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ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Η Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) και το Παράρτηµα Πειραιά της Εταιρίας Προστασίας
Αυτιστικών Ατόµων, ανακοινώνουν τη διοργάνωση συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή, µε θέµα :
«ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑ»
στις 22 και 23 Νοεµβρίου 2008, στον Πειραιά.
Η Ε.ΨΥ.ΜΕ. διανύοντας τον 11ο χρόνο παρουσίας στο χώρο της ψυχικής υγείας, δηµιούργησε, µεταξύ άλλων,
στον Πειραιά Κέντρα Ηµέρας για Άτοµα µε Αυτισµό, παιδιών προσχολικής έως σχολικής ηλικίας, 3-14 ετών
(Κ.Ηµ.Α.1) και εφήβων ή νέων ενηλίκων µε αυτισµό, ηλικίας 15-25 ετών (Κ.Ηµ.Α.2).
Το Κέντρα Ηµέρας είναι ενταγµένα στα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν επιβαρύνουν οικονοµικά
την οικογένεια του ωφελούµενου.
Σηµαντική προτεραιότητα στη λειτουργία µας, είναι η συνεχιζόµενη εκπαίδευση των στελεχών µας, η διαρκής
επικαιροποίηση της επιστηµονικής γνώσης και η διάχυση καλών πρακτικών προς την κοινότητα και τον
επιστηµονικό κόσµο.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτών των σκοπών µας διοργανώσαµε πενθήµερο σεµινάριο εκπαίδευσης στο
πρόγραµµα TEACCH το Μάρτιο του 2007, µε εκπαιδευτή τον Prof. G. Mesibov και τώρα προχωρούµε στη
διοργάνωση του παρόντος συνεδρίου.
Ο τίτλος του συνεδρίου αντανακλά τις αναζητήσεις του φορέα και την πεποίθηση του πως η φροντίδα σε
ανθρώπους µε αυτισµό πρέπει να συναντά όλο το φάσµα των αναγκών τους, όπως εκδηλώνεται στα διάφορα
εξελικτικά στάδια µε απώτερο σκοπό την κοινωνική τους ένταξη.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν εµπειρίες από φορείς και Υπηρεσίες της Μεγάλης
Βρετανίας και αντίστοιχες πρακτικές από χώρους εκπαίδευσης, ψυχικής υγείας και γονεϊκών συλλόγων της
Ελλάδας, µε απώτερο στόχο την δηµιουργία δικτύου Υπηρεσιών µε συγκλίνουσες αντιλήψεις για τις πρακτικές
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Θα δοθεί επίσης η δυνατότητα να παρουσιαστούν σε ελεύθερες ανακοινώσεις
και αναρτηµένες εργασίες (posters), δράσεις οµάδων ή ατόµων που ασχολούνται µε τον αυτισµό στον
Ελλαδικό χώρο.
Η παρουσία σας στην προσπάθεια αυτή θα είναι πολύτιµη και θα µας χαροποιήσει ιδιαίτερα.
Η οργανωτική επιτροπή
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ :
 Να αναδειχθούν σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά µε την διάγνωση, πρώιµη παρέµβαση, εκπαίδευση, την
επαγγελµατική κατάρτιση και την ένταξη στην απασχόληση ατόµων µε αυτισµό.
 Να παρουσιασθούν, από τους οµιλητές, οι αντιλήψεις και ο τρόπος αντιµετώπισης των αναγκών των
ατόµων µε αυτισµό στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα
 Να καταδειχθούν :
 η αναγκαιότητα έγκαιρης διάγνωσης, πρώιµης παρέµβασης, εκπαίδευσης,
επαγγελµατικής κατάρτισης, απασχόλησης, πολυεπίπεδης δηλαδή αντιµετώπισης
αναγκών και συνέχειας στη φροντίδα των ατόµων µε αυτισµό, ώστε να επιτευχθεί η
κοινωνική τους ένταξη.
 η αναγκαιότητα δικτύωσης υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης
και συλλόγων ωφελουµένων ή εκπροσώπων τους.
 Να παρουσιασθούν µέσω εισηγήσεων, ελευθέρων ανακοινώσεων και αναρτηµένων εργασιών, καλές
πρακτικές από την Ελλάδα.
 Να παρουσιαστούν οι χρηµατοδοτούµενες από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους δράσεις (Κέντρα Ηµέρας
για τον Αυτισµό, Επαγγελµατική Κατάρτιση Ατόµων µε Αναπηρίες, ∆ράση Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Παρατηρητήριο Εργασίας Ατόµων µε Αναπηρίες), που υλοποιεί η
Ε.ΨΥ.ΜΕ στην πόλη του Πειραιά.
 Να αναδειχθεί ο ρόλος των µη κερδοσκοπικών οργανισµών και των συλλόγων ωφελουµένων ή
εκπροσώπων τους στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισµού
ευπαθών κοινωνικά οµάδων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ :











∆ιεπιστηµονική προσέγγιση
Αξιολόγηση ατόµων µε αυτισµό
Πρώιµη παρέµβαση
Εκπαίδευση πριν τη σχολική ηλικία
Εκπαίδευση και σχολική ηλικία
Κατάρτιση εφήβων και νέων ενηλίκων
Εργασία και ενήλικη ζωή
Υπηρεσίες για άτοµα µε αυτισµό
∆οµές για άτοµα µε αυτισµό
Ο ρόλος της οικογένειας
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Καραντάνος Γιώργος
Καµπούρογλου Μαρίτσα
Αυγερινού Έλενα
Βογινδρούκας Γιάννης
Βουτυράκος Παναγιώτης
Ευαγγέλου Βάσω
Μουταβελής Αδριανός
Σαραφίδου Μάρα
Σταθοπούλου Μάρω
Φούσκα Στεφανία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Βουτυράκος Παναγιώτης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Γαλανίδου Φούλα
Καραµπούλα Νατάσσα
Λεπτίδη Χριστίνα
Μακαρούνα Άννα
Παπανικολάου Μαρία
Ρωµανού Όλγα
Σταθοπούλου Βάσω
Φωτάκη Σοφία
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2008
9:00-9:30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
9:30-9:50 Π. Βουτυράκος: Αυτισµός. Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Επαγγελµατική Ένταξη. Το συνεχές στη φροντίδα
και τα κοινοτικά δίκτυα

09:50 -11:30 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Συντονιστής: Α. Μουταβελής
09:50 – 10:10 Κ Φρανσίς: Έγκαιρη ανίχνευση διάγνωση. Νέα επιστηµονικά δεδοµένα
10:10- 10:30 Μ. Σταθοπούλου, Μ. Σαραφίδου: Πρώιµη παρέµβαση- προετοιµασία για το σχολείο: Η εµπειρία
από τη λειτουργία του Κέντρου Ηµέρας για παιδιά µε αυτισµό (Κ.Ηµ.Α. 1), από τον Ιανουάριο του 2007 έως
σήµερα
10:30-11:30: Στρογγυλό Τραπέζι: Ι. Βογινδρούκας, Σ. Φούσκα, Σ. Αλεξάνδρου
Η εµπειρία της συνεργασίας θεραπευτών, εκπαιδευτικών και οικογένειας
11:30-11:45 Συζήτηση
11:45-12:15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
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12:15 – 14.00 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Συντονίστρια: Σ. Φούσκα
12:15-13:15 J. Sommers: Οργάνωση σχολικών δοµών – ένα παράδειγµα από το Danecourt Community School
13:15 -13:40 Α. Μουταβελής: Εµπειρία και η προοπτική της ένταξης των µαθητών µε αυτισµό στο γενικό σχολείο
13:40- 14:00 Θ. Μαυρουδής: Εκπαίδευση µαθητών µε αυτισµό στο ειδικό σχολείο

14:00 -15:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ –ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:00-17:00 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Συντονιστής: Ι. Βογινδρούκας
15:00-16:00 R. Smith: Μετά το σχολείο. Πρόγραµµα κατάρτισης εφήβων και νέων ενηλίκων από το
Linden Bridge School UK
16:00- 16:20 Ε. Αυγερινού: Εκπαίδευση Εφήβων και προ-επαγγελµατική κατάρτιση
16:20-16:40 Φ. Ζαφειροπούλου: Οι ανάγκες της οικογένειας του εφήβου µε αυτισµό
16:40 -17:00 Μ. Καµπούρογλου: Υποστήριξη γονέων µέσω της εκπαίδευσης
17:00 -17:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

Το Κέντρο Παρέµβασης για Άτοµα µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού τύπου στον 1ο ΤΟΨΥΠΕ δηµιουργήθηκε
και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006,
µε συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-7-

Παράρτηµα Πειραιά Ε.Ε.Π.Α.Α.

www. epsyme.gr
Αυτισµός: Εκπαίδευση, Επαγγελµατική Κατάρτιση,, Εργασία. Πειραιάς,, 22-23/11/2008

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
17:30-19.30 ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ: Υπηρεσίες και Εκπαίδευση
Συντονίστρια: Μ. Καµπούρογλου
17:30-17.40 Ν. Απτεσλής: Αυτισµός και σεξουαλική εκπαίδευση
17.40-17.50 Κ. Λασκαρίδου: Η εµφάνιση συνοδών ψυχιατρικών συµπτωµάτων σε άτοµα µε διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές στην εφηβεία και νεαρή ενήλικη ζωή
17.50-18.00 Ε. Γιογκαράκη: Η Νευροψυχολογική προσέγγιση για την κατανόηση και την αντιµετώπιση του
αυτισµού
18.00-18.10 Ε. Κωνσταντινίδου, Prof. Dunlop Aline-Wendy, Dr. Helen Marwick:
Η ενίσχυση του κοινωνικού πλέγµατος παιδιών µε αυτισµό κατά την διάρκεια της µετάβασής τους από το
δηµοτικό στο γυµνάσιο µέσω ενός προγράµµατος καλλιτεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων µε την συµµετοχή
συνοµηλίκων µε τυπική ανάπτυξη: Η εµπειρία των µαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων
18.10-18.20 ∆. Αρβανίτης: Τα πρόσωπα, ο χρόνος και ο χώρος. Το συνεχές της Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής
παρέµβασης
18.20-18.30 Μ. ∆ροσινού: Παιδαγωγικές παρεµβάσεις µε δραστηριότητες µαθησιακής και προεπαγγελµατικής
ετοιµότητας σε µαθητές στο αυτιστικό φάσµα στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης)
18.30-18.40 N.Συκαρά ∆. Μανέττα: Αυτισµός και φοίτηση σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης
18.40 – 18.50 Σ. Φούσκα, Β. Τσικαρλή, Γ. Μπουλµέτη, Α. Τριανταφύλλου , Γ. Ρουµελιώτη:
Κ.∆.Α.Υ. Πειραιά: Η ∆ιεπιστηµονική προσέγγιση των αιτηµάτων αξιολόγησης και υποστήριξης παιδιών µε ∆Α∆.,
που φοιτούν σε Γενικό σχολείο
18.50 –19.00 Σ. Γρεασίδου, Ε. Νάκη: Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε ενήλικα µε αυτισµό.
Το πέρασµα από τον εαυτό στην Οµάδα
19.00-19.20 Χ. Καµπάκος: Ξενώνας ‘Αγγελία’. Η ιστορία του από το Π.Ν.Α. στη Νέα Μάκρη
19.20-19.30 Γ. Πρωτόπαππα: Κοινωνική εργασία στον ξενώνα ‘Αγγελία’
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ΚΥΡΙΑΚΗ 23 -11 -2008
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
9:30-11.00 ΑΥΤΙΣΜΟΣ: Η φύση της διαταραχής, η οικογένεια και οι θεραπευτικές παρεµβάσεις.
Συντονιστής: Μ. Σαραφίδου
9:30-9:40 Ε. Καλύβα, Α. Γενά : Απόψεις γονέων παιδιών µε αυτισµό για τη συνεργασία τους µε επαγγελµατίες
ψυχικής υγείας
9:40-9:50 Β. Παπαγεωργίου, Ε. Καλύβα: Γονείς παιδιών µε διαταραχές αυτιστικού φάσµατος σε οµάδες
στήριξης: Προβληµατισµοί και προσδοκίες
9.50-10.00 Ι. Κουστουλάκης, Ι.Παπαϊωάννου , Β. Τσιαφάκη , Κ. Τριανταφύλλου, Π. Βουτυράκος:
∆ιαχείριση αιτηµάτων γονέων παιδιών και εφήβων µε αυτισµό από την Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία του
Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Πειραιά
10.00-10.10 Γ. Φρέρης: Όταν το αίτηµα για το παιδί είναι «δυσκολίες στον λόγο» και η απάντηση είναι
«αυτισµός». Στάσεις και πεποιθήσεις γονέων και ειδικών στη φάση προσαρµογής
10.10-10.20 Χ. Λεπτίδη, Μ. Παπανικολάου: Ψυχοεκπαίδευση και αυτισµός
10.20-10.30 Α. Κωτσοπούλου, Α. Γαστεράτος, Α. Γεωργίου, Σ. Γεραντώνη, Μ. Γυφτογιάννη,
Μ. Σακελλάρη, Α. Τρούπου, Α. Χασακή: Εργαλείο διεπιστηµονικής οµάδας για την αξιολόγηση του επιπέδου
λειτουργικότητας παιδιού στο φάσµα του αυτισµού
10.30-10.40 Κ. Λευθέρη, Π. Τζουβελέκης , Η. Αναγνώστου, Π. Βασιλοπούλου, Ε. Χειλαδάκη, Α. Καραθανάση:
Ανίχνευση και καταγραφή πρωίµων κλινικών εκδηλώσεων σε παιδιά µε αυτισµό
10.40.10.50 L.Kessler-Κακουλίδη: Μουσικοθεραπεία και Αυτισµός. Υποστηρικτική παρέµβαση στην προσχολική
και σχολική ηλικία
10.50.11.00 Ε. Μάντακα-Brinkmann, Κ. Γιαξόγλου, Π. Αλευροµαγείρου, Φ. Κριάλη, Μ.Α. Ρούση,
Χ. Παρίσης, Α. Χατζηδάκη, Π. Κουτσογιάννη, Ε. Ζέρβα, Π. Βεντίκου:
Παιδική Χαρά: Παίζουµε όλοι;
11.00 -11.30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
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11:30-13:00 ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
Συντονιστής: Η.Παρίσης
11:30-12:30, R. Mills: Εργασία και αυτισµός. Η τέχνη του να κάνεις κάτι να συµβεί.
Η εµπειρία της υποστηριγµένης και άλλων µορφών εργασίας για ενήλικες µε αυτισµό στη Μεγάλη Βρετανία
12:30-13:00 Γ. Καραντάνος: Θέµατα από την πορεία προς την εφηβεία και την ενήλική ζωή, στις διαταραχές του
φάσµατος του αυτισµού

