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Τ ο πρόγραμμα ESIPP έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη και την διάδοση ενός προγράμματος εκπαίδευσης για γονείς 

παιδιών με αυτισμό που ζουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν δημιουργήσει και 

δοκιμάσει μια σειρά ενοτήτων που βοηθούν στην κατανόηση της κατάστασης του αυτισμού και βοηθούν στην ανάπτυξη 

ποικίλων στρατηγικών που μπορούν να υλοποιηθούν για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μερικών από τις πολλές ανάγκες 

που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Το περιεχόμενο κάθε ενότητας παρουσιάζει την τελευταία 

βέλτιστη πρακτική όπως αναγνωρίζεται από τους επαγγελματίες του αυτισμού και τους ειδικούς στον τομέα. Ελπίζουμε ότι η 

συμμετοχή στις ενότητες θα αναπτύξει την εμπιστοσύνη των γονέων, βοηθώντας τους να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν 

στρατηγικές αυτοβοήθειας που θα προσφέρουν σε κάποια στήριξη στις μεγάλες απαιτήσεις που απαιτεί η φροντίδα παιδιών 

με αυτισμό. 

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων  αποτελείται από έξι ενότητες. Κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τις γνώσεις 

των γονέων, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχουν μάθει σε προηγούμενες ενότητες και επεκτείνοντας τις περαιτέρω. Το 

περιεχόμενο των ενοτήτων προωθεί τη χρήση θετικών στρατηγικών και βασίζεται στα ακόλουθα θέματα: μια εισαγωγή στις 

συνθήκες του φάσματος του αυτισμού, τη συμπεριφορά, τη χρήση της οπτικής δόμησης, τα αισθητηριακά προβλήματα, τις 

προκλήσεις της επικοινωνίας και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 

Κάθε ενότητα παρατίθεται παρακάτω και περιγράφεται λεπτομερώς, με συγκεκριμένες σημειώσεις που βοηθούν τους 

εκπαιδευτές να μεταφέρουν στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο της ενότητας. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αισθάνονται 

ελεύθεροι να προσαρμόσουν και να τροποποιήσουν την εκπαίδευση σε σχέση με το τοπικό τους κοινό. Είναι σημαντικό να 

μοιράζονται παραδείγματα από την προσωπική εμπειρία του εκπαιδευτή. Αυτό βοηθά στην πραγματοποίηση της 

εκπαίδευσης και βοηθά τους γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι το υλικό δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά πρακτικό και χρήσιμο 

στον πραγματικό κόσμο. Το περιεχόμενο των συνεδριών πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει το ηλικιακό 

εύρος και τη γνωστική ικανότητα  των γονέων/ φροντιστών των παιδιών. 
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Ενότητα 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι η εδραίωση μιας κοινής κατανόησης και γνώσης σχετικά με τις διαταραχές του φάσματος 

του αυτισμού και η διευκόλυνση των γονέων να κατανοήσουν το μοναδικό προφίλ των διαφορών, των δυνάμεων και των 

δυσκολιών σε σχέση με το παιδί τους. Οι δραστηριότητες επισημαίνουν ποια γνώση μπορούν να έχουν οι γονείς σχετικά με 

την πάθηση και παρέχουν ευκαιρίες στους γονείς να αναλύσουν λεπτομερέστερα τον αυτισμό όπως παρουσιάζεται στο παιδί 

τους.  

 

 

 

 

 

 

∆ιαφάνεια 1  – ∆ιαφάνεια τίτλου 

 

∆ιαφάνεια 2 – Στόχος της συνεδρίας – αυτή είναι μία από τις 3 συνεδρίες μέρος της πρώτης μέρας, η οποία γίνεται πιλοτικά 

σε δύο μέρες αυτή τη φορά, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταφράσουμε και επίσης να μαζέψουμε αξιολογήσεις για κάθε 

μέρος. Στο τέλος αυτής της συνεδρίας (εισαγωγή) θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μία σύντομη αξιολόγηση. 

Το συνέδριο θα παρουσιάζεται τελικά σε συνεδρίες 2 ημερών, με τη δεύτερη μέρα να γίνεται σε πιλοτικό στάδιο με τον ίδιο 

τρόπο, περιλαμβάνοντας διαφορετικά θέματα. 

 

∆ιαφάνεια 3– Οι βασικές δυσκολίες του αυτισμού 

Από τώρα και στο εξής θα αναφερόμαστε στον «Αυτισμό» για να συμπεριλαμβάνουμε όλο το φάσμα των αυτιστικών 

διαταραχών. Θα προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες για αυτούς τους τίτλους καθώς η συνεδρία προχωρά, έτσι αυτό είναι απλά 

μια εισαγωγή. Οι τίτλοι στο πράσινο είναι αποτέλεσμα των τίτλων στο μπλε. 

 

∆ιαφάνεια 4 – Αναπαριστά  ολόκληρο το φάσμα του αυτισμού - το «φάσμα». 

 

∆ιαφάνεια 5 και 6 - Περιγράφει τις προκλήσεις της επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό. Θυμηθείτε να 

μην προχωρήσετε σε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, και να υπενθυμίσουμε στους γονείς ότι θα υπάρξει μια ολόκληρη 

συνεδρία αφιερωμένη σε θέματα επικοινωνίας. 

 

∆ιαφάνεια 7 - Όταν συζητάτε για δυσκολίες με την οπτική επαφή, να γνωρίζετε ότι ορισμένα παιδιά με αυτισμό είναι στην 

πραγματικότητα σε θέση να διατηρούν κανονική οπτική επαφή. 

 

∆ιαφάνεια 8 και 9 - Τα άτομα με αυτισμό, συχνά έχουν δυσκολία με την κοινωνική αλληλεπίδραση. Συχνά «έλκονται» από 

ανθρώπους που μπορούν να εμπιστευτούν, που είναι συνεπείς και σαφείς.  

Πολλά άτομα με αυτισμό, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν σύνδρομο Asperger, θέλουν απεγνωσμένα φίλους, αλλά απλά δεν 

καταλαβαίνουν πώς να το κάνουν αυτό – συχνά θα αντιγράψουν αντιδράσεις σε άλλους, παρακολουθώντας τους 

ανθρώπους ή από την τηλεόραση ή από έργα. Έτσι συνήθως το κάνουν λάθος. Μπορεί να φανούν «ψυχροί» λόγω των 

δυσκολιών τους με την εμπάθεια και στο να βάζουν τον εαυτό τους στη θέση των άλλων. 

 

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά: 

 Υλικά για το τεστ Sally & Anne 
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∆ιαφάνεια 10 – Χρησιμοποιήστε παραδείγματα για να απεικονίσετε καθένα από τα σημεία. Ζητήστε από τους γονείς να 

σκεφτούν πώς επηρεάζεται το παιδί τους σε αυτόν τον τομέα. 

 

∆ιαφάνεια 11 -  Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν τα «ειδικά ενδιαφέροντα» ή τα χόμπι ως «εμμονές». Επαναλάβετε ότι οι 

εμμονές αποτελούν ένδειξη καταναγκαστικής συμπεριφοράς και μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικές για το άτομο, ενώ ένα 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον μπορεί να είναι πολύ ευχάριστο και κίνητρο για το άτομο. 

