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Θετικές προσεγγίσεις για την
Κοινωνική Ανάπτυξη & 

Αλληλεπίδραση



Στόχοι  για  υποστήριξη με την κοινωνική 
αλληλεπίδραση

• Να μειωθεί το άγχος.
• Υποστηρίξετε τη πολυμορφία.
• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης.
• Δείξετε σεβασμό για τις διαφορετικές απόψεις.
• Να διερευνήσουμε πώς ο αυτισμός έχει επιπτώσεις στα άτομα για την κατανόηση των 

σχέσεων.
• Την εξάλειψη ή τη μείωση των συμπεριφορών που αναστέλλουν την πρόοδο ή βλάπτουν 

την ποιότητα της ζωής.
• Αύξηση της ενημερότητας για πρακτικές υποστηρίξεις ορισμένων θεμάτων και στρατηγικές 

για την αντιμετώπιση σχέσεων και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων των ατόμων στο φάσμα 
του αυτισμού.
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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;
Απολαμβάνου - με 
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
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Δεξιότητες που απαιτούνται

• Προβληματισμός
• Ακοή
• Ακρόαση
• Η ενσυναίσθηση (βλέποντας τα πράγματα από τη 

σκοπιά του άλλου - όχι συμπάθεια, η οποία μπορεί να 
διδαχθεί)

• Διαπραγμάτευση

• Αυτογνωσία
• Παρατήρηση, ερμηνεία, απόκριση
• Ανάλυση
• Αποφάσεις

«Όλοι παίζουν κάποιο περίπλοκο παιχνίδι και είμαι ο μόνος 
που δεν του έχουν πει  τους κανονισμούς» Claire Sainsbury



Τι είναι οι κοινωνικές δεξιότητες.

Αλληλεπιδράσεις
• Δεξιότητες παιχνιδιού.
• Να συζητά/ δεξιότητες 

αλληλεπίδρασης (αμοιβαιότητα )
• Δεξιότητες φιλίας.

Συναισθήματα
• Δυνατότητα να προσδιορίσουν και να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

• Δυνατότητα για αυτορρύθμιση της 
συναισθηματικής κατάστασης.
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Δυσκολίες για το παιδί με αυτισμό

2015-1-UK01-KA204-013397 7

Τα περισσότερα παιδιά αποκτούν 
κοινωνικές δεξιότητες, φυσικά, 
παρατηρώντας το περιβάλλον τους 
και απορροφώντας 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.



• Αδυναμία να προβλέψει τη συμπεριφορά κάποιων άλλων η οποία    
βασίζεται σε αυτό που θα μπορούσαν να σκέφτονται.
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Συγκεκριμένα εμπόδια για τα άτομα στο ΑΦ

• Αδυναμία να διαβάσει «ανάμεσα στις γραμμές».
• Δυσκολία με αιτία και αποτέλεσμα.
• Δυσκολία γενίκευσης.
• Δυσκολίες με τις αφηρημένες έννοιες.



Αναφορά

«Δεν καταλαβαίνω τα παιδιά γύρω μου. Με τρομάζουν και με συγχύζουν. Δεν 
θέλουν να μιλήσω για πράγματα που είναι ενδιαφέροντα. Συνήθιζα να 
πιστεύω ότι ήταν ανόητα, αλλά τώρα αρχίζω να κατανοώ ότι είμαι εγώ 
αυτός που είναι  λάθος... Είναι σαν να παίζουν όλοι κάποιο περίπλοκο 
παιχνίδι και είμαι ο μόνος που δεν του έχουν πει τους κανόνες.»

Clare Sainsbury (2000) Martian in the Playground
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Οι Κοινωνικές Ομάδες του αυτισμού 
(Wing & Gould, 1979)

Απόμακρος, απομονωμένος, αποσύρεται.

Κοινωνικά παθητικός.

Κοινωνικά δραστήριος, αλλά και κάνει «κοινωνικά λάθη».

Τυπικός και δύσκαμπτος, κοινωνικά αδέξιος.