13:00 -14:00 ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συντονιστής: Γ. Καραντάνος
13:00 – 13:20 Ν. Γκιωνάκης: Εργασία Ατόµων µε αναπηρίες και ψυχικά νοσήµατα - Κοινωνικοί συνεταιρισµοί
στην Ελλάδα προοπτική συµµετοχής των ατόµων µε αυτισµό
13:20 -13:40 Μ. ∆υναµίδη: ∆ράσεις της Ε.ΨΥ.ΜΕ. :Επαγγελµατική κατάρτιση, Συνοδευτικές Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες, Παρατηρητήριο εργασίας για άτοµα µε αναπηρίες
13:40 -14:00 Β. Ευαγγέλου: Σχεδιάζοντας το µέλλον του παιδιού µε αυτισµό
14:00- 14:30 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Π. Βουτυράκος, Β. Ευαγγέλου, Σ. Φούσκα
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ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ε. Καλύβα, Μ. Γεωργιάδη, Prof Michael Siegal: Αυτισµός και γαστρεντερικά προβλήµατα: Κατανόηση της
καταλληλότητας των τροφών
Γ. Τουλιάτος, Ε.Κουµανιώτη, Σ. Κωτσόπουλος: Ικανοποίηση γονέων από τις υπηρεσίες της εταιρίας ψυχικής
υγειάς παιδιού και εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-ΕΨΥΠΕΑ
Α. Καραµπούλα: Η εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Π. Μερσίνογλου, Ε. Χατζηϊωάννου: Η συµβολή της διεπιστηµονικής οµάδας στην αποτελεσµατικότητα και
επιτυχία των παρεµβάσεων στα παιδιά µε αυτισµό
Κ. Μαγουλιώτης, Α. Παπαγεωργίου, Τ. Ρεντίφης, Π. Βουτυράκος: Ηλεκτρονική εφαρµογή παρακολούθησης
θεραπευτικών διαδικασιών του Κέντρου Ηµέρας Αυτισµού της Ε.ΨΥ.ΜΕ.
Π. Βουτυράκος, Μ. Σταθοπούλου, Τ. Ρεντίφης, Σ. ∆υναµίδη: ∆ηµογραφικά ,κλινικά και στοιχεία κίνησης
Κέντρου Ηµέρας για ηλικίες 2-14 ετών της Ε.ΨΥ.ΜΕ. κατά την περίοδο 11ος/2006 – 9ος / 2008
Ι. Βογινδρούκας, Σ. Κούτρας , Α. Παππή: Οι πιο συχνές ερωτήσεις για τον λόγο στον Αυτισµό
Ε. Ευγενικού: Αυτισµός και µαθησιακές δυσκολίες.Μελέτη περίπτωσης
Χ. Καµπάκος, Β. Κατσαούνου, Θ Πάτση, Γ Πρωτόπαππα: Μονάδα αυτιστικών Π.Ν.Α. – Η ζωή στο σπίτι
Μ. Παπόγλου, Χ. Καµπάκος, Β. Κατσαούνου, Θ Πάτση, ∆. Καραχάλιος, Ε. Νταή, ∆. Στατήρης, Λ.
Τσεπετονίδης, Χ. Καλεόδη, Α. Τσιγκούρλα, Κ. Χριστοδούλου, Γ. Βασιλείου: Ξενώνας «Αγγελία»
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΨΥ.ΜΕ.)
Η Ε.ΨΥ.ΜΕ., είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισµός, µε τη µορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που
ιδρύθηκε από επαγγελµατίες του χώρου ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής το 1998. Ενεργοποιείται στον τοµέα
της ψυχικής υγείας και αναπτύσσει προγράµµατα πρόληψης και δοµές στην κοινότητα, που να απαντούν στις
πολυεπίπεδες ανάγκες ατόµων µε ψυχική νόσο, νοητική µειονεξία ή αναπηρία και αυτισµό. Η φιλοσοφία των
δράσεων του φορέα διαπερνάται από την αντίληψη της Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Έχει έως σήµερα
δηµιουργήσει δύο Κέντρα Ηµέρας για Άτοµα µε Αυτισµό, Εξειδικευµένο Κέντρο Κοινωνικής και
Επαγγελµατικής Ένταξης και Παρατηρητήριο Απασχόλησης για άτοµα µε αναπηρίες, Φορέα Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Κοινωνική Λέσχη και Κέντρα Πρόληψης και Πρωτοβάθµιας παιδοψυχιατρικής
Φροντίδας στην ευρύτερη κοινότητα του Πειραιά. Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες εκπαίδευσης
Επαγγελµατιών Ψυχικής Υγείας και Ειδικής Αγωγής.
Η Ε.ΨΥ.ΜΕ. είναι πιστοποιηµένη µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001: 2000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(Ε.Ε.Π.Α.Α.)
Το παράρτηµα της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων ιδρύθηκε το 2006, συνδέεται µε την
Ε.Ε.Π.Α.Α και έχει σαν σκοπό να εργαστεί για τα δικαιώµατα στη ζωή των ατόµων που ανήκουν στο φάσµα
του αυτισµού.
Μέλη του παρατήµατος είναι γονείς µε παιδιά µε αυτισµό, κυρίως σχολικής ηλικίας αλλά και µεγαλύτερων
παιδιών που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και τις όµορες περιοχές.
Στόχοι του παραρτήµατος είναι :
 Να λειτουργήσει για τις περιοχές Πειραιά σαν τοπικός πόλος ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα
θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε αυτισµό και τις οικογένειες τους.
 Να οµαδοποιήσει τις ανάγκες σε σχέση µε την περιοχή και να οργανώσει σχετικές δράσεις.
 Να στηρίξει γονείς και οικογένειες κυρίως µέσω της αλληλοϋποστήριξης και της εκπαίδευσης της
οικογένειας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Π. Βουτυράκος, Γενικός ∆ιευθυντής Ε.ΨΥ.ΜΕ., Προϊστάµενος Ι.Υ. Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε. Πειραιά
Αυτισµός: Εκπαίδευση Κατάρτιση ,Επαγγελµατική Ένταξη . Το συνεχές στη φροντίδα και τα κοινοτικά δίκτυα
Οι διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης,- διαταραχές µέχρι πρότινος αγνοηµένες από τον Επιστηµονικό κόσµο και τις πολιτικές σχεδιασµού
Υπηρεσιών (υγείας, εκπαίδευσης κλπ)- διεκδικούν τα τελευταία χρόνια διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον από τους ειδικούς και την Πολιτεία.
Κοµβικό σηµείο για τον σχεδιασµό πολιτικών πρέπει να είναι η κατανόηση των διαταραχών σαν µιας σύνθετης και δια βίου αναπηρίας.
Η φροντίδα σε ανθρώπους µε αυτισµό πρέπει να συναντά όλο το φάσµα των αναγκών τους, όπως εκδηλώνεται στα διάφορα εξελικτικά
στάδια,(υγεία , εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, εργασία, ψυχαγωγία ελεύθερος χρόνος, κατοικία, κοινωνικά δικαιώµατα κλπ) και να
παρέχεται µε την ανάπτυξη δοµών µέσα στην Κοινότητα µε παράλληλη µέριµνα για ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση της Κοινότητας για τις
ιδιαιτερότητες , τις ικανότητες και τα δικαιώµατα του αυτιστικού ανθρώπου.
Κοµβικός ρόλος στον σχεδιασµό , την ανάπτυξη και τον συντονισµό των Υπηρεσιών πρέπει να αναληφθεί από οργανώσεις ωφελουµένων και
εκπροσώπους τους (Συλλόγους Γονέων) και από µη Κυβερνητικούς Οργανισµούς,.
Τα πρώτα δείγµατα αυτής της αντίληψης είναι ήδη ορατά και µερικά από αυτά παρουσιάζονται σε αυτό το συνέδριο, µε έµφαση στις δράσεις
που αφορούν στην ευρύτερη Κοινότητα του Πειραιά.
∆ράσεις στο δίκτυο της εκπαίδευσης (παράλληλες στηρίξεις στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Εξειδικευµένα Ειδικά
Σχολεία, Ε.Ε.Ε.Κ.), στο δίκτυο της υγείας (Ολοκληρωµένες Μονάδες , Κέντρα Ηµέρας για τον αυτισµό , Ξενώνες κλπ) , δράσεις που
αναπτύσσονται από δίκτυα που ενεργοποιούνται στον Τοµέα της Κοινωνικής και Εργασιακής (επαν) ένταξης ενηλίκων
που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες (φορείς Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για
Α.µεΑ., Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί ), που παρότι καλύπτουν µικρό µέρος των αναγκών, µπορούν να αποτελέσουν πεδία συνάντησης
επαγγελµατιών, µε απώτερο στόχο την δηµιουργία δικτύου Υπηρεσιών µε συγκλίνουσες αντιλήψεις για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.
Παράλληλα οι Υπηρεσίες, πρέπει να δίνουν έµφαση στην συνεχιζόµενη εκπαίδευση των επαγγελµατιών και την Ποιότητα των παρεχοµένων
Υπηρεσιών.
Κ. Φρανσίς, Παιδοψυχίατρος, Β Πανεπιστηµιακή Κλινική Αττικού Νοσοκοµείου
Έγκαιρη ανίχνευση διάγνωση: νέα επιστηµονικά δεδοµένα
Η σηµασία της πρώιµης διάγνωσης και παρέµβασης αποτελεί ένα από τα λιγοστά σηµεία συµφωνίας στη βιβλιογραφία και πρακτική των
∆ιαταραχών του Αυτιστικού Φάσµατος. Με τον όρο πρώιµη οριοθετούµε το ηλικιακό φάσµα γύρω από τα 3 έτη, όπου και η διάγνωση
θεωρείται εφικτή από την πλειοψηφία των κλινικών.
Στην παρουσίαση αυτή θα αναφερθούµε αφενός στην σύγχρονη εµπειρία της πολύ πρώιµης διάγνωσης – ανίχνευσης (κάτω των 2 ετών) και
αφετέρου στη ανάγκη και τις προοπτικές η παρέµβαση να ξεκινά κάτω ακόµα και από το έτος. Πιο συγκεκριµένα θα γίνει αναφορά σε κάποια
εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό, αλλά και η εµπειρία από την διάγνωση παιδιών µε ∆ΑΦ στα 2 έτη στο Ειδικό Ιατρείο ∆ΑΦ
του Αττικού Νοσοκοµείου. Τέλος, θα γίνει αναφορά σε πολύ πρώιµα βασικά ελλείµµατα των παιδιών µε ∆ΑΦ και πως και γιατί αυτά µπορούν
αν αποτελέσουν στοιχεία για τη διάγνωση αλλά και στόχους µιας παρέµβασης.
Μ. Σταθοπούλου, Παιδοψυχίατρος. Επιστηµονική Υπεύθυνος Μονάδας Ολοκληρωµένης Παρέµβασης για τον Αυτισµό της Ε.ΨΥ.ΜΕ
Μ. Σαραφίδου, Αναπτυξιακή Ψυχολόγος, Κέντρο Ηµέρας Αυτισµού (Κ.Ηµ.Α.) Ε.ΨΥ.ΜΕ.
Πρώιµη παρέµβαση- προετοιµασία για το σχολείο: Η εµπειρία από τη λειτουργία του Κέντρου Ηµέρας για παιδιά µε αυτισµό
(Κ.Ηµ.Α. 1), από τον Ιανουάριο του 2007 έως σήµερα
Οι γονείς παιδιών µε διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος, που έχουν την ευκαιρία να πάρουν µια έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, µπορούν να
κάνουν συνειδητά το επόµενο βήµα, που είναι η αναζήτηση ενός κατάλληλου πλαισίου για το παιδί τους. Ειδικότερα, το πλαίσιο αυτό καλείται
να αξιολογήσει σωστά το δυναµικό του παιδιού µε αυτισµό και, µε βάση την αξιολόγηση αυτή, να εφαρµόσει στη συνέχεια ένα πρόγραµµα,
που σκοπό θα έχει να αξιοποιήσει στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό αυτό το δυναµικό, µέχρι το παιδί να φτάσει στο επόµενο βήµα, που είναι η
ένταξή του στο καταλληλότερο γι’ αυτό σχολικό πλαίσιο.
Αρχικός σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι µια σύντοµη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του Κ.Ηµ.Α. (Κέντρο Ηµέρας για τον Αυτισµό),
το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί στο Κερατσίνι τον Ιανουάριο του 2007, παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά µε αυτισµό ηλικίας 2-14 ετών καθώς
και τις οικογένειές τους. Επιπρόσθετα, επιχειρούµε να καταδείξουµε τις πρώτες διαφοροποιήσεις στην γενικότερη αναπτυξιακή εικόνα των
παιδιών προσχολικής ηλικίας που είναι ενταγµένα στο κέντρο µας. Τα αποτελέσµατα αυτά στηρίχθηκαν στην χορήγηση προσαρµογών του
ψυχοµετρικού εργαλείου PEP-3, και ανέδειξαν επιπρόσθετα µία σειρά από περιορισµούς, που προκύπτουν τόσο από την δοµή του ίδιου του
ψυχοµετρικού εργαλείου, όσο και από παράγοντες που επηρεάζουν την γενικότερη εξέλιξη του παιδιού.