 

∆ιαφάνεια 12 - Περιγράψτε ότι μπορεί να υπάρχουν αισθητηριακοί λόγοι για αυτές τις τελετουργίες. Ορισμένες τελετουργίες 

είναι μια απάντηση/εξήγηση σε σχέση με τις αισθητηριακές ανάγκες (οι οποίες θα εξερευνηθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια 

κατά τη διάρκεια της ενότητας για τα αισθητηριακά προβλήματα). 

 

∆ιαφάνεια 13 - Το τεστ Sally Anne αποδεικνύει τις προκλήσεις που έχει κάποιος με αυτισμό με την έννοια της Θεωρίας του 

Νου. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να το επιδείξουν, για να βοηθήσουν το κοινό να κατανοήσει πλήρως τις προκλήσεις που 

συνεπάγονται.  ∆οκιμάστε είτε με ανθρώπους είτε με κούκλες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διεξαγωγή  

μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.educateautism.com/infographics/sally-anne-test.html  

 

∆ιαφάνεια 14 - Η αισθητηριακή ευαισθησία έχει σημαντικό αντίκτυπο στα άτομα με αυτισμό. Ένα άτομο μπορεί να έχει τόσο 

υπερευαισθησία όσο και υπο-ευαισθησία σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικές καταστάσεις. Υπάρχουν εργαλεία 

αισθητηριακής αξιολόγησης ειδικά για τον εντοπισμό του αισθητηριακού προφίλ κάποιου. 

(ΜΗΝ περιηγηθείτε πολύ εδώ, καθώς η ενότητα 3 θα αφορά τις αισθητηριακές διαφορές) 

 

∆ιαφάνεια 15 - Μερικοί γονείς μπορεί να είναι ανένδοτοι ότι ένα εμβόλιο ήταν υπεύθυνο για τον αυτισμό του παιδιού τους. 

Αυτό είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα και είναι καλύτερο να αποφύγουμε το θέμα κάνοντας αναφορά σε επιστημονικά 

δεδομένα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η διαφάνεια περιγράφει τα επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία σχετικά με τον αυτισμό 

και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν την ιδέα ότι τα εμβόλια αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τον αυτισμό. 

Αυτό περιλαμβάνει διεξοδική μελέτη πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά στη ∆ανία το 2002. Μπορεί να είναι σημαντικό να 

τονίσουμε ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για τα αίτια, καθώς είναι οι θετικές στρατηγικές για το μέλλον που πρέπει να 

εξετάσουμε - προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες του παιδιού. Μπορεί να χρειαστεί να υπογραμμίσετε 

ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον αυτισμό και υπάρχουν πολλοί αναξιόπιστοι «εμπειρογνώμονες» που προσπαθούν να 

πουλήσουν «θεραπείες» που δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα και θα μπορούσαν πραγματικά να είναι πολύ επιβλαβείς 

για το παιδί. 

 

∆ιαφάνεια 16 – Αυτονόητο. 
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∆ιαφάνεια 17 – ∆εν είναι όλα κακά νέα! Προχωρούμε προβάλλοντας ορισμένα χαρακτηριστικά ή καλούμε τους γονείς να μας 

πουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαφάνεια 18 - Οι γονείς γνωρίζουν ότι το να έχεις παιδί στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να είναι πολύ αγχωτικό για αυτούς 

και για άλλα μέλη της οικογένειας. Είναι σημαντικό οι γονείς να φροντίζουν για την δική τους ευημερία. Μερικές φορές η 

εστίαση στην υποστήριξη του παιδιού τους δεν τους επιτρέπει να έχουν χρόνο  να φροντίσουν και τους εαυτούς τους. 

  

∆ιαφάνεια 19 – Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν φυλλάδια ή διαφάνειες εδώ, όπου θα δείχνουν χρήσιμες πηγές/ 

προμήθειες/ ιστοσελίδες που αφορούν στην χώρα τους ή στην περιοχή τους. 

 

∆ιαφάνεια 20 – Έντυπα Αξιολόγησης 

 Μπορεί να εντοπίσουν πράγματα που εσύ δεν πρόσεξες. 

 Μπορεί να έχουν καταπληκτική μνήμη για πράγματα που έγιναν/ που είδαν 

 Οι οπτικές τους ικανότητες συχνά φαίνονται στη δεξιότητα τους να κάνουν πάζλ. Επιπλέον μερικά 

άτομα έχουν αρκετά φωτογραφική μνήμη και μπορούν να μαθαίνουν να διαβάζουν μέσα από την 

ανάκληση των σχημάτων των λέξεων. 

 •Εκεί που οι άλλοι βαριούνται, η διατήρηση κινήτρου είναι πραγματική δυνατότητα και αυτό είναι 

εμφανές σε μερικούς μουσικούς με Asperger που δεν είχαν κανένα πρόβλημα με την καθημερινή 

πρακτική στο σπίτι (ρουτίνα). 

 Θα ήταν ψέμα να πούμε ότι όλοι στο φάσμα είναι ειλικρινείς αλλά σίγουρα είναι λιγότερο πιθανόν 

ότι θα είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει τι σκέφτεται κάποιος άλλος και να είναι σε θέση να σκεφτεί 

πως να αλλάξει τον τρόπο σκέψης ενός άλλου προσώπου. 

 Μπορεί να επιτύχει πολύ σε επιλεγμένους τομείς ενδιαφέροντος. 
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Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι: 

 Να βοηθήσετε τους γονείς να αξιοποιήσουν την οπτική ικανότητα του παιδιού τους για να αυξήσουν την κατανόηση και 

να μειώσουν το άγχος 

 

Να αναπτυχθεί η κατανόηση των διαφόρων τύπων οπτικής δόμησης: 

 

 Φυσική δόμηση (περιβάλλον) 

 Προγράμματα δόμησης (τι πρέπει να κάνουν και πότε) 

 ∆ομημένα συστήματα εργασίας (πώς να το κάνετε, καταμερίζουμε μια μεμονωμένη εργασία σε οπτικά βήματα) 

 Οπτικά βοηθήματα δόμησης (αντικείμενα, φωτογραφίες, εικόνες και λέξεις) 

 

Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν μια ποικιλία από οπτικά βοηθήματα και χρονοδιαγράμματα και ενθαρρύνονται να 

φτιάξουν παρόμοια, κατάλληλα υλικά υποστήριξης που θα είναι χρήσιμα για το παιδί τους. 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαφάνεια 2  -  Γιατί είμαστε εδώ; 

Ξέρουμε ότι είναι πιο εύκολο να επεξεργαστούμε οπτικές πληροφορίες, προκαλεί λιγότερη σύγχυση και είναι πιο εύκολο να 

το θυμάσαι – αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με Αυτισμό τα οποία έχουν δυσκολίες «επεξεργασίας», έτσι τους 

διευκολύνει όταν επικοινωνούν τι θα γίνει και πότε – δουλεύει καλύτερα με συστήματα οπτικής υποστήριξης. 

∆ιαφάνεια 3 – Οι στόχοι μας είναι να χρησιμοποιήσουμε συστήματα για να βοηθήσουμε με το κίνητρο (γιατί να κάνει κάτι). Η 

δόμηση επιτρέπει την επιτυχία και έτσι χτίζεται η αυτοεκτίμηση. 

Επικοινωνήστε μαζί τους με ένα τρόπο που καταλαβαίνουν, ο οποίος θα βοηθήσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας. 