Μπορεί να διδαχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες 
και αλληλεπιδράσεις;
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ναι - Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο
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• Εντατική αλληλεπίδραση
• Κοινωνικές και ομάδες παιχνιδιού

• Κοινωνικά σενάρια/ Διαγράμματα

• Προγράμματα Κοινωνικής Μάθησης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

• ΠαιχνίδιΡόλων/ Ρόλος Πρόβα/ Ρόλος/ Μοντελοποίηση
συνομίληκων



Εντατική Αλληλεπίδραση - μαθαίνοντας το 
παιχνίδι

Τι είναι το παιχνίδι;
• Η παγκόσμια γλώσσα της παιδικής ηλικίας
• Τα παιδιά κατανοούν τον κόσμο γύρω τους.
• Τα παιδιά μαθαίνουν κοινωνικές δεξιότητες όπως να μοιράζονται, 

την εναλλαγή σειράς, την αυτορρύθμιση και να μοιράζονται τον 
χώρο με τους άλλους.

• Τα παιδιά αποκτούν συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη.

Θα πρέπει πάντα να είναι ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ!
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Γιατί είναι σημαντικό το παιχνίδι;

«Μου άρεσε το παιχνίδι, γιατί ήξερα τους κανόνες και τι θα συμβεί στη 
συνέχεια, θα ήθελα να το παίζω ξανά και ξανά» - Gunilla Gerland

- Τα παιδιά μαθαίνουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για όλη 
την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα από το παιχνίδι στην 
πρώιμη παιδική ηλικία.

- Αυτές οι δεξιότητες πρέπει να ενσωματωθούν πριν να 
πραγματοποιηθεί επιτυχημένη κοινωνική αλληλεπίδραση.



Δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
του παιχνιδιού…

• Μίμηση
• Κοινά ενδιαφέροντα
• Συγκέντρωση
• Εναλλαγή σειράς
• Επίδειξη

• Κατευθύνει την επικοινωνία.
• Λειτουργικό παιχνίδι με ποικιλία παιχνιδιών.
• Ανταποκρίνεται σε κοινωνικές δεσμεύσεις.
• Προσποιούνται όταν παίζουν μόνοι ή με άλλους 

(συμβολικό παιχνίδι).
• Ανάπτυξη τυπικής γλώσσας.



Εντατική Αλληλεπίδραση: Aκολουθήστε το 
παράδειγμά του Παιδιού!

• Εισέρχεστε στον κόσμο του παιδιού, ελπίζοντας ότι θα σας καλέσει για να συμμετάσχετε, 
αυτό μπορεί να συνεπάγεται το γύρισμα, άλμα, διαλογή, στοίβαγμα κ.λπ.
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• Κάτσετε κάτω με το παιδί,  για να παίξει σωστά και με φαντασία με τα αυτοκίνητα και 
άλλα παιχνίδια, δείχνοντας τους, πώς να το κάνουμε, να τους ενθαρρύνουμε να μας 
αντιγράψουν.

Χρησιμοποιήστε Φυσικούς Ενισχυτές π.χ.: 

Χαμόγελα, αγκαλιές, «κόλλα το», λόγια ενθάρρυνσης.



Πριν από την έναρξη με ένα παιδί, να εξετάσετε...

• Δεξιότητες προσοχής
• Επίπεδο επικοινωνίας
• Δομή του περιβάλλοντος
• Αισθητηριακά θέματα
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Εργαλεία:
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Σαπουνόφουσκες:
Αμφίδρομη προσοχή
Εναλλαγή σειράς
Συνεργασία
Προσδοκία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙΑ ΚΟΥΚΛΕΣ ΚΑΙ 
ΛΟΥΤΡΙΝΑ ΖΩΑΚΙΑ
Δημιουργικότητα, 
Ενσυναίσθηση,
Αμφίδρομη προσοχή,
Εναλλαγή σειράς,
Τονισμός της ομιλίαςΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

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 



Αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές

• Εξάσκηση ζητώντας «Μπορώ να παίξω;», «Θα ήθελες να παίξεις με τα 
αυτοκινητάκια;»

• Σενάρια για παιχνίδια με ρόλους.
• Διδάξτε ρωτώντας «Προσποιούμαστε;»
• Τεστ δεξιοτήτων ρωτώντας «Τι θα έκανες αν ...;»
• Καταστάσεις δομημένης φιλίας.
• Αναγνωρίστε τα κατάλληλα θέματα συζήτησης.
• Χρησιμοποιήστε οπτικές προτροπές, αν χρειαστεί.