Το Κέντρο Παρέµβασης για Άτοµα µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού τύπου στον 1ο ΤΟΨΥΠΕ δηµιουργήθηκε
και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006,
µε συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ. Ι.Βογινδρούκας, Σ. Φούσκα, Σ. Αλεξάνδρου
Η εµπειρία της συνεργασίας θεραπευτών, εκπαιδευτικών και οικογένειας
Ι. Βογινδρούκας, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης
∆ιαταραχές επικοινωνίας µεταξύ γονέων και ειδικών στο φάσµα του αυτισµού
Οι διαταραχές στην επικοινωνία των ατόµων στο φάσµα του αυτισµού αφορούν όχι µόνο τα ίδια τα άτοµα µε αυτισµό αλλά και τα άτοµα τα
οποία συνεργάζονται ή ζουν µαζί τους. Μια ιδιαίτερη δυσκολία της επικοινωνίας στο φάσµα του αυτισµού αφορά στην επικοινωνία µεταξύ
γονέων και ειδικών. Η δυσκολία αυτή επικεντρώνεται κυρίως σε θέµατα που άπτονται την ανακοίνωση της διάγνωσης, τους όρους που
χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των δυσκολιών των ατόµων µε αυτισµό, την πρόγνωση της κατάστασης, τη θεραπευτική παρέµβαση που
προτείνεται και τους θεραπευτικούς στόχους που σχεδιάζονται και ακολουθούνται. Όροι οι οποίοι συχνά δηµιουργούν επικοινωνιακές
δυσλειτουργίες στη σχέση γονέων και ειδικών είναι : Αυτιστική ∆ιαταραχή ή ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή, Αυτισµός ή Αυτιστικά
στοιχεία, Σύνδροµο Asperger ή Αυτισµός Υψηλής Λειτουργικότητας, Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή ή Ανωριµότητα και ακόµη, ∆ιαταραχή
Επικοινωνίας ή ∆ιαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας. Πιθανόν ένα µεγάλο µέρος των δυσκολιών αυτών να οφείλονται στη µη εξειδίκευση των
ειδικών στην αυτιστική διαταραχή, στην έλλειψη συνεχιζόµενης εκπαίδευσης για τους ειδικούς ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης από
αναγνωρισµένους και έγκυρους φορείς ή στην έλλειψη κατάλληλων δοµών και υπηρεσιών για τα άτοµα µε αυτισµό. Στόχος της παρουσίασης
είναι να αναδείξει τις δυσκολίες στην επικοινωνία γονέων και ειδικών και να προτείνει πιθανές λύσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας τους µε
στόχο τη λειτουργική βελτίωση των ατόµων µε αυτισµό.
Σ. Φούσκα, Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ψυχολόγος, προϊσταµένη ΚΕ∆∆Υ Α’ Πειραιά
Γέφυρες συνεργασίας γονέων θεραπευτών εκπαιδευτικών
Η πιο αποτελεσµατική προσέγγιση, σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες αλλά και την εµπειρία καλών πρακτικών για την αντιµετώπιση των
δυσκολιών των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών είναι η διεπιστηµονική προσέγγιση. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση η συνεργασία και η
λειτουργική σύνδεση των παρεχόµενων υπηρεσιών θεραπευτών, εκπαιδευτικών σχολείου και οικογένειας αποτελούν βασική προϋπόθεση τόσο
στη διάγνωση και αξιολόγηση, όσο και στο σχεδιασµό και την υλοποίηση αποτελεσµατικών µεθόδων παρέµβασης. Αντιθέτως η
αποσπασµατική αλλά και µονοδιάστατη επιστηµονικά παρέµβαση τις περισσότερες φορές δεν έχει αποτελέσµατα και µπορεί να αποβεί
αρνητικός παράγοντας στην εξέλιξη του παιδιού µε διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
Ωστόσο, η εµπειρία δείχνει ότι ακόµη στη χώρα µας δεν έχει αναπτυχθεί το διεπιστηµονικό µοντέλο παρέµβασης. Αποτέλεσµα αυτού, είναι ένα
παιδί µε ∆Α∆ να προσεγγίζεται µε διαφορετικές θεραπευτικές µεθόδους, να ακολουθείται διαφορετική εκπαιδευτική µέθοδος στο σχολείο από
αυτή της θεραπευτικής, να µην ενηµερώνεται ο ένας ειδικός από τον άλλο και η οικογένεια να αδυνατεί τόσο να ενηµερωθεί η ίδια όσο και να
συνδέσει µεταξύ τους θεραπευτές και τους εκπαιδευτικούς. Στις περιπτώσεις που έχουµε καλές πρακτικές συνεργασίας και αλληλοενηµέρωσης
µεταξύ θεραπευτών, εκπαιδευτικών του σχολείου και οικογένειας τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων µετρώνται, συζητούνται,
διαφοροποιούνται και προσαρµόζονται µε στόχο την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των δυσκολιών του παιδιού.
Οι αιτίες που µπορεί να οδηγούν στην απόρριψη της υιοθέτησης της διεπιστηµονικής προσέγγισης µπορεί να είναι πολλές και να έχουν σχέση
µε παράγοντες όπως απουσία εκπαίδευσης στην οµαδική εργασία, περιορισµένη επιστηµονική κατάρτιση, συναισθηµατική ανασφάλεια,
ανταγωνισµός, ελλιπής προγραµµατισµός κτλ. Η διερεύνηση των παραγόντων αυτών, ίσως να αποτελεί αντικείµενο της επιστηµονικής έρευνας,
η αντιµετώπιση όµως των προβληµάτων που δηµιουργούν αφορά όλους µας, οικογένεια, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές αν πιστεύουµε ότι
είµαστε όλοι το ίδιο απαραίτητοι.
Σ. Αλεξάνδρου, ∆ιευθυντής Επιστηµονικής Εταιρείας Ειδικής Αγωγής «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»
∆υσκολίες στην λειτουργικότητα. Ναι αλλά γιατί;
Ο Εργοθεραπευτής ως µέλος της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας καλείται να παρέµβει σε δύο πρωτογενείς στην νευρολογική λειτουργία δυσκολίες
που εµφανίζει το άτοµο µε αυτισµό. Στην αισθητηριακή ρύθµιση και την µείωση των στερεότυπων και έµµονων συµπεριφορών µέσω της
βελτίωσης της ικανότητας πράξης. Στόχος της Εργοθεραπείας είναι η ανεξαρτησία, παραγωγικότητα και ικανοποίηση (ευχαρίστηση) της
καθηµερινής ζωής. Στόχος της παρουσίασης είναι να γίνει µία κριτική και αυτοκριτική των πραγµάτων που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε
στην επικοινωνία γονέων και ειδικών όσο και µεταξύ των ειδικών στην ∆/νική Οµάδα. Οι γονείς πολλές φορές βρίσκονται όµηροι πολλών
διαφορετικών τόσο διαγνωστικών όσο και θεραπευτικών απόψεων για το παιδί τους. Οι παράγοντες που τους επηρεάζουν είναι πολλοί αλλά ως
κυριότεροι µπορούν να αναφερθούν: Πληµµελής διαχείριση της διάγνωσης, δυσκολίες στην συνεργασία µε τους ειδικούς, απογοήτευση, µη
στήριξη από το υπόλοιπο περιβάλλον, σύγκριση, οικονοµικές δυσκολίες, παραµέληση των άλλων µελών της οικογένειας. Αλλά και οι ειδικοί
πρέπει κάποια στιγµή να κάνουµε την αυτοκριτική µας: Συχνά ξεχνάµε ότι δουλεύουµε ΜΕ τον αυτισµό και όχι τον αυτισµό, δεν έχουµε
αποδεχτεί ότι δεν υπάρχουν «µαγικές λύσεις», δεν σεβόµαστε τον συγκεκριµένο νευροαντιληπτικό τρόπο των αυτιστικών ατόµων, δεν
εκπαιδευόµαστε επαρκώς, χρησιµοποιούµε στους γονείς την «ξύλινη» επιστηµονική γλώσσα που γνωρίζουµε εµείς αλλά όχι εκείνοι, δεν
επισκεπτόµαστε το σπίτι, δεν αφουγκραζόµαστε το αίτηµα των γονέων, έχουµε ευκολία να ρίχνουµε το αίτηµα της αποτυχίας µας στους
γονείς.Ο αυτισµός είναι µία φασµατική διαταραχή που είναι πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτή από τους γονείς αλλά και πολλές φορές –
δυστυχώς – και από πολλούς ειδικούς. Η µόνη λύση για την αντιµετώπιση του αυτισµού είναι να είναι καλά εκπαιδευµένη και να λειτουργεί
σωστά η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα και να µην ξεχνάµε ότι µέλος αυτής της οµάδας είναι και ο γονέας.
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J. Sommers, Headteacher Danecourt Community School, England
Οργάνωση σχολικών δοµών – ένα παράδειγµα από το Danecourt Community School

«Ένα παιδί δεν µπορεί να διδαχθεί τίποτα από κάποιον που το περιφρονεί

και ένα παιδί δεν µπορεί να ανεχτεί να το κοροϊδεύουν»
James Baldwin
Γιατί οι αξίες, το όραµα και η ηγεσία πρέπει να οδηγούν τις βελτιώσεις στην ειδική αγωγή.
Σε κάθε επιτυχηµένο σχολείο χρειάζεσαι αποτελεσµατικούς διευθυντές. Έτσι κατέληξε µία σύνοψη αποτελεσµάτων έρευνας σχετικής µε την
αποτελεσµατικότητα του σχολείου «σχεδόν όλες οι έρευνες για την αποτελεσµατικότητα του σχολείου έχουν δείξει ότι και στην πρωτοβάθµια
και στη δευτεροβάθµια, η ηγεσία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα» (Sammons et al, 1995, p.8).
Η σηµασία του οράµατος, υποστηριζόµενη από τη δέσµευση στις αξίες είναι το κλειδί για τη διασφάλιση των τρεχόντων βελτιώσεων και της
τάσης για τη δηµιουργία ενός ειδικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
Το ερώτηµα είναι το πώς βελτιώνεις ένα σχολείο χωρίς να χάσεις την εµπιστοσύνη του προσωπικού, των γονέων και των υπολοίπων που
στοιχηµατίζουν σε ‘σένα;
«Όταν ένας άνθρωπος διερωτάται πως ερµηνεύεται από τις πράξεις, αποδεικνύει ότι δεν είναι άνθρωπος της δράσης. Η ∆ράση είναι έλλειψη
ισορροπίας. Για να δράσεις πρέπει να είσαι κάπως παρανοϊκός. Ένας λογικός άνθρωπος είναι ευχαριστηµένος και µόνο µε τη σκέψη»
James BalwinJohn Somers. Bed, Dip. Psych, NPQH – είναι στη διοίκηση της εκπαίδευσης για 12 χρόνια και έχει εµπλακεί µε αρκετά
πετυχηµένα ειδικά σχολεία. Το σχολείο του τώρα, το Danecourt School (www.danecourt.medway.sch.uk) είναι ένα ειδικό σχολείο
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δυναµικού 120 θέσεων, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσµατικό περιβάλλον για τον Αυτισµό χρησιµοποιώντας
το PECs, το TEACCH και το VB-mapp.