Στοχεύουμε να μειώσουμε τις ευκαιρίες για περισπασμούς και όπως πάντα δουλεύουμε σύμφωνα με τα ξεχωριστά 

ενδιαφέροντα του παιδιού και τις δυνατότητες του. 

 

∆ιαφάνεια 4 - Το TEACCH, το ABA και το PECS  όλα χρησιμοποιούν οπτική δόμηση. 

 

∆ιαφάνεια 5 – Η ∆όμηση έχει ένα σκοπό και ένα ρόλο να παίξει στην υποστήριξη παιδιών στο φάσμα. Αυτά είναι μερικά 

παραδείγματα για τους λόγους για τους οποίους μπορεί η δόμηση να θεωρηθεί βοηθητική για τα παιδιά με αυτισμό. 

 

∆ιαφάνεια 6 – Επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίγνωση  διαφόρων μορφών  

αναπηρίας. ∆εχόμαστε εύκολα ότι οι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται αναπηρικές καρέκλες, γυαλιά ή βοηθήματα ακοής, 

ωστόσο οι άνθρωποι μπορεί να μην διακρίνουν την  σημασία της οπτικής δόμησης σε άτομα με αυτισμό. Είναι εξίσου 

σημαντικό για αυτούς όσο ένα ακουστικό βοήθημα για κάποιον με προβλήματα ακοής. 

Ενότητα 2: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΟΠΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά: 

 Παραδείγματα ποικιλίας οπτικών βοηθημάτων, χρονοδιαγραμμάτων και συστημάτων εργασίας στην 

τοπική γλώσσα, καθώς και αντικειμένων αναφοράς και φωτογραφιών. 
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∆ιαφάνεια 7 – Η προφορική επικοινωνία μπορεί να είναι δύσκολη στην επεξεργασία, αφού υπάρχουν διάφορες προφορές, 

διαφορετικοί τόνοι φωνής, διάφοροι τρόποι διατύπωσης προτάσεων και αφού ειπωθούν, μπορούν εύκολα να ξεχαστούν – 

Μερικές φορές τα παιδιά ακούν μόνο ένα μέρος της πρότασης, ή μπορεί να αντιδράσουν άσχημα σε συγκεκριμένες λέξεις 

που ειπώθηκαν π.χ. «όχι». 

Η οπτική επικοινωνία είναι πάντα η ίδια – κάθε φορά που χρησιμοποιείτε και από όποιον την χρησιμοποιεί και είναι πιο 

εύκολο να την επεξεργαστείς και να τη θυμάσαι. 

 

∆ιαφάνεια 8 – Είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε αυτά τα 3 βήματα με τη δόμηση –  

Αποφασίστε ποια μορφή είναι καλύτερη για το παιδί σας και σχεδιάστε το βοήθημα ώστε  να του ταιριάζει. 

∆ουλέψετε με το παιδί για να καταλάβει τη δόμηση και τη λειτουργία της. 

Υποστηρίξετε το παιδί στη δόμηση – (ο στόχος για αυτούς είναι να την χρησιμοποιούν ανεξάρτητα). 

 

∆ιαφάνεια 9 – Υπάρχουν διαφορετικά μέρη της δόμησης για να λάβουμε υπόψη – κάθε μέρος έχει ένα σκοπό και τα μέρη 

πρέπει να δουλεύουν ως «ένα». Θα τα δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. 

∆ιαφάνεια 10 - Ένας από τους απλούστερους τρόπους για να ξεκινήσει η δόμηση είναι με το να εξετάσει το φυσικό 

περιβάλλον. Το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε επιδρά  και μεταφέρει πληροφορίες χωρίς καμία ομιλία. 

 

∆ιαφάνεια 11 – Ζητήστε από τους γονείς να μελετήσουν αυτή την εικόνα – είναι πολυσύχναστος χώρος – θα ήταν αυτός 

ένας καλός χώρος για ένα άτομο με αυτισμό για να περνά την ώρα του; 

Γιατί; 

 

∆ιαφάνεια 12  - Τώρα αν δούμε από κοντά την εικόνα, μπορούμε να δούμε ένα θάλαμο – ένα χώρο που έχει τη δική του 

περιοχή, ανεξάρτητα από τον μεγάλο πολυσύχναστο χώρο. 

 

∆ιαφάνεια 13 – Συγκεκριμένα - Αυτές οι εικόνες δείχνουν την ιστορία ενός άντρα με αυτισμό (αληθινή ιστορία) που κατάφερε 

να δουλεύει ακριβώς στη μέση ενός πολυσύχναστου σταθμού τρένου.  

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαφάνεια 14 – Μπορούμε να κάνουμε το περιβάλλον κατάλληλο μόνο με το «να μετακινήσουμε τα πράγματα» - και 

χρησιμοποιώντας ότι είναι «συνήθως εκεί» με άλλο τρόπο/διαρρύθμιση. 

Η κωδικοποίηση με χρώματα κάνει φανερό τι πάει με τι. Τα έπιπλα μπορούν να μετακινηθούν. Τα πράγματα πρέπει να 

βρίσκονται πάντα «στον ίδιο τόπο» - π.χ. παιχνίδια. 

∆ιασφαλίστε ότι οι χώροι είναι σταθερά δεδομένα όπου εκτελούνται καθορισμένα γεγονότα και ότι θα μειώσετε οποιοδήποτε 

οπτικό ή ακουστικό περισπασμό. 

 

∆ιαφάνεια 15 – Πως μπορεί να βελτιωθεί η διάταξη αυτού του δωματίου και ποιο είναι το θέμα με αυτή ούτως ή άλλως; 

 

Πώς; 

 Έχει το δικό του καθορισμένο χώρο. 

 Έχει όλες τις πηγές γύρω του (προσβάσιμες) για να κάνει ότι χρειάζεται. 
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∆ιαφάνεια 16 – Με τη διαρρύθμιση θέσης των επίπλων – το δωμάτιο τώρα έχει ξεκάθαρα καθορισμένους χώρους – και είναι 

ξεκάθαρο «τι συμβαίνει και που». 

 

∆ιαφάνεια 17 - Τι δραστηριότητα θα γίνει εδώ; Πώς ξέρετε τι να περιμένετε; Θα πρέπει κάποιος να χρησιμοποιήσει πολλή 

λεκτική επεξήγηση  για να εξηγήσει τι πρέπει να γίνει; 

 

∆ιαφάνεια 18-22 - Αυτά είναι παραδείγματα για το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την φυσική δόμηση με έναν 

πρακτικό τρόπο. 

 

∆ιαφάνεια 23 – Όλοι ξέρουμε για σύμβολα και σήματα τα οποία είναι αμέσως αναγνωρίσιμα σε οποιαδήποτε γλώσσα – και 

βασιζόμαστε σε αυτά, καθώς και σε άλλες οπτικές προτροπές για να μας δώσουν την απάντηση σε ερωτήσεις π.χ. «που 

είναι η τουαλέτα;». 

 

∆ιαφάνεια 24 - Οι οπτικές πληροφορίες μπορούν να παρέχονται με διάφορους τρόπους. Θυμηθείτε να παρουσιάσετε την 

οπτική δόμηση με τον τρόπο που έχει το πιο πολύ νόημα για το άτομο με αυτισμό. 

 

∆ιαφάνεια 25 – Αυτονόητο.  