Πράγματα που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις 
κοινωνικές σχέσεις

Οι άνθρωποι με αυτισμό μπορεί να έχουν αποτρεπτικές αντιδράσεις σε ορισμένα άτομα. 
Αυτό πολλές φορές δεν  είναι επειδή «δεν είναι καλοί», αλλά μερικές φορές οφείλεται σε 
ειδικούς και συγκεκριμένους παράγοντες, δηλαδή..
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• Αυτό το παιδί ή ενήλικας φοράει γυαλιά (αισθητήρια)

• Αυτό το παιδί ή ενήλικας έχει μια ιδιαίτερη  φωνή/ τόνο

• Ότι το παιδί ή ενήλικας φορεί ένα συγκεκριμένο χρώμα ή μοτίβο

• Αυτό το παιδί ή ενήλικας έχει μια συγκεκριμένη μυρωδιά

• Είναι απρόβλεπτος

• Πάρα πολύ άγγιγμα
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Μοντελοποίηση Συμμαθητών

• Ενθαρρύνοντας τη συνεργασία
• Δίνοντας χρόνο για  παρατήρηση
• Αφήνοντας τους άλλους να το κάνουν πρώτα
• Παροχή διδασκαλίας με βάση μοντελοποιημένη συμπεριφορά
• Προσεκτική εξέταση πως βάζουμε τις θέσεις για να καθίσουν. 

Βοηθήστε ένα παιδί ή νεαρό άτομο με αυτισμό να ξεπεράσει τα προβλήματα της φτωχής 
ακουστικής εκμάθησης ή φτωχής κοινωνικής κατανόησης με:



Εισαγωγή ενός «Παραδείγματος προς μίμηση, 
Φίλου ή Φίλου για παιχνίδι»
Κοινωνικές και Ομάδες Παιχνιδιού. Ή 1/1 με «Νευροτυπικά παιδιά» μπορεί να είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την 
μοντελοποίηση Συμμαθητών.
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Ενήλικες και έφηβοι που 
χρησιμοποιούν τα προγράμματα 
Κοινωνικών Δεξιοτήτων μπορούν να 
επωφεληθούν από την εξάσκηση 
μαζί με πρότυπα συνομήλικες τους. 

Να είστε επιλεκτικοί όσον αφορά την 
τηλεθέαση/ διαδίκτυο, σιγουρευτείτε 
ότι η συμπεριφορά που παρουσιάζεται 
είναι κατάλληλη, καθώς αυτό μπορεί 
επίσης να αντιγραφεί σε πραγματικές 
καταστάσεις της ζωής

Η Amy έχει δυσκολία να περιμένει τη σειρά της σε ένα παιχνίδι - σπρώχνει και μπαίνει μέσα. Αν δεν 
κάνει αυτό που θέλει τότε  «καταρρέει» - έτσι  τα άλλα παιδιά δεν θέλουν να την συμπεριλάβουν



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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.
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Αντιμετωπίζοντας το κοινωνικό περιβάλλον

Οι άνθρωποι, οι άνθρωποι, οι άνθρωποι

• Πάνω από όλα, το σχολείο είναι ένα κοινωνικό περιβάλλον
• Αλληλεπιδράσεις με το προσωπικό και τους συμμαθητές
• Εργασία σε ομάδες
• Άγραφοι κανόνες

Λόγια, λόγια, λόγια
• Ακούγοντας και κατανοώντας - λέξεις και μη λεκτικά
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Αλλαγή και η έλλειψη δόμησης/ προβλεψιμότητας + αισθητηριακές απαιτήσεις = κόπωση 
(στην καλύτερη περίπτωση) και υψηλά επίπεδα άγχους



Κίνδυνοι από φτωχή κοινωνική κατανόηση 
(Έφηβοι και ενήλικες)

• Ένας ενήλικας βλέποντας τα παιδιά ως «φίλους» (δεν μπορούμε να το δούμε αυτό από τη πλευρά των γονιών)
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• Ανοικτοί σε εκμετάλλευση/ εκφοβισμού από «φίλους» (επειδή χρειάζονται φίλους και δεν καταλαβαίνουν  
τους κανόνες)