Α. Μουταβελής, Σχολικός ΕΑΕ , 9η Περ. Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Πειραιάς
H Εµπειρία και η προοπτική της ένταξης των µαθητών µε αυτισµό στο γενικό σχολείο
Η καθηµερινότητα των παιδιών µε αυτισµό και των οικογενειών τους, σχετίζεται µε την αναγκαιότητα υποστήριξης σε πολλαπλά επίπεδα.
Μέρος αυτής της υποστήριξης, εκ µέρους της Πολιτείας, έχει αποδοθεί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, η οποία αφορά στη
διαφορετικότητα και εµπλέκει ζητήµατα της ποικιλίας των θεµάτων των παιδιών. Επίσης, η αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης στα πλαίσια
της διαφορετικότητας έχει ως χαρακτηριστικό την αέναη αναζήτηση της ευελιξίας και ελαστικότητας των δοµών και φορέων, προς χάριν της
λειτουργικότητας. Από την άλλη, ή δοµηµένη παρέµβαση απαιτεί µάλλον, υποστήριξη από καλά καθορισµένο νοµοθετικό πλαίσιο µε
αποκρυσταλλωµένες κατευθύνσεις προς γονείς και εκπαιδευτικούς. Το παραπάνω, φαινοµενικά αντιθετικό σχήµα οξύνεται από το γεγονός ότι η
εποχή µας χαρακτηρίζεται ως µεταβατική, µε την πολλαπλή σύγκλιση των θεσµών της ειδικής και γενικής αγωγής. Η παράλληλη στήριξη, ως
θεσµός, εκφράζει για το εκπαιδευτικό σύστηµα, αυτή ακριβώς τη µετάβαση των παιδιών µε εεα σε πλαίσια συνεκπαίδευσης εντός των δοµών
της γενικής αγωγής. Αίτηµα των ανθρώπων της ειδικής αγωγής, γονείς και εκπαιδευτικούς, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι απλώς η χωροταξική
ενσωµάτωση των παιδιών αλλά και η παιδαγωγική και κοινωνική. Ταυτόχρονα, η γενική αγωγή µοιάζει ανέτοιµη και σε µερικές περιπτώσεις
εσωστρεφής, συχνά, χωρίς την απαιτούµενη τεχνογνωσία που θα της επιτρέψει να ανταποκριθεί στην πρόκληση του εγχειρήµατος, στηρίζοντας
µε ευαισθησία και αποτελεσµατικότητα µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Θ. Μαυρουδής, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση µαθητών µε αυτισµό στο ειδικό σχολείο
Το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης είναι 6/θέσιο, αλλά λειτουργεί µε 8 τµήµατα. Είναι στελεχωµένο µε πλήρες
προσωπικό. Φοιτούν 36 µαθητές που ανήκουν στις περιπτώσεις: αυτισµός, νοητική καθυστέρηση, σύνδροµο DOWN, πολλαπλές αναπηρίες.
Πρώτη φορά λειτούργησαν τµήµατα για µαθητές µε αυτισµό κατά το σχολικό έτος 1998–1999. Τα τµήµατα στελεχώθηκαν από εκπαιδευτικούς
που επιµορφώθηκαν σε σχετικά σεµινάρια, τα οποία διοργάνωσε η Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων. Η ανάγκη δηµιουργίας των
τµηµάτων υπήρξε µεγάλη, διότι οι περιπτώσεις µαθητών µε αυτισµό αυξάνονταν και δεν υπήρχε δυνατότητα σωστής εκπαίδευσής τους στο
υπάρχον εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σήµερα λειτουργούν τέσσερα τµήµατα µε 15 µαθητές, τα οποία είναι οργανωµένα σύµφωνα µε τις αρχές της
δοµηµένης διδασκαλίας, όπως αυτές προτείνονται από τη µέθοδο TEACCH.
Στο σχολείο λειτουργούν πολλά προγράµµατα µε µικτές οµάδες µαθητών. Η εµπειρία πολλών ετών δείχνει ότι τα αποτελέσµατα είναι κυρίως
θετικά. Ενισχύεται η αλληλεπίδραση και µιµούνται οι µαθητές µε αυτισµό αποδεκτές συµπεριφορές, υπακούν συχνά σε κάποιο µαθητή µε
νοητική καθυστέρηση παρά στον εκπαιδευτικό. Παρακινούνται και βοηθούνται από τα παιδιά µε Ν.Υ. να συµµετάσχουν στις δραστηριότητες
µέσα στην αίθουσα αλλά και στο διάλειµµα.. Πολλά στοιχεία της δοµηµένης διδασκαλίας εφαρµόζονται σε όλους τους µαθητές. Στο σχολικό
περιβάλλον υπάρχει ποικιλία. Ως αρνητικά µπορούν να αναφερθούν πιθανή µίµηση από τα άλλα παιδιά αρνητικών συµπεριφορών, ενόχληση
των µαθητών µε αυτισµό από θορύβους, ακόµη και µουσική, δυσκολία συµµετοχής σε κοινές οµαδικές δραστηριότητες. Προβάλλει η
πρόκληση για λειτουργία σε µόνιµη βάση µικτών τµηµάτων µε µαθητές διαφόρων περιπτώσεων. Αυτό απαιτεί προσεκτική επιλογή, σωστή
οργάνωση, µικρή και ευέλικτη οµάδα και καίρια καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς.
Το Κέντρο Παρέµβασης για Άτοµα µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού τύπου στον 1ο ΤΟΨΥΠΕ δηµιουργήθηκε
και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006,
µε συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το
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R. Smith, Headteacher Linden Bridge School, UK
Το Linden Bridge και ο Κόσµος της Εργασίας
Το σχολείο του Linden Bridge είναι ένα ειδικό σχολείο για µαθητές ηλικίας 4 –19 ετών µε διαταραχές του φάσµατος του αυτισµού.
Το σχολείο είναι ένα συγκρότηµα που αποτελείται από διαφορετικά τµήµατα για την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, τη Συνεχιζόµενη
Εκπαίδευση και το οικοτροφείο. ∆ουλεύουµε πάνω σε µία τροποποιηµένη Εθνική ∆ιδακτέα Ύλη µε έµφαση στην κοινωνική επικοινωνία και τα
προγράµµατα διαχείρισης της συµπεριφοράς.
Οι τάξεις είναι µικρές µε δυναµικό 8 µαθητών και δύο ή τρία άτοµα προσωπικό, ανάλογα µε τη δυναµική της οµάδας. Προσφέρουµε ένα
περιβάλλον δοµηµένης διδασκαλίας µε αναπτυσσόµενα συστήµατα επικοινωνίας για να βοηθηθεί η κατανόηση των µαθητών κατά τη διάρκεια
της ηµέρας τους στο σχολείο. Θέλουµε να παρέχουµε µία εµπειρία όσο γίνεται πιο κοντά στην εµπειρία του κανονικού σχολείου για τους
µαθητές, προσφέροντας στρατηγικές µείωσης της επίδρασης του αυτισµού στη διαδικασία της µάθησης.
Η οµιλία, περιγράφει τη µετάβαση από τη ∆ευτεροβάθµια στη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση και επεξηγεί την ποικιλία των ευκαιριών που
προσφέρονται στο σχολείο µας. Αυτές οι ευκαιρίες ποικίλουν από µία µεγάλη «δοκιµαστική» βδοµάδα, µέχρι κανονική επαγγελµατική εµπειρία
στην κοινότητα. Ξέρουµε ότι συχνά οι µαθητές µας έχουν εξαιρετικές δεξιότητες για το επαγγελµατικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι
σχολαστικοί µε τις λεπτοµέρειες και όταν καταλαβαίνουν τι τους ζητείται, οι περισσότεροι έχουν το κίνητρο να ολοκληρώσουν τη
δραστηριότητα. Θα επικεντρωθώ σε ρεαλιστική δουλειά που σχετίζεται µε δραστηριότητες στην κοινότητα και το σχολείο και θα περιγράψω
µεθόδους που χρησιµοποιούµε για να προωθήσουµε την ανεξαρτητοποίηση και την αυτονοµία του ατόµου.
Ε. Αυγερινού, Ειδική Παιδαγωγός, Κ.Ηµ.Α
Εκπαίδευση Εφήβων και προ-επαγγελµατική κατάρτιση
Αναφορά στην ίδρυση του Κέντρου Ηµέρας για εφήβους και νεαρούς ενήλικες µε Αυτισµό στον 1ο Τοµέα Ψυχικής Υγείας Πειραιά, στα
πλαίσια του προγράµµατος «Ψυχαργώς», µε φορέα υλοποίησης του προγράµµατος την Ε.ΨΥ.ΜΕ. Περιγραφή της οργανωτικής δοµής, της
διαδικασίας στελέχωσης, της επιλογής και διαµόρφωσης των χώρων και της συνολικής υλικοτεχνικής υποδοµής. Παρουσίαση των στόχων, των
αναγκών, των προοπτικών, της διασύνδεσης µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες του φορέα, µε την κοινότητα, µε φορείς της ευρύτερης περιοχής
του Πειραιά. Αναλυτική περιγραφή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, των εργαστηρίων προεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, των προγραµµάτων
κοινωνικοποίησης, των µεθόδων εκπαίδευσης. Αναφορά στους στόχους ανά έτος και τριετία στο χρόνο φοίτησης των ωφελούµενων στις
προοπτικές και την στήριξη τους µετά το τέλος της φοίτησης τους. Αναφορά στους τοµείς αρχικής αξιολόγησης, ψυχοθεραπείας, ενηµέρωσης
και στήριξης του οικογενειακού πλαισίου. Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας περιοδικών αξιολογήσεων των εκπαιδευόµενων,
επαναξιολόγησης των στόχων και των αναγκών.
Φ. Ζαφειροπούλου, Πρόεδρος Παραρτήµατος Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων Θεσσαλονίκης
Οι ανάγκες της οικογένειας του εφήβου µε αυτισµό
Η εφηβεία είναι ,µια περίοδος αναστάτωσης και εντάσεων. Οι έφηβοι αναζητούν καθηµερινά διεξόδους εκτόνωσης. Οι γονείς καλούνται να
αναπτύξουν µηχανισµούς διαχείρισης των κρίσεων, που ξεσπούν συχνά, χωρίς να είναι σε θέση να αξιολογήσουν πλήρως τις αιτίες που τις
προκαλούν. Σε ότι αφορά τους έφηβους µε αυτισµό, δεδοµένης της ανεπαρκούς εκπαίδευσης τους , της ανικανότητας διαχείρισης της
σεξουαλικότητας τους και της ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων και της έλλειψης προσβάσιµων δοµών άθλησης, ψυχαγωγίας κ.λπ. είναι
εύκολο να αντιληφθεί κανείς τη δυσκολία εκτόνωσης των κρίσεων και την αναπόφευκτη εκδήλωση εκρηκτικών συµπεριφορών. Επιπρόσθετα,
όταν τα άτοµα µε αυτισµό είναι στην εφηβεία, οι γονείς έχουν ήδη διαγράψει µια πορεία στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των παιδιών τους και είναι ήδη συναισθηµατικά και σωµατικά καταπονηµένοι. Με την πάροδο των χρόνων εντείνεται η αγωνία τους για το
µέλλον των παιδιών τους µετά την ενηλικίωση και διαπιστώνουν την αδυναµία της Πολιτείας να εξασφαλίσει για τα παιδιά τους αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης. Συνεπώς η µόνη λύση είναι µια «ολιστική» προσέγγιση του ζητήµατος σε όλους τους τοµείς που καθορίζουν την
ανθρώπινη ύπαρξη και συµβάλλουν στην κοινωνική ένταξη όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η ψυχαγωγία, ο πολιτισµός.
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Μ. Καµπούρογλου, Λογοπεδικός
Η υποστήριξη των γονιών µέσα από την εκπαίδευσή τους
Στις µέρες µας όλο και περισσότερο υποστηρίζεται η σηµαντικότητα της συµβολής των γονέων να αντιµετωπίζονται πιο αποτελεσµατικά οι
ανάγκες των παιδιών µε αναπτυξιακές διαταραχές. Οι Ειδικοί και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι µέρος της εργασίας τους είναι και οι
εκπαίδευση των γονέων παράλληλα µε αυτήν των παιδιών τους.
Κανείς δεν αµφισβητεί ότι ο πρώτος δάσκαλος του παιδιού είναι ο γονιός του. Ο γονιός µέσα από την καθηµερινή αλληλεπίδραση µε το παιδί
του δηλ µε απόλυτα βιωµατικό τρόπο, µε φροντίδα και αγάπη θα του γνωρίσει τον κόσµο που τον περιβάλλει και θα του µάθει πώς να ζει
ευτυχισµένος µέσα σ’ αυτόν, δηλ πώς να επικοινωνεί µε επιτυχία.
Υπάρχουν παιδιά που έρχονται στη ζωή χωρίς τις απαραίτητες ικανότητες που θα τα βοηθήσουν να αλληλεπιδράσουν και έτσι οι γονείς
δυσκολεύονται να τους µάθουν πως λειτουργεί ο κόσµος που τα περιβάλλει. Τέτοια είναι τα παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρές αναπτυξιακές
διαταραχές όπως είναι διαταραχές του Αυτιστικού Φάσµατος και η βαριά Νοητική Καθυστέρηση
Οι γονείς των παιδιών µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, λαµβάνοντας την απαραίτητη γνώση από τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς
που αντικείµενο της εργασίας τους είναι αντιµετώπιση των επικοινωνιακών και γλωσσικών διαταραχών.
- Το οικογενειακό περιβάλλον είναι το ιδανικό περιβάλλον µέσα στο οποίο η επικοινωνία και η γλώσσα θα αναπτυχθούν µε ένα φυσικό τρόπο.
Οι γονείς είναι τα ιδανικά πρόσωπα να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν την επικοινωνία και τη γλώσσα των παιδιών τους επειδή τα
γνωρίζουν καλά και ενδιαφέρονται γι αυτά.Γονείς και Ειδικοί έχουν ένα κοινό στόχο δηλ τη βελτίωση και την προαγωγή της επικοινωνίας και
της γλώσσας του παιδιού. Ο µοναδικός τρόπος επίτευξης του κοινού στόχου είναι η µεταξύ τους επικοινωνία. Η επικοινωνία οδηγεί στην καλή
συνεργασία που βασίζεται στην εµπιστοσύνη ανάµεσα στο γονιό και στον Ειδικό επαγγελµατία, αναγνωρίζοντας ότι ο ρόλος του καθενός είναι
διαφορετικός ωστόσο εξίσου πολύτιµος για την επίτευξη του κοινού τους στόχου.
R. Mills, Director of Research The National Autistic Society, UK
Εργασία και αυτισµός: Η τέχνη του να κάνεις κάτι να συµβεί. Η εµπειρία της υποστηριγµένης και άλλων µορφών εργασίας για ενήλικες
µε αυτισµό και σ. Asperger στη Μεγάλη Βρετανία
Παρόλο που το ποσοστό των εργαζοµένων στη Μεγάλη Βρετανία είναι υψηλό, οι αριθµοί των εργαζόµενων ενηλίκων µε αυτισµό είναι χαµηλοί
και ο αριθµός της ακαδηµαϊκής επιτυχίας που αντικατοπτρίζει τον τύπο της εργασίας, είναι ακόµα χαµηλότερος. Στις περιπτώσεις που οι
άνθρωποι έβρισκαν όντως δουλειά, αυτή παρείχε χαµηλότερο µισθό και δεν είχε απαιτήσεις για ιδιαίτερες δεξιότητες. Είχαµε πολλά
παραδείγµατα αποφοίτων σε χαµηλόµισθες δουλειές, όπως λαντζιέρηδες, γενικών καθηκόντων κουζίνας, ή επιτηρητές καροτσιών του σούπερ
µάρκετ. Οι περισσότεροι ήταν άνεργοι και έπαιρναν τα επιδόµατα του κράτους.
Οι κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται µε την εργασία, δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτής της οµάδας.
Οι δυσκολίες τους στο να βρουν µια δουλειά συνήθως αποδίδονταν σε ακατάλληλη συµπεριφορά ή σκοπιµότητα. Οι εργοδότες, σπάνια
αναγνώριζαν την κατάσταση αυτή ως µία διαταραχή η οποία απαιτούσε µία λογική προσαρµογή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία σχετικά µε την
αναπηρία.
Η Professor Pat Howlin και η National Autistic Society της Μεγάλης Βρετανίας, εγκαθίδρυσαν ένα υποστηριζόµενο πλάνο εργασίας στο
Λονδίνο, το Prospects, για να βοηθήσουν αυτή την περισσότερο ικανή οµάδα να βρει, να προετοιµαστεί και να διατηρήσει µία δουλειά η οποία
να ταιριάζει περισσότερο στις ακαδηµαϊκές της ικανότητες.
Αυτό περιελάµβανε την προετοιµασία τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζοµένων.
Το πλάνο εργασίας έχει επιτύχει στους τοµείς που έχει εφαρµοστεί, αλλά η υποστήριξη της κυβέρνησης δεν ήταν αρκετή, λόγω µιας επιθυµίας
να υποστηρίξει περισσότερο γενικευµένα πλάνα εργασίας, παρόλο που αυτά δεν είχαν το ίδιο επίπεδο επιτυχίας. Έχει παρατηρηθεί, από
πιθανούς πελάτες, µείωση της εξάρτησης από τα κρατικά επιδόµατα, µεγαλύτερη κινητικότητα και ανεξαρτητοποίηση και µεγαλύτερη
ικανοποίηση από τη ζωή.
Η παρουσίαση θα εστιάσει στη βάση και την εφαρµογή του πλάνου εργασίας, µε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της έκβασης.
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Γ. Καραντάνος, Παιδοψυχίατρος. Θέµατα από την πορεία προς την εφηβεία και την ενήλική ζωή, στις διαταραχές του φάσµατος του
αυτισµού
Τα άτοµα µε αυτισµό διαφέρουν από το φυσιολογικό αλλά διαφέρουν και µεταξύ τους. Ο αυτισµός µπορεί να πηγαίνει µε όλα τα επίπεδα
νοητικής δυνατότητας. Οι διαταραχές του φάσµατος του αυτισµού εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία στο επίπεδο της κλινικής έκφρασης – ποικίλοι
συνδυασµοί από µειονεξίες και ικανότητες, διάφορα επίπεδα λειτουργικότητας ή βαρύτητας διαµορφώνονται. Από την παρακολούθηση της
πορείας και την αξιολόγηση της έκβασης – µε βάση παραµέτρους που προσδιορίζουν το επίπεδο ψυχοκοινωνικής λειτουργίας – µπορεί να
προκύψουν χρήσιµες κατευθύνσεις για την πρόγνωση, την κλινική πράξη και για τους στόχους της αντιµετώπισης. Το ζήτηµα απασχόλησε από
παλιά, αλλά οι συστηµατικές µελέτες, µε διαφοροποίηση υποοµάδων σύµφωνα µε τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια, είναι ακόµη σχετικά
λίγες. ∆υσκολίες υπάρχουν επίσης στη σύγκριση µεταξύ των µελετών. Από τα συµπεράσµατα πάντως που µπορούν να εξαχθούν, φαίνεται ότι η
πορεία και η έκβαση επίσης ποικίλουν πολύ, και αυτό φαίνεται περισσότερο να ισχύει για τις περιπτώσεις που διατηρούν νοητικό δυναµικό,
που χαρακτηρίζονται µε ψηλή λειτουργικότητα ή µε σύνδροµο Asperger. Στις περιπτώσεις βέβαια που ο αυτισµός συνυπάρχει µε νοητική
καθυστέρηση, οι µειονεξίες και οι περιορισµοί της λειτουργικότητας αναµένεται να εξακολουθούν, και από την άποψη αυτή η έκβαση
χαρακτηρίζεται γενικά "φτωχή". Αυτό όµως πρέπει να διαφοροποιείται από την ποιότητα ζωής που οι σύγχρονοι τρόποι προσέγγισης, η
εξασφάλιση παροχών και συνεχιζόµενης εκπαίδευσης µπορούν να δώσουν. Παράλληλα, διάφορες επιπλοκές µπορεί να προκύψουν στην
πορεία, να χρειαστεί να αντιµετωπίσει κανείς ποικίλα ζητήµατα ή µερικές φορές δυσχείριστες καταστάσεις. Ασφαλώς, η πορεία προς την
εφηβεία και την ενηλικίωση συνιστά ένα σηµαντικό κεφάλαιο που είναι φυσικό η σύνταξή του ακόµη να διαµορφώνεται. Ιδιαίτερα τονίζεται η
ανάγκη για συστηµατικές µελέτες της φυσικής πορείας στο σύνδροµο Asperger. Σε όλα τα επίπεδα λειτουργικότητας ή βαρύτητας, βασικό
ζήτηµα είναι η εξασφάλιση µιας συνέχειας στην παρακολούθηση, στην αξιολόγηση και υποστήριξη σε εξατοµικευµένη βάση, ώστε, µέσα από
την προώθηση κατάλληλων ρυθµίσεων και προσαρµογών, να ανταποκριθούµε κατά το δυνατόν καλύτερα στις τωρινές τους ανάγκες.
Ν. Γκιωνάκης, ψυχολόγος. ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ - ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ “ΒΑΒΕΛ”
Εργασία Ατόµων µε αναπηρίες και ψυχικά νοσήµατα - Κοινωνικοί συνεταιρισµοί στην Ελλάδα προοπτική συµµετοχής των ατόµων µε
αυτισµό
Η εργασία έχει πολυδύναµο σθένος και δεν θα ήταν υπερβολική η διαπίστωση ότι σχεδόν καµία άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα δεν
συγκεντρώνει τόσο διαφορετικές ιδιότητες, δυνατότητες και χαρακτηριστικά σε τόσο πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Εξ ου άλλωστε και η
σηµαντικότητα της θέσης της εργασίας στην αποκατάσταση ατόµων µε αναπηρίες. Ξεκινώντας από την προκείµενη ότι το ερώτηµα δεν είναι αν
τα άτοµα µε αναπηρία µπορούν να εργαστούν, αλλά τι χρειάζονται προκειµένου να ασκήσουν το δικαίωµά τους στην εργασία, η εισήγηση θα
περιστραφεί γύρω από το ζήτηµα των µηχανισµών που είναι απαραίτητοι για την ένταξη αυτής της κατηγορίας ατόµων στον κόσµο της
εργασίας. Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αναδειχθεί ως οι πιο πρόσφορες µορφές για την προώθηση στην απασχόληση
ατόµων µε αναπηρία. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται οι κοινωνικοί συνεταιρισµοί οι οποίοι, βασιζόµενοι στις αρχές της κοινωνικής
αλληλεγγύης και συνεργατικότητας, του κοινωνικού κέρδους και της δηµοκρατικής συµµετοχής, έχουν γνωρίσει µεγάλη άνθιση σε αρκετές
χώρες του κόσµου. Στην Ελλάδα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) θεσπίστηκαν το 1999 (νόµος 2716) για τη
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης για ψυχικά πάσχοντες (περιλαµβάνονται οι άνθρωποι µε αυτισµό). Μόλις τα τελευταία χρόνια όµως έχουν
αρχίσει να λειτουργούν ουσιαστικά. Σήµερα οι ΚοιΣΠΕ ανέρχονται στους 15, απασχολούν περίπου 250 εργαζοµένους ενώ ετοιµάζεται η
ίδρυση περισσοτέρων. Στους Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς εργαζόµενοι µε αναπηρία συνεργάζονται µε “υγιείς” σε µια κοινή προσπάθεια
δηµιουργίας εµπειριών ενδυνάµωσης και αξιοπρεπούς ζωής. Οι άνθρωποι µε αυτισµό έχουν ανάλογες προοπτικές, αρκεί να ξεπεραστούν
προκαταλήψεις και στερεότυπα αναφορικά µε τις δυνατότητές τους που τους καθιστούν τους πιο αποκλεισµένους µεταξύ των αποκλεισµένων.
Μ. ∆υναµίδη, Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων Ε.ΨΥ.ΜΕ.: Επαγγελµατική κατάρτιση, Συνοδευτικές
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, Παρατηρητήριο εργασίας για άτοµα µε αναπηρίες
ΕΨΥΜΕ: από µια τοπική µονάδα πρωτοβάθµιας φροντίδας σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρέµβασης: 11 χρόνια δράσης, το ιστορικό µιας
καινοτόµου πορείας ανάπτυξης. Συνοπτική αξιολόγηση: δυνατά και αδύνατα σηµεία. Προγράµµατα που υλοποιούνται σήµερα:
υποστηρικτικές υπηρεσίες, επαγγελµατική κατάρτιση, παρατηρητήριο απασχόλησης, κοινωνική λέσχη.
Η συνέργεια και η συµπληρωµατικότητα των µέτρων ως µοχλός ανάπτυξης: από την προνοιακή αντίληψη στο δικαίωµα κατάρτισης και
απασχόλησης. Η επίτευξη κοινωνικής ένταξης µέσα από την κατάκτηση της αυτονοµίας. Η ΕΨΥΜΕ, βασισµένη στις αρχές της κοινοτικής
ψυχιατρικής, προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συνέχεια στη φροντίδα των ωφελουµένων, από τη νηπιακή ηλικία έως την ενήλικη ζωή. Η
παρέµβαση δεν περιορίζεται στο άτοµο αλλά και στα σηµαντικά για τη ζωή του πρόσωπα (οικογένεια, σχολείο, εργασία, γειτονιά κλπ).
Ευπαθείς Κοινωνικά Οµάδες – Άτοµα µε Αναπηρίες: οι ιδιαιτερότητες της κάθε οµάδας µπορούν να αναστείλουν την οµαλή τους ένταξη;
Παραδείγµατα επιτυχούς ενσωµάτωσης ατόµων µε διαφορετικές αναπηρίες (αυτισµός, νοητική στέρηση, ψυχιατρική διαταραχή).