 

∆ιαφάνεια 26 – Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδανικό για αυτούς που δεν μπορούν «να διαβάσουν» ή να επεξεργαστούν σχέδια 

ή φωτογραφίες – τα πραγματικά αντικείμενα θα χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες που φαίνονται σε σειρά. Πιάτο 

(τρώω) – πετσέτα προσώπου (να σκουπίσω το πρόσωπο μου) – φλιτζάνι (πίνω) – πανί (να πάω τουαλέτα) – λεωφορείο (να 

μετακινηθώ σε εξωτερικούς χώρους). 

 

∆ιαφάνεια 27 – Εικόνα 1 – ένα τυπικό πρόγραμμα με σχέδια/ εικόνες 

Εικόνα 2 – ένα απλό πρόγραμμα που δείχνει δύο πράξεις, πρώτα πάω στο αυτοκίνητο – και μετά πάμε στο  ‘Mc Donald’s’ – 

αυτές οι εικόνες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για παιδιά που δεν τους αρέσει να κάνουν διαφορετικές διαδρομές προς τους 

προορισμούς τους, το οποίο μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω κίνησης στο δρόμο, οδικά έργα και την ανάγκη να 

επισκεφτούμε και άλλους τόπους. Βλέποντας τον προορισμό συνέχεια το παιδί, θα βασιστεί σε αυτό ξέροντας τον σκοπό και 

την κατεύθυνση του ταξιδιού, παρά από γνωστά οπτικά ορόσημα. 

 

∆ιαφάνεια 28 – Αυτή η εικόνα δείχνει το πρόγραμμα ενός αγοριού που έχει εμμονή με το τηλέφωνο του (προσποιείται να το 

χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί με τους ανθρώπους) αλλά στην πραγματικότητα «δεν δουλεύει». Αυτό είναι το κίνητρο του – 

αλλά αν του επιτρεπόταν η διαρκής χρήση, δεν θα ωφελούσε σε κάτι  αφού θα ήθελε το τηλέφωνο του όλη την ώρα –  έτσι 

βάζοντας το σχέδιο του τηλεφώνου στο πρόγραμμα του μπορεί να δει: 

1- Πότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει 

2- Ότι είναι «πάντα εκεί» 

 

Αυτό σημαίνει ότι η ανησυχία του / άγχος μειώνεται και έχει κίνητρο να κάνει άλλες δραστηριότητες έτσι ώστε να φτάσει στην 

ώρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του. 

Υπάρχει μία σακουλίτσα στο κάτω μέρος του προγράμματος η οποία χρησιμοποιείται ως «τέλος». 
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∆ιαφάνεια 29 - Η Έμμα είναι πολύ αγχωμένη επειδή θα κόψει τα μαλλιά της – έτσι της δείχνουμε τα αντικείμενα που θα 

χρησιμοποιηθούν, στο πρόγραμμα με ένα DVD ως επιβράβευση για όταν θα τελειώσει η δραστηριότητα.  

Το γραπτό πρόγραμμα της Σάρας έχει ένα τόξο το οποίο μπορεί να μετακινηθεί προς τα κάτω, καθώς πηγαίνει από τη μία 

δραστηριότητα στην άλλη – έτσι ξέρει σε ποια φάση βρίσκεται του ημερήσιου προγράμματος της. 

 

∆ιαφάνεια 30 και 31 – Αυτονόητα. 

 

∆ιαφάνεια 32 – Αυτό το παιδί θα παρευρεθεί σε μια γαμήλια εκδήλωση. Έχει γίνει μία οπτική προτροπή ειδικά για το 

γεγονός αυτό, έτσι ώστε να ξέρει τι είναι αυτό το γεγονός και πότε θα γίνει. 

 

∆ιαφάνεια 33- Μπορεί να είναι σημαντικό να δομήσουμε τον χρόνο, για παράδειγμα πως ξέρει το παιδί από πριν πότε μία 

δραστηριότητα πρέπει ή χρειάζεται να τελειώσει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες αν τους θέλεις να παρακολουθήσουν 

5 λεπτά από ένα βίντεο. Ένας ειδικό χρονόμετρο (δες πηγές) μπορεί εύκολα να αγοραστεί για οπτική παρουσίαση 

διαφορετικών χρόνων. Μερικά παιδιά αντιδρούν καλύτερα σε ακουστικές προτροπές – π.χ. ένα χρονόμετρο για μαγειρική. 

Αυτά είναι πολύ πιο αποτελεσματικά για να δώσουν κίνητρο στο παιδί να σταματήσει παρά να του πει η μαμά του 

«σταμάτα». 

 

∆ιαφάνεια 34-38 - Ένα σύστημα εργασίας είναι πώς να κάνετε ένα μεμονωμένο έργο. ∆εν είναι χρονοδιάγραμμα. ∆ίνει τις 

πληροφορίες για τα μεμονωμένα βήματα που απαιτούνται για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 

∆ιαφάνεια 39  - Αυτή η εικόνα απεικονίζει ένα «δομημένο γεύμα» - το παιδί τρώει μερίδες από διαφορετικά φαγητά μέχρι 

να φτάσουν στο επιδόρπιο/επιβράβευση στο τέλος. 

Αυτό πληροί τις 3 απαιτήσεις της δόμησης καθώς κάνει και τη διατροφή «διασκεδαστική» 

 

∆ιαφάνεια 40-41 – Ένας οργανωμένος και χωρίς περισπασμούς χώρος, ο οποίος μπορεί να επιτρέψει σε ένα παιδί να 

επικεντρωθεί σε μεμονωμένες δραστηριότητες. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα για δραστηριότητες τόσο 

στο σπίτι  όσο και στην τάξη. 

 

∆ιαφάνεια 42 – Τοπικές πηγές – Οι τοπικοί εκπαιδευτές να συμπληρώσουν με λεπτομέρειες για χρήσιμα βιβλία, φυλλάδια, 

ιστοσελίδες και υπηρεσίες στήριξης. 

 

∆ιαφάνεια 43 – Έντυπα Αξιολόγησης. 
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Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι: 

 

 To Να αναγνωρίσουμε τις 7 αισθήσεις και πώς μπορεί να παρουσιαστεί η υπερ-ευαισθησία και η υπο-ευαισθησία. 

 Να κατανοήσουμε πώς οι αισθητηριακές διαφορές μπορούν να επηρεάσουν τις συμπεριφορές. 

 Να μάθουμε στρατηγικές και να αναπτύξουμε "εργαλεία" για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των αισθητηριακών 

ευαισθησιών. 

 

Οι γονείς συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αυξάνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις αισθήσεις και τον τρόπο με τον 

οποίο τα παιδιά τους μπορεί να επηρεαστούν λόγω του αυτισμού . Οι γονείς ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ένα 

αισθητηριακό προφίλ του παιδιού τους και να μπορούν να χρησιμοποιούν μεθόδους για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 

αυτών των ιδιαίτερων αισθητηριακών αναγκών. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαφάνεια 4– Βίντεο στην υπεραγορά -  αισθητηριακά 

 

∆ιαφάνεια 5 – Αυτές οι αισθητηριακές εμπειρίες θα συζητηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα στην παρουσίαση. 

 

∆ιαφάνεια 6 – Επισημάνετε ότι ορισμένα παιδιά μπορεί να αναζητήσουν ορισμένες αισθητηριακές εμπειρίες, άλλα μπορεί να 

τις αποφύγουν. Όλα αυτά εξαρτώνται από τη μοναδική παρουσίαση του αυτισμού τους. 