• Συμπεριφορές ενδεχομένως να παρεξηγηθούν - που οδηγεί σε προβλήματα (όταν έρχονται κοντά με 
το αντίθετο φύλο)

• Αποφυγή απο τους συμμαθητές (περίεργες συμπεριφορές ή ακατάπαυστη ομιλία)

• Πενιχρές προοπτικές απασχόλησης, έλλειψη των σχέσεων, απομόνωση

• Κατάθλιψη/ άλλα θέματα που σχετίζονται με την υγεία



Εργαλεία/ στρατηγικές για την επιτυχία
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Πρόγραμμα που δείχνει τι πρόκειται 
να συμβεί και με ποιο θα συμβεί, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών αντιδράσεων

Επισκεφτείτε από πριν το 
περιβάλλον σε μια ήσυχη ώρα

Οπτικά κοινωνικά 
σενάρια για τη σύνδεση 
τυχόν κενών στην 
κατανόηση

Γραπτοί κοινωνικοί κανόνες για να υποστηρίξουν τις 
ανταποκρίσεις συμπεριφορών (αιτία και αποτέλεσμα)

Προτροπή/ κάρτες 
υπενθύμισης για 
συγκεκριμένες 
συμπεριφορές

Προγράμματα 
Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Φώτα τροχαίας - να 
προσδιοριστούν οι 
διαθέσεις/ συναισθήματα



• Συμπληρώνουν τα κενά στην κατανόηση ενός ατόμου των άλλων ανθρώπων 
και κοινωνικών καταστάσεων - όπως τα κομμάτια που λείπουν από ένα παζλ 

(π.χ.Πως να κάθεται στο τραπέζι για φαγητό).
• Βοηθούν στην προετοιμασία για μια νέα εμπειρία (π.χ. Ραντεβού με τον 

γιατρό, ταξίδι με αεροπλάνο).
• Κατευθύνουν ομαλά ένα άτομο με ένα βοηθητικό τρόπο πώς να 

συμπεριφέρεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή παρέχουν ένα «σενάριο» 
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικών καταστάσεων.

• Να παρουσιάζονται με έναν αριθμό οπτικών τρόπων που ταιριάζουν στο 
άτομο
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Τα Κοινωνικά Σενάρια μπορεί να...



Εισαγωγή:
• Ρυθμίζει τη σκηνή με πληροφορίες σχετικές με το πρόβλημα

Το μεσαίο μέρος μπορεί να:
• Δίνει την προοπτική άλλων ανθρώπων
• Παρουσιάζει μια στρατηγική και να τη διαμορφώνει
• Να προτείνει ένα νέο τρόπο συμπεριφοράς ή σκέψης

Συμπέρασμα:
• «Θα προσπαθήσω ...........» - μια θετική υπενθύμιση
• Άλλοι άνθρωποι θα .......... '
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Γράφοντας ένα Κοινωνικό Σενάριο ...



Πρακτικές στρατηγικές

• Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα που είναι απλή και ακριβώς 
στο νόημα (σαφήνεια κι αμεσότητα).

• Ελέγξτε την κατανόηση.
• Δώστε χρόνο και επαναλάβετε χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα.
• Παρουσίαση ξανά και πάλι αν «το σκίσει» αφού το κοίταξε (αυτό συμβαίνει).
• Ακούστε και να είστε σε επιφύλαξη.
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• Είναι γραμμένα ειδικά για το άτομο.
• Είναι γραμμένα στο πρώτο πρόσωπο

(μπορώ, μου αρέσει κλπ).
• Είναι απλά, ακριβή και αληθή.
• Το στυλ είναι προσαρμοσμένο σε κάθε άτομο ξεχωριστά.
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Τα Κοινωνικά Σενάρια λειτουργούν καλύτερα 
όταν:



Παράδειγμα – Επίσκεψη στο σχολείο
Για τον Γιάννη
«Σήμερα θα πάω (θα προσπαθήσω να πάω) πίσω στο σχολείο που επισκέφθηκα την περασμένη εβδομάδα στο…

Θα (θα προσπαθήσω να) γνωρίσω μια κυρία που ονομάζεται Χριστίνα, η οποία  θέλει να μου μιλήσει για να πάω 
στο σχολείο το Σεπτέμβριο.