Το Κέντρο Παρέµβασης για Άτοµα µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού τύπου στον 1ο ΤΟΨΥΠΕ δηµιουργήθηκε
και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006,
µε συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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Β. Ευαγγέλου, Πρόεδρος Παραρτήµατος Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων Πειραιά
Σχεδιάζοντας το µέλλον του παιδιού µε αυτισµό
Ο αυτισµός είναι µια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή που απαιτεί ένα µακροπρόθεσµο και πολυδιάστατο σχεδιασµό. Το µέλλον του παιδιού µε
αυτισµό προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις επιλογές που θα κάνει γι’αυτό η οικογένεια του. Όπως για το τυπικό παιδί
έτσι και για το παιδί µε αυτισµό η εκπαίδευση είναι η βασική υποδοµή για την εξασφάλιση των παραγόντων εκείνων που θα καθορίσουν την
ποιότητα της ζωής του. Παρ’ όλη τη µικρότερη ή µεγαλύτερη εξάρτηση που θα έχει για πάντα από την οικογένεια, το παιδί µε αυτισµό θα γίνει
ένας ενήλικας που δικαιούται στόχους και προσδοκίες και µια πλήρη ζωή. Όµως , πολλά άλλα θέµατα πρέπει από νωρίς να µελετηθούν και να
διευθετηθούν µε προνοητικότητα και ευελιξία . Που θα ζήσει, πως θα ζήσει, πως θα διασφαλιστεί νοµικά και οικονοµικά, ποιος θα τον
εκπροσωπεί όταν χρειάζεται, ποιο θα είναι το κοινωνικό του περιβάλλον , και τόσα άλλα. Η οικογένεια καλείται να βρει λύσεις ακόµη και
εκεί που δε υπάρχουν, να πάρει αποφάσεις µε γνώµονα τις ικανότητες και δυνατότητες του παιδιού αλλά και τον σεβασµό στην προσωπικότητα
και τη διαφορετικότητα του, φροντίζοντας να συνδυάσει τον ρεαλισµό µε την αισιοδοξία .
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/2008 17:30-19.30
Απτεσλής Νικόλαος
Αυτισµός και σεξουαλική εκπαίδευση
Η σηµασία της σεξουαλικής εκπαίδευσης και συµπεριφοράς στη ζωή των ανθρώπων µε αυτισµό αποτελεί αντικείµενο συζήτησης και έρευνας
για πολλά έτη. Η προσοχή των ερευνητών στρέφεται κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο τα χαρακτηριστικά ελλείµµατα κοινωνικότητας και
επικοινωνίας, και οι δυσκολίες συµπεριφοράς των ατόµων µε αυτισµό, έχουν επιπτώσεις στο ενδιαφέρον τους για σεξουαλικότητα και
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και στο ποιος είναι ο κατάλληλος τύπος σεξουαλικής εκπαίδευσης που απαιτείται, προκειµένου να
προωθηθούν η ανάπτυξη, η λειτουργία και η ποιότητα της ζωής τους σε αυτήν την περιοχή. Οι γονείς των ανθρώπων µε αυτισµό έχουν δείξει
ότι η σεξουαλική συµπεριφορά του παιδιού τους αποτελεί µια σηµαντική πηγή ανησυχίας τους, ενώ οι ερευνητές προσπαθούν να καθορίσουν
τη σηµασία της σεξουαλικής εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον πληθυσµό των ατόµων που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού. Η προσοχή των
επαγγελµατιών που εργάζονται µε παιδιά και ενηλίκους µε διαταραχές του φάσµατος του αυτισµού έχει στραφεί στην αντιµετώπιση του
ζητήµατος της σεξουαλικότητας µε τρόπο ευαίσθητο, που να λαµβάνει υπόψη την ποιότητα της τριάδας των διαταραχών, του µοναδικού ύφους
µάθησης αυτού του πληθυσµού, καθώς επίσης και των µοναδικών ειδικών αναγκών τους. Οι επαγγελµατίες που δουλεύουν µε παιδιά, εφήβους
και ενηλίκους µε αυτισµό και τις οικογένειές τους, αντιµετωπίζουν σήµερα διάφορες προκλήσεις σχετικά µε τις απόψεις των γονέων, των
εκπαιδευτικών, της κοινωνίας, από πολιτικές που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τα δικαιώµατα των ατόµων αυτών για σεξουαλική
εκπαίδευση, και από το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα που καλείται να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα.
Λέξεις κλειδιά: Αυτισµός, σεξουαλική εκπαίδευση, γονείς
Κ. Λασκαρίδου , ∆ιεπιστηµονικό κέντρο «ΠΑΙ∆-Υ» ,Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η εµφάνιση συνοδών ψυχιατρικών συµπτωµάτων σε
άτοµα µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές στην εφηβεία και νεαρή ενήλικη ζωή
Η παρουσίαση αυτή θα αναλύσει τα βασικότερα χαρακτηριστικά των συνοδών ψυχιατρικών συµπτωµάτων όπως αυτές εµφανίζονται στα άτοµα
µε ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές και για τις προσαρµογές µεθόδων αξιολόγησης και θεραπείας για αυτά. Γνωρίζουµε για παράδειγµα από
τις έρευνες του Ghaziuddin ότι περίπου 65 τις εκατό από το δείγµα ασθενών του µε σύνδροµο Asperger είχαν επίσης συµπτώµατα άλλων
ψυχιατρικών προβληµάτων. Κυρίαρχα φαίνεται να είναι οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές διάθεσης. Αναφέρεται στη βιβλιογραφία
πως 1 στα 15 άτοµα µε σύνδροµο Αsperger υποφέρουν από κατάθλιψη (Tantam, 1991) και 84.1% να έχουν τουλάχιστον µία αγχώδεις
διαταραχή (Muris et al ,1998). Και οι δύο διαταραχές αυτές σχετίζονται µε την πίεση που βιώνουν τα άτοµα αυτά στην προσπάθεια τους να
ανταπεξέλθουν στις κοινωνικές δραστηριότητες και σχέσεις. Η αναγνώριση που προκύπτει στην εφηβεία για την διαφορετικότητα τους και η
µοναξιά που συχνά νοιώθουν σχετίζεται µε την εµφάνιση της κατάθλιψης. Ο κοινωνικός αλλά και αισθητηριακός «βοµβαρδισµός» που βιώνουν
συχνά είναι η αιτία των αγχωδών διαταραχών. Όµως, όπως αναφέρει και η Howlin (1997), "η δυσκολία των ατόµων στο φάσµα του αυτισµού
να επικοινωνήσουν το συναίσθηµα δυσφορίας, άγχους και στεναχώριας συχνά σηµαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαγνωστούν τα
συµπτώµατα άγχους ή κατάθλιψης ειδικά για τους ψυχιάτρους ενηλίκων που µπορεί να µην έχουν πείρα ή κατανόηση των ∆ιάχυτων
Αναπτυξιακών ∆ιαταραχών.»
Ε.Γιογκαράκη. «Λόγος και Γραφή Πειραιά»
Η Νευροψυχολογική προσέγγιση για την κατανόηση και την αντιµετώπιση του αυτισµού
Οι νευροψυχολογικές θεωρίες επιχειρούν να προτείνουν µια ενοποιητική άποψη των πολύπλοκων και ποικίλων εκδηλώσεων του αυτισµού µε
όρους των υποκείµενων ψυχολογικών µηχανισµών και των αντίστοιχων εγκεφαλικών περιοχών. Οι τρεις επικρατούσες θεωρίες για τον αυτισµό
είναι: η υπόθεση της επιτελικής δυσλειτουργίας, η υπόθεση της ασθενούς κεντρικής συνοχής και η υπόθεση του δρεπανοειδούς συστήµατος.
Κάθε θεωρία συνδέεται µε ερευνητικά ευρήµατα που τις υποστηρίζουν, αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί ένα πρωταρχικό έλλειµµα στον αυτισµό.
Άλλωστε, τα απεικονιστικά ευρήµατα δείχνουν διάχυτες δοµικές εγκεφαλικές ανωµαλίες, τα οποία δεν είναι εύκολο να αποµονωθούν από τα
κλασικά νευροψυχολογικά µεθοδολογικά παραδείγµατα, τα οποία προσπαθούν να αποµονώνουν τις «ελλειµµατικές» από τις «άθικτες»
συνιστώσες της γνωστικής λειτουργίας. Στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι να προτείνουµε λύσεις νευροψυχολογικής αποκατάστασης που
θα είναι συµβατές µε τις παραπάνω θεωρίες , αλλά και θα συµβάλλουν στη λειτουργικότητα των παιδιών στην καθηµερινότητά τους.
Παρατηρούνται µεγάλες ατοµικές διαφορές στην κοινωνική νόηση και σε διάφορους γνωστικούς τοµείς (λόγο, µνήµη, προσοχή, επιτελικές
λειτουργίες). Οι παρεµβάσεις λοιπόν πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τη δυσκολία στον αυτισµό να ελεγχθούν οι γνωστικοί τοµείς µεµονωµένα,
οπότε φροντίζουµε κάθε φορά να ελέγχουµε σε διαφορετικά επίπεδα τη δυσκολία ενός έργου. Για παράδειγµα στην κλινική πραγµατικότητα τα
έργα ψευδούς πεποίθησης µπορούν να έχουν πολλά επίπεδα δυσκολίας που να εξαρτώνται από την ικανότητα κατανόησης του κάθε παιδιού,
αλλά και απόκρισης, την ικανότητά του για συγκέντρωση και µνήµη εργασίας, αλλά και την πολυπλοκότητα των κοινωνικών καταστάσεων.
Προτείνονται έργα µε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας σε διαφορετικούς γνωστικούς τοµείς που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε
εξατοµικευµένα προγράµµατα παρέµβασης
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Ε. Κωνσταντινίδου, Prof. Dunlop Aline-Wendy, Dr. Helen Marwick. Ειδικό Σχολείο Σερρών
Η ενίσχυση του κοινωνικού πλέγµατος παιδιών µε αυτισµό κατά την διάρκεια της µετάβασής τους από το δηµοτικό στο γυµνάσιο µέσω
ενός προγράµµατος καλλιτεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων µε την συµµετοχή συνοµηλίκων µε τυπική ανάπτυξη: Η εµπειρία των
µαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων
Η έναρξη της φοίτησης στο γυµνάσιο µπορεί να είναι µια δύσκολη εµπειρία για τα παιδιά µε αυτισµό. Σύµφωνα µε σχετικές έρευνες, οι σχέσεις
µε τους συνοµηλίκους θεωρούνται ένας κύριος παράγοντας προσαρµογής κατά την διάρκεια των µεταβάσεων από την µια σχολική βαθµίδα
στην άλλη. Ένα πρόγραµµα καλλιτεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τέθηκε σε εφαρµογή προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση της
κοινωνικής ενίσχυσης στα παιδιά µε αυτισµό από συνοµήλικους µε τυπική ανάπτυξη κατά την διάρκεια της µετάβασής τους από 3 γειτονικά
δηµοτικά σχολεία σε ένα γυµνάσιο της ίδιας περιοχής µέσω ενός προγράµµατος καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην
ευρύτερη περιοχή της Γλασκώβης (Ηνωµένο Βασίλειο) κατά τα διδακτικά έτη 2005-2006 και 2006-2007 µε την συµµετοχή 14 παιδιών, 7 µε
αυτισµό/ δυσκολίες επικοινωνίας και 7 τυπικά αναπτυσσόµενων. Τα ερευνητικά δεδοµένα συγκεντρώθηκαν µέσω ενός σταθµισµένου
ερωτηµατολογίου για τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών µε τους συνοµηλίκους τους, ερωτηµατολογίων που δηµιουργήθηκαν ειδικά γι’ αυτήν
την έρευνα, µιας δοµηµένης συνέντευξης σχετικά µε τις δεξιότητες επικοινωνίας των παιδιών και µέσω της βιντεοσκόπησης της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης όλων των µαθητών της οµάδας. Η ανάλυση των δεδοµένων βασίστηκε στον συνδυασµό ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων.
Τα θετικά αποτελέσµατα δείχνουν την εποικοδοµητική επίδραση της οµάδας καλλιτεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (Social Art Group) στις
σχέσεις των συνοµήλικων µαθητών, σύµφωνα µε την πλειοψηφία των συµµετεχόντων. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι απόψεις των
γονέων, των εκπαιδευτικών και των µαθητών που συµµετείχαν σ’ αυτό το ερευνητικό πρόγραµµα και δίνεται έµφαση στις οµοιότητες και στις
διαφορές που διαπιστώθηκαν.
∆. Αρβανίτης. 1ο Εδικό ∆ηµοτικό. Σχολείο Κερατσινίου
Τα πρόσωπα, ο χρόνος και ο χώρος. Το συνεχές της Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής παρέµβασης
Ο Μαθητής του ειδικού σχολείου κινείται και δραστηριοποιείται στην διάρκεια της ηµέρας σε διαφορετικούς χώρους ( σπίτι, σχολείο,
κοινότητα ). Λαµβάνει φροντίδα , εκπαίδευση υποστηρικτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες από διαφορετικά άτοµα, σε άλλα περιβάλλοντα και
χρόνους. Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουµε το συνεχές της µεθόδου αντιµετώπισης των προβληµάτων και της αγωγής του από τα διαφορετικά
πρόσωπα ( γονείς, συγγενείς, δάσκαλοι, θεραπευτές).
Ένα εργαλείο Καταγραφής, Ανάλυσης και Αξιολόγησης των ∆ραστηριοτήτων – ∆εξιοτήτων του Μαθητή , κοινό για όλους µπορεί να
λειτουργήσει ως µέσο επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα στα πρόσωπα;
Είναι δυνατόν, έχοντας σαν κοινό στόχο την βελτίωση της Λειτουργικότητας και τελικά της δυνατότητας Αποκατάστασης - Ένταξης του
Μαθητή, να εξατοµικευθεί και οµογενοποιηθεί η µέθοδος παρέµβασης και να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις – προσαρµογές στο περιβάλλον,
σαν αποτέλεσµα αποδοχής και υιοθέτησης προτύπων ανάµεσα στα πρόσωπα ;
Μ. ∆ροσινού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Παιδαγωγικές παρεµβάσεις µε δραστηριότητες µαθησιακής και προεπαγγελµατικής
ετοιµότητας σε µαθητές στο αυτιστικό φάσµα στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης)