 

∆ιαφάνεια 7 -41 - Αυτές οι διαφάνειες παρουσιάζουν κάθε αισθητηριακή διαφορά ξεχωριστά - περιγράφοντας τις δυσκολίες 

και τις προκλήσεις που σχετίζονται με το καθένα. Αυτό ακολουθείται αμέσως από στρατηγικές που οι γονείς μπορούν να 

προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν κάθε αισθητηριακό ζήτημα. Αυτό ακολουθείται από ένα 

«εργαλείο» - παρουσιάζοντας οπτικά ορισμένα  στοιχεία που μπορεί να είναι χρήσιμα για την αντιμετώπιση αυτού του 

συγκεκριμένου αισθητηριακού προβλήματος. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο να έχετε τα πραγματικά αντικείμενα διαθέσιμα, 

αν τα έχετε, για να δουν οι γονείς και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους μ’ αυτά. 

 

∆ιαφάνεια 8 – Μερικά παιδιά μπορεί να αποφεύγουν να πηγαίνουν έξω τις φωτεινές μέρες λόγω της οπτικής διέγερσης με 

την οποία δυσκολεύονται. 

 

∆ιαφάνεια 11 – Η σύγχυση των καναλιών είναι η ανάμειξη των ήχων από διαφορετικές πηγές και η αδυναμία να το 

κατανοήσουν όλο αυτό. 

 

Ενότητα 3: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ 

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά: 

 Αισθητηριακά υποστηρίγματα όπως  ρούχα με βαράκια, αισθητηριακά παιχνίδια, σανίδες 

ισορροπίας κλπ. 

 Βεβαιωθείτε ότι το ενσωματωμένο βίντεο της υπεραγοράς λειτουργεί (διαφάνεια 4) 
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∆ιαφάνεια 17-18– Για παράδειγμα, όταν χρειάζεται να λούσετε τα μαλλιά, προειδοποιήστε  λέγοντας και επιδεικνύοντας 

οπτικά: "Πρέπει να λούσω τα μαλλιά σου. Θα βάλω λίγο νερό στο κεφάλι σου πρώτα ... βλέπεις; "Επίσης, υπενθυμίστε τους 

γονείς ότι ίσως χρειαστεί να κόψουν τις ετικέτες από το εσωτερικό των ρούχων. 

 

∆ιαφάνεια 25 – οι γονείς μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την κατανάλωση μη βρώσιμων ουσιών ή 

αντικειμένων. Προτείνετε την παροχή μιας βρώσιμης εναλλακτικής που μπορεί να δώσει παρόμοια αισθητική 

ανατροφοδότηση. Π.χ. τραγανό καρότο αντί για μολύβια. Υπενθυμίστε τους ότι τα μωρά και τα νήπια συχνά εξερευνούν τον 

κόσμο τους τοποθετώντας τα πράγματα στο στόμα τους. Η περιοχή του στόματος έχει μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες 

αισθητήριων υποδοχέων στο σώμα, έτσι τα παιδιά συχνά βρίσκουν πολύ καθησυχαστικό να βάζουν στο στόμα αντικείμενα. 

 

∆ιαφάνεια 34 – Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να αισθανθούν προβλήματα ιδιοδεκτικότητας. Να είσαι σε 

θέση να βλέπεις τα άκρα σου αλλά να έχεις μικρή ικανότητα να ελέγχεις τις κινήσεις τους ή ακόμα και να τα συνδέεις σαν 

μέρος του σώματός σου. 

 

∆ιαφάνεια 35 – μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παράδειγμα χρήσης ενός χάρτινου ποτηριού. Πρέπει να έχετε τη 

σωστή  πίεση, ή θα συνθλίψετε το ποτήρι ή θα το ρίξετε. Πρέπει να γνωρίζετε πού είναι το στόμα σας, ή θα αστοχήσετε κλπ. 

from the inside of clothing. 
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Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι: 

 

 To  Να διερευνηθεί η εξέλιξη και ο σκοπός της επικοινωνίας. 

 Να κατανοήσουμε πώς οι συνθήκες του αυτιστικού φάσματος μπορούν να επηρεάσουν την εκφραστική και δεκτική 

επικοινωνία. 

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

 

Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας για μη λεκτικά παιδιά, όπως η 

ανταλλαγή εικόνων και η απλοποιημένη νοηματική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαφάνεια 3 – Η γλώσσα είναι ένα κωδικοποιημένο σύστημα, π.χ. με τον τρόπο που διδάσκεται στο σχολείο - για 

παράδειγμα γραμματική, δομή πρότασης κλπ 

 

∆ιαφάνεια 4 – Τονίστε τη σημασία τόσο της εκφραστικής όσο και της δεκτικής επικοινωνίας. Οι διαφορές στον αυτισμό, 

μπορούν να επηρεάσουν τόσο την ικανότητα ανάπτυξης ουσιαστικής επικοινωνίας όσο και την επεξεργασία και κατανόηση 

της επικοινωνίας των άλλων. Ορισμένα παιδιά μπορεί να έχουν περισσότερες δεξιότητες και λιγότερες διαφορές στην ένα ή 

στον άλλο τομέα. 

 

∆ιαφάνεια 5 – Περιγράψτε συνοπτικά τα πέντε βασικά στάδια της ανάπτυξης της επικοινωνίας. 

 

∆ιαφάνεια 6 – Περιγράψτε πώς, προκειμένου τα παιδιά να αναπτύξουν ουσιαστική επικοινωνία, πρέπει να κατανοήσουν τη 

σχέση μεταξύ της κάλυψης των αναγκών τους και της επικοινωνίας. Εάν οι ανάγκες τους πληρούνται πάντοτε, μπορεί να μην 

έχουν καμία επιθυμία να ξεκινήσουν την επικοινωνία. Π.χ. Εάν ένα παιδί ταΐζεται τακτικά ή μπορεί απλώς να βοηθήσει στον 

εαυτό του όταν θέλει, δεν θα συνδέσει ποτέ να ζητάει φαγητό και να το λαμβάνει. 

 

∆ιαφάνεια 7 – Πολλά παιδιά με αυτισμό έχουν μικρό κοινωνικό ενδιαφέρον, επομένως είναι λιγότερο πιθανό να σχολιάσουν, 

να δώσουν πληροφορίες, να αναζητήσουν πληροφορίες, να σκεφτούν και να σχεδιάσουν ή να μοιραστούν ιδέες, ως εκ 

τούτου, μειώνονται οι ευκαιρίες για ανάπτυξη ή έναρξη επικοινωνίας. Οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, 

παράλληλα με ένα κίνητρο ή ανταμοιβή, πρέπει να εξεταστούν και να διδαχθούν. 

 

∆ιαφάνεια 8 – Το σημαντικότερο μήνυμα είναι να "μειώσετε τον λόγο σας" όταν επικοινωνείτε με ένα άτομο στο φάσμα του 

αυτισμού. Μην ξεγελιέστε από το επίπεδο της λεκτικής ικανότητας που έχουν οι ίδιοι. Η επεξεργασία λεκτικών πληροφοριών 

μπορεί να είναι αγχωτική και συντριπτική. 

 

 

Ενότητα 4: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά: 

 Παραδείγματα καρτών επικοινωνίας και ανταλλαγής εικόνων. 
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∆ιαφάνεια 9 – Αυτή η διαφάνεια παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον "κώδικα" της γλώσσας και της 

ορολογίας. 