Όταν θα συναντήσω τη Χριστίνα, εγώ θα ταρακουνήσω το χέρι της, καθώς αυτός είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι 
λένε «Γεια σας», για πρώτη φορά.

Όταν πω Γεια στη Χριστίνα, θα (θα προσπαθήσω να) καθίσω και να μείνω καθιστός  έτσι ώστε να μπορώ να 
συνεργαστώ μαζί της.

Θα (θα προσπαθήσω να) μιλήσω με τη Χριστίνα στα ελληνικά, διαφορετικά αυτή δεν θα καταλάβει τι λέω.

Η  Χριστίνα θα μου κάνει κάποιες ερωτήσεις και ίσως να μου δώσει κάποια τεστ.

Αυτό είναι ΕΝΤΑΞΕΙ, - είναι ΕΝΤΑΞΕΙ να μιλάμε με τη Χριστίνα.

Όταν τελειώσουμε θα πάω με τη μαμά να»
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Παράδειγμα – Εναλλαγή σειράς σε συνομιλία

• Κανόνες για να μιλάμε με άλλους ανθρώπους - Μαρία

• Να θυμάμαι, όταν μιλάω με άλλους ανθρώπους  πρέπει να (πρέπει να προσπαθήσω να) περιμένω τη σειρά 
μου.

• Πρώτα μιλούν αυτοί και μετά μιλάω εγώ.

• Ενώ μιλούν, ακούω (προσπαθώ να ακούω) αυτά που λένε.

• Όταν μιλάω ακούνε αυτοί τι λέω.

• Θα ξέρω πότε είναι η σειρά μου να μιλήσω, διότι θα κάνουν μια παύση, θα σταματήσουν να μιλάνε, ή θα 
κάνουν μια ερώτηση.

• Στη συνέχεια θα πω αυτό που θέλω να πω, αλλά πρέπει να βεβαιωθώ να σταματάω να μιλώ ώρα, έτσι 
ώστε να μπορούν και αυτοί  να μιλήσουν.

• Έτσι  λειτουργεί η συνομιλία.

• Υπογραφή .....................................
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Παράδειγμα σε στυλ κινουμένων σχεδίων
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• Σύντομα, γρήγορα και εύκολα για να γίνουν

• Ευέλικτες για διαφορετικές καταστάσεις

• Εύκολο να τα επεξεργαστούν/ σταθερά



Προγράμματα Κοινωνικής Ανάπτυξης
Τα Κοινωνικά προγράμματα ανάπτυξης για εφήβους και ενήλικες μπορεί να είναι πολύ 

ευεργετικά - (ποτέ δεν είναι αργά!)

2015-1-UK01-KA204-013397 34

Ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων θα πρέπει:

• Να δίνει έμφαση στην ατομική ανάγκη.
• Να παρέχουν ευκαιρίες για να εξασκήσουν  τις δεξιότητες που έμαθαν σε καταστάσεις στη 

«πραγματική ζωή».
• Προσδιορίζουν σαφείς, προσωποκεντρικούς στόχους και  επιθυμητά αποτελέσματα.

• Να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να λάβετε υποστήριξη αν τα πράγματα «πάνε στραβά».

• Να κατασκευάζονται στις προσωπικές δυνάμεις και να έχουν πολυμορφία.



Συμπερασματικά:
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"Και τώρα ξέρω ότι είναι απολύτως φυσικό για μένα να μην κοιτάζω κάποιον όταν μιλώ. Για 
εμάς με Asperger δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Στην πραγματικότητα, εγώ πραγματικά δεν 
καταλαβαίνω γιατί αυτό θεωρείται φυσιολογικό να κοιτάζουν  τα μάτια κάποιου, "John Elder
Robison
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«Οι πιο ενδιαφέροντες ανθρώποι που θα βρείτε είναι αυτοί που δεν ταιριάζουν στο κοινό 
κουτί. Θα κάνουν ό, τι χρειάζονται, θα κάνουν το δικό τους κουτί.» Δρ Temple Grandin

«Θυμηθείτε - έχουμε επίσης το δικαίωμα να είμαστε αυτιστικοί - είναι αυτό που είμαστε»
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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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