Η εργασία µας µελετά το πρόβληµα εκπαίδευσης του αυτισµού στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) ως προς τους άξονες της µαθησιακής και προεπαγγελµατικής ετοιµότητας. Ειδικότερα,
διαπραγµατευόµαστε τη αλληλεπίδραση σε σχέση µε τα διαφοροποιηµένα διδακτικά προγράµµατα που σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν σε µαθητές µε διάγνωση στο αυτιστικό φάσµα ηλικίας 14-24 χρόνων, από το 2001 µέχρι τον Ιούνιο 2008. Η
παιδαγωγική µεθοδολογία αξιοποίησε τις καταγραφές και το υλικό από τις παρεµβάσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν
στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, απευθύνθηκαν σε εµάς και συζήτησαν τα προβλήµατα της εκπαίδευσης. Αυτές εστιάστηκαν στην άτυπη
παιδαγωγική αξιολόγηση στην ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, στα σχέδια δόµησης διδακτικών
εξατοµικεύσεων και στο επίπεδο αλληλεπίδρασης µε ορισµένη τη σχέση ανάµεσα στο δάσκαλο και το µαθητή. Το περιεχόµενο
των διαφοροποιηµένων διδακτικών προγραµµάτων περιλαµβάνει στοχευµένες δραστηριότητες µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης και µε προσδιορισµένα βήµατα µε επιµέρους διαφοροποιήσεις στην επιλογή των δραστηριοτήτων, των υλικών, των
µέσων διδακτικής και εργαστηριακής παρέµβασης, µε αντικείµενα και παπουτσο - κατασκευές. Αυτά λειτουργούν ως γνωστικές
µηχανές και προσαρµόζονται στις ειδικές τριαδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών στο αυτιστικό φάσµα. Τα αντικείµενα ’’ παπουτσόκουτα΄΄ οπτικοποιούνται στο τρισδιάστο χώρο µε την διαφοροποίηση επιλεγµένων στόχων στην εκµάθηση δοµών
επικοινωνίας, παιχνιδιών και καταστάσεων φαντασίας και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα αποκτούν νόηµα για τον ορισµό της
αµοιβής, των κριτηρίων επιτυχίας και αξιολόγησης. Στα αποτελέσµατα, τα τελευταία επτά χρόνια, έχουµε καταγράψει µαζί µε
τους εκπαιδευτικούς, ως σηµαντική την βοήθεια, που δέχονται οι µαθητές µε αυτισµό που υποστηρίζονται στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Ειδικότερα όταν αυτοί υποστηρίζονται µε διαφοροποιηµένα δοµηµένα διδακτικά προγράµµατα µαθησιακής και
προεπαγγελµατικής ετοιµότητας σύµφωνα µε τις αρχές της Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και παρά την
αβοηθησία που βιώνουν καθηµερινά στις αυτοτελείς σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ΣΜΕΑΕ .
Λέξεις κλειδιά: Αυτιστικό φάσµα, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Το Κέντρο Παρέµβασης για Άτοµα µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού τύπου στον 1ο ΤΟΨΥΠΕ δηµιουργήθηκε
και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006,
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Συκαρά Νεκταρία, Μανέττα ∆έσποινα, 11ο Γυµνάσιο Νίκαιας. Αυτισµός και φοίτηση σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση ενός µαθητή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε αυτισµό, µέσης
λειτουργικότητας, µέσα στο χώρο του γενικού σχολείου. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του πραγµατοποιείται βάση γνωµάτευσης
του Κ∆ΑΥ και σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία του κέντρου µε τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και µε την
οικογένεια, σε τµήµα ένταξης του 11ου Γυµνασίου Νίκαιας. Το πρόγραµµα έχει τη µορφή εξατοµικευµένης διδασκαλίας πλήρους
ωραρίου 35 ωρών σε ειδικά διαµορφωµένη για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του µαθητή αίθουσα µε απώτερο σκοπό την ένταξη του
µαθητή στη σχολική τάξη υπό την παρουσία εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής. Παρουσιάζεται µια νέα µορφή εξατοµικευµένου
προγράµµατος το οποίο σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του µαθητή και στοχεύει στην βελτίωση των συναισθηµατικών, γνωστικών
και κοινωνικών του δεξιοτήτων. Έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και στον περιορισµό της
στερεοτυπικής συµπεριφοράς του µαθητή (µείωση λεκτικών νύξεων και εσωτερικού λόγου). Βασιζόµενοι σε γνωστικές περιοχές
της επιλογής του και µέσα από δραστηριότητες στις οποίες ο ίδιος προσδίδει νόηµα επιχειρείται η εισαγωγή σε νέες έννοιες και η
σταδιακή ένταξη του µαθητή σε συλλογικές δράσεις. Απώτερος σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η
αποτελεσµατικότερη προετοιµασία του µαθητή αρχικά για την οµαλή και σταθερή ένταξή του στη σχολική τάξη και κατ’
επέκταση στη σχολική µονάδα η οποία θα αποτελέσει το σηµαντικότερο εφόδιο για την µετέπειτα ένταξή του στο κοινωνικό
σύνολο.
Σ. Φούσκα, Β. Τσικαρλή, Γ. Μπουλµέτη, Α. Τριανταφύλλου , Γ. Ρουµελιώτη, Κ.∆.Α.Υ. Πειραιά. Η ∆ιεπιστηµονική
προσέγγιση των αιτηµάτων αξιολόγησης και υποστήριξης παιδιών µε ∆.∆.Α., που φοιτούν σε γενικό σχολείο
Στο Κ.∆.Α.Υ. Πειραιά (ΚΕ∆∆Υ Α’ Πειραιά) υποβάλλονται ετησίως τριάντα τουλάχιστον αιτήµατα, µε τάση για συνεχή αύξηση,
για αξιολόγηση και υποστήριξη µαθητών στο φάσµα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών. Οι µαθητές αυτοί φοιτούν ή
πρόκειται να φοιτήσουν σε όλες τις σχολικές βαθµίδες. Τα αιτήµατα αφορούν φοίτηση µε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό
ειδικής αγωγής ή φοίτηση στο γενικό σχολείο µε τµήµα ένταξης. Η διεπιστηµονική προσέγγιση έχει σαν σκοπό την αξιολόγηση
και την κατάρτιση κατάλληλων εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων τα οποία θα βοηθήσουν στη φοίτηση αυτών των
µαθητών. Η αξιολόγηση συνίσταται στη διεπιστηµονική συνεργασία τόσο µεταξύ των ειδικοτήτων της υπηρεσίας όσο και των
ειδικών που εµπλέκονται στην κάθε περίπτωση. Στοιχεία για την αξιολόγηση συγκεντρώνονται από τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου φοίτησης, από τον παιδοψυχίατρο που παρακολουθεί το παιδί και από όποια άλλη υπηρεσία εµπλέκεται στη διάγνωση ή
στη θεραπευτική παρέµβαση. Στη συνέχεια ακολουθεί η συστηµατική αξιολόγηση από την υπηρεσία µας η οποία περιλαµβάνει
κοινωνικό και αναπτυξιακό ιστορικό το οποίο καταγράφεται από την κοινωνική λειτουργό, ψυχολογική και µαθησιακή εκτίµηση
από ψυχολόγο και εκπαιδευτικό, οι οποίες περιλαµβάνουν αξιολογήσεις για το νοητικό δυναµικό του µαθητή, τις δυσκολίες που
µπορεί να σχετίζονται µε την ίδια τη διαταραχή (επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση κτλ), ψυχοσυναισθηµατικό προφίλ,
µαθησιακές δεξιότητες, ικανότητες και δυσκολίες. Σκοπός των παραπάνω είναι να καταρτιστεί ένα εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα, κυρίως όταν πρόκειται για φοίτηση µε παράλληλη στήριξη, το οποίο θα στοχεύει σε παρέµβαση στις περιοχές µε τις
µεγαλύτερες δυσκολίες όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση. Επιδίωξη κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του
εξατοµικευµένου προγράµµατος είναι η άµεση συνεργασία οικογένειας, σχολείου και όλων των ειδικών που εµπλέκονται σε κάθε
περίπτωση.
Σ. Γρεασίδου, Ε. Νάκη, Εξειδικευµένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) – Ε.ΨΥ.ΜΕ
Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε ενήλικα µε αυτισµό : Το πέρασµα από τον εαυτό στην Οµάδα
Σύντοµη συζήτηση πάνω στις έννοιες Αυτισµός και κοινωνική ζωή . Υπάρχει σηµείο τοµής µεταξύ των δύο εννοιών ή ακολουθούν δρόµους
παράλληλους; Παρουσίαση περίπτωσης νέου που πάσχει από αυτισµό και είχε ενταχτεί σε πρόγραµµα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών του Εξειδικευµένου Κέντρου Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης.. της Ε.ΨΥ.ΜΕ προ πενταετίας. Από τότε συµµετέχει
αδιάλειπτα στις οµαδικές δραστηριότητες που οργανώνει η Ε.ΨΥ.ΜΕ. για Άτοµα µε Αναπηρίες. Περιγράφεται η πορεία του από τη
µοναχικότητα στην οµαδική ζωή τα στοιχεία του θεραπευτικού πλαισίου που τον συνόδευσαν καθώς και οι ιδιαιτερότητες της σχέσης του µε
την οµάδα .