 

∆ιαφάνεια 10 – Η σημασιολογία, η πραγματολογία, η μορφολογία και η σύνταξη είναι όλα σημαντικά στοιχεία για την 

ύπαρξη ουσιαστικής αμφίδρομης επικοινωνίας. 

 

∆ιαφάνεια 11 – Αυτονόητο. 

 

∆ιαφάνεια 12 - Χρησιμοποιήστε διάφορα παραδείγματα για να απεικονίσετε αυτά τα σημεία. 

 

∆ιαφάνεια 13 - Η εικόνα σχετίζεται με το αγγλικό ιδίωμα "Βρέχει γάτες και σκυλιά". ∆ώστε ένα παράδειγμα ενός ιδιώματος 

που χρησιμοποιείται στην τοπική σας γλώσσα/ κουλτούρα και επιλέξτε μια εικόνα για να την απεικονίσετε. 

 

∆ιαφάνεια 14 – Και οι τρεις τομείς επικοινωνίας πρέπει να διδάσκονται, οι λέξεις είναι λιγότερο σημαντικές! 

 

∆ιαφάνεια 15 – Αυτή η διαφάνεια συνδέεται με την αναλογία του παγόβουνου του Eric Schopler που θα παρουσιαστεί στην 

ενότητα 6. ∆εν χρειάζεται να δοθούν λεπτομέρειες γι 'αυτή την προσέγγιση σε αυτό το σημείο. 

 

∆ιαφάνεια 16 – Αυτονόητο. 

 

∆ιαφάνεια 17 – Αυτή η διαφάνεια επανεξετάζει τις προσεγγίσεις που εισάγονται στην ενότητα 2. 

 

∆ιαφάνεια 18-19 – Αυτονόητο. 

 

∆ιαφάνεια 20 – ∆ώστε παραδείγματα για κάθε σημείο. 

 

∆ιαφάνεια 22 – Τα οπτικά βοηθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν την επικοινωνία για τα μικρά παιδιά 

πριν αναπτύξουν λόγο και να τοποθετηθούν σε προσβάσιμα μέρη σε όλο το σπίτι. Το παιδί θα πρέπει να ενθαρρύνεται να 

"ρωτά" για ένα αντικείμενο παραδίδοντας μια φωτογραφία. Ο ενήλικας θα χρειαστεί να μοντελοποίησει και να υποστηρίξει 

φυσικά τη διαδικασία αρχικά. 

 

∆ιαφάνεια 23 - 24 – Οι γονείς μερικές φορές ανησυχούν ότι η χρήση της ανταλλαγής εικόνων για την ενίσχυση της 

επικοινωνίας θα αποθαρρύνει την ανάπτυξη της ομιλίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η προσέγγιση συχνά 

ενθαρρύνει την ομιλία παράλληλα με την ανταλλαγή. Παραδείγματα πραγματικών συστημάτων επικοινωνίας μπορούν να 

παρουσιαστούν. 

 

∆ιαφάνεια 25 – Οι διάφορες χώρες μπορεί να έχουν τα δικά τους απλοποιημένα συστήματα νοηματικής γλώσσας. 

 

∆ιαφάνεια 26 – ∆είχνουμε το βίντεο. Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να εφαρμόζουν τη νοηματική γλώσσα καθώς 

βλέπουν το βίντεο. 

 

∆ιαφάνεια 28 – Μπορούν να προστεθούν και άλλοι χρήσιμοι ιστότοποι ή πληροφορίες. 
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Οι στόχοι αυτής της ενότητας είναι: 

 

 To Να κατανοήσουμε τις κοινωνικές διαφορές που σχετίζονται με το φάσμα του αυτισμού. 

Να κατανοήσουμε πώς η ανάπτυξη των δεξιοτήτων παιχνιδιού στηρίζει την επιτυχή κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Να διερευνήσουμε πρακτικές στρατηγικές που βοηθούν στην ανάπτυξη παιχνιδιού και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 

Οι γονείς μαθαίνουν να χρησιμοποιούν καθημερινά υλικά (όπως καθρέφτες) και παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την ενθάρρυνση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στα παιδιά τους. Οι γονείς διδάσκονται να προσπαθήσουν να εισέλθουν 

στον κόσμο του παιδιού τους, αντί να προσπαθούν να εξαλείψουν αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό αναπτύσσει ευκαιρίες για 

πραγματική αλληλεπίδραση με το παιδί τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαφάνεια 3 – Η διαδικασία δημιουργίας κοινωνικών σχέσεων είναι πιο περίπλοκη από ό- τι συνειδητοποιούμε. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι κάνουν αυτά τα πράγματα διαισθητικά - χωρίς σκέψη. Προσπαθούμε διαρκώς να συνεννοηθούμε με 

άλλους για να διαπιστώσουμε εάν θα ταιριάζουν μαζί μας και τι πρέπει να κάνουμε για να ταιριάξουμε μαζί τους. Τι κάνουμε 

αν δεν ταιριάζουμε; 

 

∆ιαφάνεια 4 -7 – Αυτονόητες.  

 

∆ιαφάνεια 8 – Παράθεση από την Clare Sainsbury, έναν ενήλικα με αυτισμό η οποία είναι σε θέση να σκεφτεί τις εμπειρίες 

της ως παιδί. 

 

∆ιαφάνεια 9 – Τέσσερις αυτιστικοί κοινωνικοί τύποι αναγνωρίστηκαν από αυτούς τους ακαδημαϊκούς ερευνητές. Ένα 

παράδειγμα κάθε τύπου μπορεί να δοθεί για να περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες. 

 

∆ιαφάνεια 10 – Θα εξετάσουμε αυτές τις στρατηγικές σε μεγαλύτερο βάθος καθώς συνεχίζουμε. 

 

∆ιαφάνεια 11 – Αυτονόητο. 

 

∆ιαφάνεια 12 – Αυτονόητο. 

 

∆ιαφάνεια 13- Αυτές οι βασικές δεξιότητες του παιχνιδιού αναπτύσσονται συνήθως σε νεαρή ηλικία και στηρίζουν 

όλη την κοινωνική επικοινωνία. 

Ενότητα 5: ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ  

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά: 

 Οποιαδήποτε παιχνίδια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης 

(διαφάνεια 16). 

 Παραδείγματα κοινωνικών σεναρίων. 
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∆ιαφάνεια 14 – Η εντατική αλληλεπίδραση είναι μια προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί από τον Dave Hewett. Περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.intensiveinteraction.org. 

 

∆ιαφάνεια 15 – Αυτονόητο. 

 

∆ιαφάνεια 16 – Ίσως επιθυμείτε να φέρετε παραδείγματα αυτών των παιχνιδιών και να δείξετε πώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αναπτυχθούν οι βασικές δεξιότητες  του παιχνιδιού. 

 

∆ιαφάνεια 17 – Αυτονόητο. 

 

∆ιαφάνεια 18 – Μπορούμε να μοιραστούμε και άλλα παραδείγματα 

 

∆ιαφάνεια 19 - 23 - Αυτονόητες 

 

∆ιαφάνεια 24 – Χρησιμοποιήστε παραδείγματα εάν υπάρχουν γονείς  εφήβων ή ενηλίκων παρόντες στην εκπαίδευση. 

∆ώστε παραδείγματα για να επεξηγήστε κάθε σημείο. 