Το Κέντρο Παρέµβασης για Άτοµα µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού τύπου στον 1ο ΤΟΨΥΠΕ δηµιουργήθηκε
και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006,
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Χ Καµπάκος, Ξενώνας Αγγελία. Η ιστορία του από το Π.Ν.Α. στη Νέα Μάκρη
Παρουσιάζεται και αποτιµάται η γέννηση της µονάδας αυτιστικών ( Π1 ) στο ΠΝΑ, η δοµή της και η λειτουργία της καθώς και η συνεργασία
µε την εταιρεία Astrazeneca. Στα πλαίσια της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και της εφαρµογής του προγράµµατος ψυχαργώς λειτουργεί από τριετίας
ξενώνας “Αγγέλία»µε πολλά και κυρίαρχα προβλήµατα ταυτότητας, διοικητικές παρεµβάσεις, και αστοχίες.
Περιγράφονται ο σκοπός, η φιλοσοφία και οι στόχοι των θεραπευτικών παρεµβάσεων καθώς και τα προγράµµατα κοινωνικοποίησης,
εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αυτονοµίας. Ακολουθεί προβολή video µε τη ζωή µέσα και έξω από το σπίτι διάρκειας 15 λεπτών.

Γ. Πρωτόπαππα. Κοινωνική εργασία στον ξενώνα «Αγγελία»
Αρχικά θα γίνει µία µικρή αναφορά στο κοινωνικό προφίλ των οικογενειών από τις οποίες προέρχονται οι ένοικοι του ξενώνα καθώς και στα
προβλήµατα που οι οικογένειες αντιµετωπίζουν.
Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στη σχέση της οικογένειας µε τον ένοικο αλλά και την στάση της γενικότερα απέναντι στο πλαίσιο.
Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της υποστηρικτικής και της συµβουλευτικής δουλειάς σε σχέση µε το οικογενειακό περιβάλλον των ενοίκων,
καθώς και οι στόχοι των παρεµβάσεων µας προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην εµπειρία της συνεργασίας
µε τους συγκεκριµένους γονείς, στην εξέλιξη αυτής της συνεργασίας, καθώς και στις ιδιαιτερότητες της.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 23-11/2008 9.30-11.00

Ε. Καλύβα, Α. Γενά, City College, Θεσσαλονίκη
Απόψεις γονέων παιδιών µε αυτισµό για τη συνεργασία τους µε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας
Οι γονείς παιδιών µε αυτισµό έρχονται σε επαφή µε επαγγελµατίες ψυχικής υγείας ποικίλων ειδικοτήτων, στα πλαίσια της διάγνωσης και της
θεραπευτικής αντιµετώπισης του παιδιού τους. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των γονέων παιδιών µε
αυτισµό για τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν 40 γονείς παιδιών µε αυτισµό, οι οποίοι εξέφρασαν τις
αντιλήψεις τους σχετικά µε το υπό διερεύνηση θέµα. Τα σηµαντικότερα ευρήµατα της έρευνάς µας αφορούν αφενός στα σηµεία εκείνα, τα
οποία οι γονείς χαρακτηρίζουν ως ιδιαίτερα επιβαρυντικά και αφετέρου στοιχεία που διευκολύνουν τη συνεργασία τους µε ειδικούς ψυχικής
υγείας. Στα αρνητικά στοιχεία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: ελλιπής ενηµέρωση για την πρόοδο του παιδιού τους και για την πρόγνωση της
κατάστασής του, αποφυγή εµπλοκής των γονέων σε σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε τη θεραπευτική αντιµετώπιση του παιδιού τους, καθώς
και αδιαφορία για τις πληροφορίες που παρέχουν οι γονείς και τέλος η αίσθηση ότι συχνά πέφτουν θύµατα οικονοµικής εκµεταλλεύσεις. Θετική
στοιχεία συνεργασίας αποτελούν ο σεβασµός και το να λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη τους οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, καθώς και να τους
εµπλέκουν ενεργά στη θεραπευτική αντιµετώπιση του παιδιού τους. Τα ευρήµατα συζητούνται σε σχέση µε τις παραµέτρους που πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τους οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας κατά τη συνεργασία τους µε γονείς παιδιών µε αυτισµό.

Β. Παπαγεωργίου, Ε. Καλύβα, City College, Θεσσαλονίκη
Γονείς παιδιών µε διαταραχές αυτιστικού φάσµατος σε οµάδες στήριξης: Προβληµατισµοί και προσδοκίες
Πολλοί γονείς παιδιών µε διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος ιδρύουν οµάδες στήριξης που εξυπηρετούν πολλαπλές
λειτουργίες. Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας ήταν η διερεύνηση των προβληµατισµών και των προσδοκιών που έχουν οι
Έλληνες γονείς παιδιών µε αυτισµό που συµµετέχουν σε οµάδες στήριξης. Στην έρευνα συµµετείχαν 299 γονείς παιδιών µε
διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος (72 πατέρες και 227 µητέρες) ηλικίας 27-60 ετών (µέσος όρος ηλικίας = 44 ετών και 8
µηνών), οι οποίοι κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα σχετικό ερωτηµατολόγιο. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι οι
προβληµατισµοί και οι προσδοκίες που είχαν οι γονείς διέφεραν ανάλογα µε το φύλο τους και το µορφωτικό τους επίπεδο, καθώς
και ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία του παιδιού µε διαταραχές του αυτιστικού φάσµατος. Το επάγγελµα των γονέων και το
πλαίσιο εκπαίδευσης του παιδιού δεν επηρέασε τις απαντήσεις τους. Τα ευρήµατα συζητιούνται αναφορικά µε τη λειτουργία
υποστηρικτικών και συµβουλευτικών δοµών για τους γονείς ανάλογα µε τις προσωπικές τους ανάγκες.
Ι. Κουστουλάκης, Ι. Παπαϊωάννου , Β. Τσιαφάκη, Κ. Τριανταφύλλου, Π. Βουτυράκος. ∆ιαχείριση αιτηµάτων γονέων παιδιών