 

∆ιαφάνεια 26 – 29  Εισαγωγή της έννοιας των κοινωνικών σεναρίων, βασισμένη στην έννοια των Κοινωνικών Ιστοριών ™, 

που αναπτύχθηκε από την Carol Grey. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: carol-

graysocialstories.com 

 

∆ιαφάνεια 30 - 31 – Παραδείγματα κοινωνικών σεναρίων. 

 

∆ιαφάνεια 32 – Τα σενάρια μπορούν να συνταχθούν σε μορφή κόμικ  ή σε στυλ κινουμένων σχεδίων για ενήλικες ή για πιο 

ικανούς νέους ανθρώπους. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επανεξετάσουμε μια δύσκολη κατάσταση και να 

βοηθήσουμε στην κατανόηση της οπτικής των άλλων. Οι εναλλακτικοί τρόποι συμπεριφοράς σε μια κατάσταση μπορούν 

επίσης να δηλωθούν. Οι Comic Strip Conversations ™ της Carol Grey χρησιμοποιούν αυτές τις ιδέες. 

 

∆ιαφάνεια 34 –Παραθέματα 
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Module 6: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ  

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να μάθουμε πώς οι διαφορές μεταξύ αυτιστικών ατόμων μπορούν να επηρεάσουν τις 

συμπεριφορές τους, να διερευνήσουμε τους βασικούς λόγους που τις προκαλούν και να εντοπίσουμε πρακτικές στρατηγικές 

για την πρόληψη, τη διαχείριση και την κλιμάκωση των προκλητικών συμπεριφορών. Αυτή η ενότητα συγκεντρώνει τη γνώση 

και την κατανόηση που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες ενότητες για τον προσδιορισμό αυτών των στρατηγικών (π.χ. 

οπτικά βοηθήματα). 

 

 

 

 

 

 

∆ιαφάνεια 1 – ∆ιαφάνεια επικεφαλίδας, διαφάνεια τίτλου. 

 

∆ιαφάνεια 2 - Κάθε παιδί είναι ένα ξεχωριστό άτομο και θα εκδηλώσει ένα διαφορετικό φάσμα συμπεριφορών, 

τελετουργικών και πιθανών προκλήσεων. Σε αυτή τη συνεδρία θα μελετήσουμε από κοντά συμπεριφορές, πως να 

καταλαβαίνουμε τις αιτίες τους και θα παρουσιάσουμε στρατηγικές διαχείρισης του άγχους και για τη μείωση των 

συμπεριφορών αυτών. 

 

∆ιαφάνεια 3—Η μεγαλύτερη πρόκληση για άτομα με αυτισμό είναι ότι ο κόσμος δημιουργεί τεράστιες ανησυχίες για αυτούς, 

οι οποίες μετά έχουν ως αποτέλεσμα ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών, κάποιες από τις οποίες είναι προκλητικές για αυτούς ή 

για άλλους. 

Αν έχετε δυσκολία να βλέπετε και να σχεδιάζετε από πριν, θα έχετε δυσκολία με το κίνητρο. Π.χ. Αν δεν ξέρετε τι θα συμβεί 

την επόμενη μέρα, γιατί να σηκωθείτε από το κρεβάτι το πρωί; 

Αν έχεις δυσκολία να κατανοήσεις τον κόσμο γύρω σου, και βρίσκεις τον εαυτό σου να ‘αποτυγχάνει’ συνεχώς – η 

αυτοπεποίθηση σου και αυτοεκτίμηση σου θα είναι πολύ χαμηλή. 

Χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε ειδικά σε συμπεριφορές που πράγματι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, για το παιδί ή για 

τους άλλους γύρω του, και να προσπαθούμε να κάνουμε μία διαφορά με ένα εστιασμένο τρόπο. Αν μπορούμε να 

βοηθήσουμε στη μείωση των ανησυχιών και συμπεριφορών, οι οποίες επηρεάζουν την συγκέντρωση και διαχειριστούμε τον 

περιβάλλοντα χώρο για να μειωθούν οι περισπασμοί, στοχεύουμε στο να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι συμπεριφορές που 

προκύπτουν. 

Τα άτομα με αυτισμό έχουν δυνατότητες, ενδιαφέροντα ή κίνητρα σε μερικούς τομείς. Χρειάζεται να τις αναγνωρίσουμε αυτές 

τις περιοχές και να τις εντάξουμε στον σχεδιασμό μας. 

 

∆ιαφάνεια 4 - Όλοι ξέρουμε για κουλτούρες από διαφορετικές χώρες, όπου κάποιες μορφές συμπεριφοράς είναι 

«διαφορετικές» από τις δικές μας. Τονίζουμε τις «διαφορές» με τα άτομα με αυτισμό και τη δική τους δυσκολία κατανόησης 

των κοινωνικών κανόνων και των προσδοκιών της δικής μας κουλτούρας. Αυτό δεν τις κάνει λάθος ή απαράδεκτες – απλώς 

διαφορετικές – Μερικές συμπεριφορές, αν δεν προκαλούν βλάβη/ κακό στην ποιότητα ζωής, είναι μέρος του χαρακτήρα του 

ατόμου – όλοι συμπεριφερόμαστε λίγο διαφορετικά σε διάφορες καταστάσεις. 

 

 

 

Απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά: 

 Παραδείγματα οπτικών συστημάτων επιβράβευσης. 
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∆ιαφάνεια 5 – Τα άτομα με αυτισμό είναι πιθανόν να μαθαίνουν πως να συμπεριφερθούν σε διάφορες καταστάσεις 

αντιγράφοντας ότι βλέπουν γύρω τους ή στην τηλεόραση ή σε ταινίες – Γνωστή ως «επίδραση χαμαιλέοντας» – υιοθετούν 

συμπεριφορές, αλλά συχνά «δεν το κάνουν σωστά» σε σχέση με την δεδομένη κατάσταση, αφού δεν ενεργούν 

«ενστικτωδώς» και δεν κατανοούν την κατάσταση – επομένως φαίνονται «παράξενοι» ή «διαφορετικοί». 

Τα άτομα με αυτισμό θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους, χωρίς να σκέφτονται τους άλλους (εμπάθεια) 

ή τις επιπτώσεις που θα έχουν. Για παράδειγμα, αν δουν κάτι που θέλουν, θα πάνε να το πάρουν, άσχετα με το τι συμβαίνει 

γύρω τους εκείνη τη στιγμή και άσχετα σε ποιόν ανήκει το αντικείμενο αυτό. 

Αν κάποιοι από εμάς «τοποθετούνταν» σε μία διαφορετική κουλτούρα, όπου δεν γνωρίζαμε πως να συμπεριφερθούμε και 

δεν καταλαβαίναμε τους κοινωνικούς κανόνες και προσδοκίες, επιπρόσθετα δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε λόγω 

γλωσσικών διαφορών, θα υποφέραμε από αυξανόμενο άγχος – και θα κάναμε λάθη, πιθανόν και εμείς να φαινόμασταν 

«παράξενοι» και «διαφορετικοί» – Σε μερικές κουλτούρες ένας χαιρετισμός είναι να τρίβουν τις μύτες τους – ως χαιρετισμό, 

σε άλλες οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν χειραψία με άντρες – έτσι, έστω και για να πεις ένα «γεια» μπορεί να φανεί 

«παράξενο» αν δεν ήμαστε από αυτή τη κουλτούρα. 

 

∆ιαφάνεια 6 – Οι περισσότεροι από εμάς έχουν την ικανότητα να εμπλακούν σε προκλητική συμπεριφορά. Είναι πιο πιθανό 

να συμβεί εάν βρισκόμαστε κάτω από πολύ άγχος ή σε καταστάσεις όπου αισθανόμαστε έξω από τα νερά μας και δεν 

έχουμε τις ικανότητες ή τους πόρους για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Η προκλητική συμπεριφορά συνήθως σημαίνει 

κάτι: μια προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος ή να πάρουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή να εκφράσουμε το πώς 

νιώθουμε. 

 

∆ιαφάνεια 7  - Ζητήστε από τους γονείς να σκεφτούν  τις δικές τους συμπεριφορές και να προσδιορίσουν / αναγνωρίσουν 

οποιαδήποτε από τις συμπεριφορές στη διαφάνεια, τις οποίες κατά καιρούς έχουν παρουσιάσει. 

 

∆ιαφάνεια 8 – Αυτονόητη. 

 

∆ιαφάνεια 9-  Εξετάζοντας το νόημα της προκλητικής συμπεριφοράς, θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε το 

αντίκτυπο που έχει στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους γονείς όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτή από το παιδί τους. 

Μερικές οικογένειες βρίσκουν τον εαυτό τους να «παραμένει έξω από κοινωνικά γεγονότα» ή επιλέγουν να μείνουν εκτός, 

λόγω της συμπεριφοράς των παιδιών τους, η οποία μπορεί να τους αφήσει απομονωμένους και να νιώθουν «μόνοι». – αν 

επαναλαμβανόμενα αντιμετωπίζετε μία κατάσταση ή οποία σας προκαλεί δυσκολίες στην καθημερινή ζωή, μπορεί να 

καταλήξετε να αλλάξετε συνήθειες στη ζωή σας π.χ. να ψωνίζετε μαζί, έξοδοι και διακοπές μπορούν να είναι τόσο 

προβληματικές, που αυτά τα πράγματα «χάνονται» για την οικογένεια. 

Μπορεί πραγματικά να ανησυχείτε για τη φυσική κατάσταση του παιδιού σας, ως αποτέλεσμα του αυτοτραυματισμού – ή ότι 

κοιμάστε λίγο ή καθόλου – συχνά σε αυτές τις καταστάσεις, τα μέλη της οικογένειας, καταλήγουν να μαλώνουν σχετικά με τη 

συμπεριφορά του παιδιού. 

Επίσης μπορεί να είναι ότι πραγματικά φοβάστε για εσάς ή για τους συγγενείς σας. 

 

∆ιαφάνεια 10 - Αυτή η διαφάνεια μιλά για τη διαφορά μεταξύ νευροτυπικής και αυτιστικής ανταπόκρισης σε καταστάσεις. 

 

∆ιαφάνεια 12 – Μπορείτε να πείτε, φαίνεται ότι κάνουν επιλογές ενώ στην πραγματικότητα απλώς αντιδρούν σε μία 

κατάσταση με τον μόνο τρόπο που ξέρουν. 
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∆ιαφάνεια 13- Αυτό το σύνθημα υποδηλώνει  το τι πρόκειται να επεξηγηθεί. Αρχίζουμε με τη δεύτερη φράση, η κατανόηση 

του αυτισμού βοηθά στην κατανόηση της συμπεριφοράς. 

 

∆ιαφάνεια 14 – Ο Αμερικανός ψυχολόγος Eric Schopler εισήγαγε την αναλογία του παγόβουνου για να βοηθήσει να 

καταλάβουμε πώς πρέπει να δούμε την προκλητική συμπεριφορά. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι σαν την κορυφή ενός 

παγόβουνου (το τμήμα που βλέπουμε πάνω από την  γραμμή). Κάτω από το νερό είναι μια ολόκληρη μάζα πάγου που είναι 

κρυμμένη από την οπτική γωνία, που αντιπροσωπεύει τις υποκείμενες αιτίες για τη συμπεριφορά. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η συμπεριφορά, οι υποκείμενες αιτίες πρέπει να εξεταστούν και να διερευνηθούν. Εάν αντιμετωπιστούν (ο 

πάγος απομακρύνεται από κάτω από το νερό), η προκλητική συμπεριφορά θα πρέπει να μειώνεται και στη συνέχεια να 

εξαφανίζεται (πάγος βυθίζεται κάτω από την επιφάνεια.) Αν η συμπεριφορά σταματήσει και οι υποκείμενες αιτίες δεν 

αντιμετωπιστούν, μια άλλη συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί και μπορεί να είναι πιο δύσκολο. 

 

∆ιαφάνεια 15 –  Μπορούν να σκεφτούν ένα παράδειγμα για το δικό τους παιδί και μια προκλητική συμπεριφορά που 

εκδηλώνει. 

 

∆ιαφάνεια 16 – Μην υποτιμάτε το πόσο η έλλειψη  ύπνου, η περιορισμένη διατροφή, η αυξημένη κατάσταση άγχους και η 

έλλειψη φυσικής δραστηριότητας μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα συνεργασίας και επιπτώσεις στη συμπεριφορά. Μερικές 

φορές αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να θεωρούνται πρώτα ως υποκείμενες αιτίες στο παγόβουνο της συμπεριφοράς.  

 

∆ιαφάνεια 17 - Καινούριες και καλύτερες ικανότητες / δεξιότητες που δίνουν τα ίδια αποτελέσματα όπως τη προβληματική 

συμπεριφορά. 

Αντιγράφοντας δεξιότητες, οι οποίες τους βοηθούν να διαχειριστούν αιτήματα και άγχη. 

Οποιαδήποτε «διαφορετική» συμπεριφορά  δεν είναι κατ’ ανάγκην προβληματική συμπεριφορά. 

 

∆ιαφάνεια 18-20  - Αυτονόητες. 

 

∆ιαφάνεια 21 – Οι λέξη επιπτώσεις είναι ένας πιο θετικός τρόπος να δηλώνουμε την  "τιμωρία" και πρέπει να έχει την πιο 

άμεση δυνατή εφαρμογή μετά την παρουσίαση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.  

 

∆ιαφάνεια 22-26 – Παραδείγματα οπτικών συστημάτων επιβράβευσης ή συστημάτων/ προγραμμάτων με κίνητρο ή 

ανταμοιβή εμφανίζονται εδώ. Παραδείγματα στην τοπική σας γλώσσα μπορούν να τα αντικαταστήσουν. Οι ανταμοιβές 

πρέπει να είναι καθημερινές ή ακόμα πιο συχνές. Μόλις ανταμείβεται μια συμπεριφορά π.χ. ένα αστέρι σε ένα γράφημα, αυτό 

δεν πρέπει ΠΟΤΕ να αφαιρεθεί ως συνέπεια ή τιμωρία. ∆ιαφορετικά, το παιδί θα χάσει την πίστη στο σύστημα. 

 

∆ιαφάνεια 27 - Θα υπάρξουν φορές που το παιδί σας δεν θα είναι διαχειρίσιμο ή θα αρνείται να συνεργαστεί. Τονίστε τη 

σημασία  του να μην μιλάτε και να δώσετε φυσικό χώρο για να ηρεμήσει. Οι γονείς ενδέχεται να επιθυμούν να εντοπίσουν 

τυχόν καλούς περισπασμούς (μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ειδικά ενδιαφέροντα του παιδιού). 
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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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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 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:  