και εφήβων µε αυτισµό από την Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
Πειραιά
.
Η Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε. είναι Κοινοτική Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας , µε περιοχές ευθύνης του; 1ο, 11ο και 12ο
Τοµείς Ψυχικής Υγείας.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξυπηρετουµένων του κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά ( ∆ήµος Πειραιά και όµοροι ∆ήµοι).
Η πολυετής παρουσία του Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε. στην κοινότητα και η κοινοτική φιλοσοφία του φορέα, έχουν συνεισφέρει στην δηµιουργία
δικτύων µε φορείς και επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μ.Κ.Ο , γονεϊκών οργανώσεων κλπ.
Υποδέχεται περίπου 450 -500 νέες περιπτώσεις ετησίως ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και 200-250 παλαιότερες περιπτώσεις. Σηµαντικό
ποσοστό των προσερχοµένων (ενδεικτικά 6% το έτος 2006) , λαµβάνουν ( ή ήδη έχουν λάβει) διάγνωση διαταραχών του αυτιστικού
φάσµατος. Κυριότερα αιτήµατα των προσερχοµένων είναι :∆ιάγνωση, Θεραπεία, καθοδήγηση, Συµβουλευτική γονέων , έκδοση
γνωµατεύσεων ( για Ασφαλιστικό Φορέα, για Προνοιακό Επίδοµα, για ένταξη – ή αναστολή ένταξης- σε βαθµίδα της τυπικής
εκπαίδευσης).Παρουσιάζονται δηµογραφικά στοιχεία των εξυπηρετούµενων, τα αιτήµατα τους ,οι απαντήσεις σε αυτά από την Ι.Υ.
Πειραιά του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. , καθώς και πλευρές της συνεργασίας της µε τα κοινοτικά δίκτυα.
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Γ. Φρέρης, Kέντρο Ψυχικής Υγείας Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία»
Όταν το αίτηµα για το παιδί είναι «δυσκολίες στον λόγο» και η απάντηση είναι «αυτισµός». Στάσεις και πεποιθήσεις γονέων και
ειδικών στη φάση προσαρµογής
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση µιας ευαίσθητης, δύσκολης και σύνθετης ψυχοσυναισθηµατικά για γονείς και ειδικούς στιγµής,
όπως είναι εκείνη της ανακοίνωσης ότι το παιδί τους παρουσιάζει µια βαριά ψυχοπαθολογία, Αυτισµό.
Μέσα από τη λειτουργία του Παιδοψυχιατρικού του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» αναλύονται οι κάτωθι διαστάσεις προσέγγισης της
ανακοίνωσης στους γονείς:
Α) αναπτύσσεται η κλινική εµπειρία µεταξύ 2005-2007, ως προς τον τρόπο ανακοίνωσης, διαχείρισης και έκβασης της εξέλιξης, µετά την
γνωστοποίηση της διάγνωσης του Αυτισµού
Β) παρατίθενται σαν θέµα συζήτησης οι «τεχνικές», άλλων κρατικών φορέων, «διάγνωσης» και «θεραπείας» (Ι.Κ.Α., Ιατροπαιδαγωγικά
Κέντρα) και άλλων ειδικοτήτων (π.χ. παιδονευρολόγων), όπως προέκυψαν από την «σύγκλισή» των περιπτώσεων αυτών στο Παιδοψυχιατρικό
του Γ.Ν. Μυτιλήνης
Γ) περιγράφονται τα βήµατα και οι διεργασίες, που έλαβαν χώρα στην εξελικτική πορεία της παιδοψυχιατρικής νεοσύστατης διεπιστηµονικής
οµάδας, όταν στο αίτηµα των γονέων για προβλήµατα λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών), η απάντηση ήταν ότι πρόκειται
Αυτισµό.
∆ιαπιστώθηκε ότι:
Α) παρόλες τις κατευθύνσεις της βιβλιογραφίας, δεν υπάρχει ενιαία στάση των ειδικών στην ανακοίνωση της διάγνωσης, µε αποτέλεσµα αυτή,
πολύ συχνά, να ανακοινώνεται µετά από 3-4 χρόνια στους γονείς!
Β) δεν υπάρχει ενιαία στάση των διαφόρων ειδικοτήτων (άλλοι είναι πιο αποφασιστικοί και ανακοινώνουν άµεσα την διάγνωση, π.χ. οι
παιδονευρολόγοι και παιδίατροι αναπτυξιολόγοι).
Γ) την ευθύνη ανακοίνωσης, συχνά, αναλαµβάνουν κάποιες υπηρεσίες που µόνο συµπτωµατικά έρχονται σε επαφή µε το παιδί (π.χ. για την
έγκριση κάποιων «αθώων» λογοθεραπειών ή εργοθεραπειών ή πιστοποιητικών για επίδοµα της πρόνοιας!
∆) οι ειδικοί φέρνουν συχνά δικής τους κουλτούρα, εκπαίδευση, ανασφάλειες και αναστολές, ευρισκόµενοι σε µια αδυναµία να
επεξεργαστούν συχνά τη βαρύτητα της ψυχοπαθολογία και τον πόνο των γονέων
Ε) οι γονείς δεν είναι πάντα έτοιµοι να δεχτούν τη διάγνωση, γι’ αυτό απαιτείται συχνά ένα ενδιάµεσο διάστηµα «προσαρµογής», µέσα από µια
σειρά συνεδριών µε τους γονείς για 2-3 µήνες.Η τελευταία προσέγγιση, είναι αυτή που έχει υιοθετήσει το νυν Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
Μυτιλήνης (µετεξέλιξη του Παιδοψυχιατρικού του Γ.Ν. Μυτιλήνης) λαµβάνοντας υπόψη: Τα ιδιοσυγκρασιακά και επιστηµονικά
χαρακτηριστικά των γονέων και των ειδικών, την βαρύτητα του Αυτισµού, τα στάδια και τον χρόνο που απαιτήθηκε για να µετεξελιχτεί η
παιδοψυχιατρική θεραπευτική οµάδα.
Χ. Λεπτίδη, Μ. Παπανικολάου. «Λόγος και Γραφή Πειραιά», Κέντρο Ηµέρας Ε.ΨΥ.ΜΕ. Ψυχοεκπαίδευση και αυτισµός
Η ψυχοεκπαίδευση είναι µία διαδικασία, στην οποία λαµβάνουν µέρος οι γονείς, οι συνοδοί ή όποιος άλλος ασχολείται µε το άτοµο που
βρίσκεται µέσα σε µία διαταραχή.
Στόχος της είναι να ενηµερώσει και να εκπαιδεύσει τους γονείς και όποιον άλλον έρχεται σε επαφή µε το άτοµο, στη φύση της διαταραχής του,
στις δυσκολίες που τυχόν αντιµετωπίσουν στην επαφή µαζί του καθώς σε θέµατα που απασχολούν τους ίδιους τους εκπαιδευόµενους.
Η ψυχοεκπαίδευση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην επαφή µε πολλές διαταραχές όπως και στον αυτισµό, διότι προωθεί τη συνεργασία και
τη δηµιουργία ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας και κοινών στόχων ανάµεσα σε θεραπευτές, γονείς και σε ανθρώπους που ασχολούνται µε το
άτοµο που βρίσκεται στα φάσµα του αυτισµού.
Στα πλαίσια της ψυχοεκπαίδευσης λαµβάνει χώρα και το πρόγραµµα Early Bird της NAS. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης γονέων
παιδιών προσχολικής ηλικίας µε διάγνωση ∆Α∆. Βασικοί σκοποί του προγράµµατος είναι να ενηµερώσει τους γονείς για το τί είναι ο αυτισµός
και ποια τα συνωδά προβλήµατά του, να στηρίξει τους γονείς αυτούς, να τους βοηθήσει να καταλάβουν το παιδί τους και να δοµήσουν ένα
περιβάλλον κατάλληλο, λειτουργικό, επικοινωνιακό και φιλικό για όλη την οικογένεια. Τέλος να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές
αλληλεπίδρασης έτσι ώστε να ενισχύσουν στο παιδί τους την επικοινωνία και την ορθή κοινωνική συναλλαγή.
Το πρόγραµµα διαρκεί 3 µήνες, µε συχνότητα συναντήσεων 1 φόρα την εβδοµάδα και µπορούν να το παρακολουθήσουν και να εκπαιδευτούν
και οι δύο γονείς.
Το πρόγραµµα Early Bird µπορεί σίγουρα και προσφέρει ελπίδα.
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Α. Κωτσοπούλου, Α. Γαστεράτος, Α. Γεωργίου, Σ. Γεραντώνη, Μ. Γυφτογιάννη, Μ. Σακελλάρη, Α. Τρούπου, Α. Χασακή
Κέντρο Ηµέρας για Παιδιά µε Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α. – Μεσολόγγι, Τµήµα Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Πάτρας
Εργαλείο διεπιστηµονικής οµάδας για την αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργικότητας παιδιού στο φάσµα του αυτισµού
Παρουσιάζεται εργαλείο αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργικότητας παιδιών νηπιακής ηλικίας µε διάγνωση διαταραχής στο φάσµα του
αυτισµού, το οποίο η Οµάδα Εργασίας των θεραπευτών του Κέντρου Ηµέρας στο Μεσολόγγι έχει δηµιουργήσει. Σκοπός του εργαλείου
είναι ο καθορισµός του αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού στις διάφορες ψυχογλωσσικές λειτουργίες όπως: γνωστική ανάπτυξη, αντίληψη
λόγου, έκφραση λόγου, αδρά και λεπτή κινητικότητα, ψυχοκοινωνική εξέλιξη, σίτιση, ένδυση, έλεγχο σφιγκτήρων, παιχνίδι, κοινή προσοχή,
µίµηση και ύπαρξη στερεοτυπιών.
Το εργαλείο προσφέρει κλίµακα των σταδίων εξέλιξης του φυσιολογικού παιδιού µέχρι την ηλικία των έξι, µε αναλυτικότερα στοιχεία
για τα δύο πρώτα του χρόνια. Σε σχέση µε τα στάδια αυτά συγκρίνεται η εξέλιξη του παιδιού µε αυτισµό προκειµένου να σκιαγραφηθεί
το δικό του εξελικτικό προφίλ και να τεθούν µε ακρίβεια οι θεραπευτικοί στόχοι. Ένα παιδί στο φάσµα του αυτισµού π.χ. 4 χρόνων
µπορεί στην αδρή κίνηση να λειτουργεί στο επίπεδο των 3 χρόνων, ταυτόχρονα να βρίσκεται στην έκφραση λόγου στο στάδιο
του ποικιλόµορφου βαβίσµατος (10 µηνών), στην σίτιση στο στάδιο των 12- 14 µηνών (δυσκολία στην λήψη στερεάς τροφής) και στην
γνωστική του ανάπτυξη στα 2 χρόνια. Οι θεραπευτικοί στόχοι θα καθορισθούν ανάλογα µε το επίπεδο του παιδιού σε κάθε µια από τις
δεξιότητες αυτές.
Ώθηση για τη δηµιουργία του εργαλείου αυτού έδωσαν πρόσφατες παρατηρήσεις που έχουν δείξει ότι η διάγνωση του αυτισµού είναι δυνατή
σε παιδιά µικρής ηλικίας π.χ. 16-32 µηνών, και ότι η θεραπευτική παρέµβαση στη βρεφική και νηπιακή ηλικία µε τη χρήση ειδικών
προγραµµάτων
προσφέρουν δυνατότητες για πολύ καλύτερα αποτελέσµατα εξέλιξης (Dawson, 2008).
Επιπλέον, αρκετά από τα παιδιά µικρής ηλικίας παρουσιάζουν ειδικές δυσκολίες όπως: δυσφαγία, δυσπραξία των άκρων και των οργάνων
του λόγου, αισθητηριακή ανεπάρκεια, ειδικές δυσκολίες αντίληψης, που απαιτούν έγκαιρη ειδική αντιµετώπιση.
Κ. Λευθέρη, Π. Τζουβελέκης ,Η. Αναγνώστου, Π. Βασιλοπούλου, Ε. Χειλαδάκη, Α. Καραθανάση.
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «Πράξις & Λόγος»
Ανίχνευση και καταγραφή πρωίµων κλινικών εκδηλώσεων σε παιδιά µε αυτισµό
ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή των πρώιµων κλινικών συµπτωµάτων που παρατηρήθηκαν από τους γονείς πριν τη διαγνωστική εκτίµηση από τους
ειδικούς επιστήµονες. Σηµαντική θεωρείται η παρατήρηση των φαινοµένων αυτών γιατί συνήθως αποτελεί την απαρχή της αναζήτησης από
τους γονείς στην έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση του προβλήµατος των παιδιών τους.
ΥΛΙΚΟ: Για την επίτευξη του σκοπού διενεµήθησαν ερωτηµατολόγια κλειστού τύπου σε γονείς 32 παιδιών ηλικίας 4 ½ - 7 ετών που είχαν
διαγνώσεις στο φάσµα της ∆ιάχυτης Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής.
ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε βασιζόµενο στη διεθνή βιβλιογραφία. Αποτελείται από 16 ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες
σκοπό έχουν να ανιχνεύσουν τις συµπεριφορές των παιδιών στην καθηµερινότητά τους (λεκτική-µη λεκτική επικοινωνία, εµµονέςστερεοτυπικές επαναλαµβανόµενες κινήσεις, παιχνίδι, φαγητό, ύπνος).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τη µελέτη των ερωτηµατολογίων προκύπτει ότι το 60 µε 75% των γονιών είχαν παρατηρήσει 6 από τις πρώιµες
ενδείξεις αυτισµού πριν την ηλικία των 24 µηνών. Πιο συγκεκριµένα, η πλειοψηφία των γονιών ανέφερε το διάστηµα 8 έως 24 µήνες ως δείκτη
για την ανάδειξη των προβληµάτων στη συµπεριφορά του παιδιού που αφορούσε στην επικοινωνία µε τους γονείς
και το οικείο περιβάλλον (µη ανταπόκριση στο άκουσµα του ονόµατός του, έλλειψη ενδιαφέροντος στο παιχνίδι µε τους άλλους, απουσία
βλεµµατικής επαφής). Πολύ σηµαντική είναι η απουσία µίµησης και η προσκόλληση σε συγκεκριµένα αντικείµενα που παρατηρήθηκαν από το
70% των ερωτηθέντων και πάλι πριν την ηλικία των 24 µηνών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ∆ιαπιστώθηκαν µερικά κλινικά σηµάδια εντοπισµού της προβληµατικής συµπεριφοράς κατά τη διάρκεια των πρώτων
δυο ετών της ηλικίας, τα οποία οφείλουν να οδηγήσουν στην έγκαιρη διάγνωση και πρώιµη αντιµετώπιση της διαταραχής. Από τη
συστηµατική καταγραφή των απαντήσεων που έδωσαν οι γονείς συµπεραίνουµε ότι µέχρι και την ηλικία 2 ετών (παρ’ότι οι γονείς έχουν
προσέξει την ύπαρξη ανησυχητικών ενδείξεων) υπάρχει ένας χρόνος «αναµονής» και επιφύλαξης που καθυστερεί τη θεραπευτική παρέµβαση
στην αντιµετώπιση της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής.
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Lucia Kessler-Κακουλίδη, Ίδρυµα για το παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», Νέα Μάκρη. Θεραπευτική Μονάδα του Ελληνικού Κέντρου
Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), Αθήνα
Μουσικοθεραπεία και Αυτισµός. Υποστηρικτική παρέµβαση στην προσχολική και σχολική ηλικία
Στην παρούσα εργασία διευκρινίζεται η σηµασία της µουσικοθεραπείας στον τοµέα της Ειδικής Αγωγής και ιδιαίτερα στην επίλυση
προβληµάτων ατόµων µε διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Στη συνέχεια αναλύεται η διαφορά µεταξύ της Μουσικοθεραπείας – Ψυχοθεραπείας
και της Θεραπευτικής Παιδαγωγικής Μουσικοθεραπείας (Μέθοδος Dalcroze) που βρίσκει την εφαρµογή της στα άτοµα µε αυτισµό.
Eδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί σαν υποστηρικτική παρέµβαση στην αντιµετώπιση των πολλαπλών δυσκολιών των ατόµων αυτών.
Εξηγούνται οι δυνατότητες της µεθόδου αυτής και οι τρόποι αντιµετώπισης και επίλυσης των προβληµάτων που έχουν παιδιά και έφηβοι
αντιµετωπίζοντας δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, επικοινωνία και λόγο. Ακόµη, δίνεται έµφαση στο ρόλο που παίζει η Θεραπευτική
Παιδαγωγική Μουσικοθεραπεία στην πρώιµη παρέµβαση και στην ενίσχυση παιδιών µε αυτισµό για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό
σύστηµα και στην κοινωνία γενικότερα. Εξηγούνται οι βασικές αρχές της µεθόδου (ο ρόλος του ρυθµού, της µουσικής και της κίνησης),
οι τεχνικές προσεγγίσεις και οι προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότητα των συνεδριών καθώς και η πρακτική εφαρµογή της στον τοµέα
που υστερούν τα άτοµα µε αυτισµό (λεκτικό-επικοινωνιακό). Κλείνοντας, επισηµαίνεται πρώτον, η ανάγκη για µια αναθεώρηση της αντίληψης
της κοινωνίας απέναντι στα άτοµα µε αυτισµό και δεύτερον η σηµασία της πρώιµης παρέµβασης και της υποστήριξης από την πλευρά της
κοινωνίας όλων των ατόµων µε αναπηρίες και των οικογενειών τους. Σαν αποτέλεσµα εξασφαλίζεται µια ποιοτικότερη ζωή για τα άτοµα και τις
οικογένειες τους.
Ε. Μάντακα-Brinkmann, Κ. Γιαξόγλου, Π. Αλευροµαγείρου, Φ. Κριάλη, Μ.Α. Ρούση, Χ. Παρίσης, Α. Χατζηδάκη, Π. Κουτσογιάννη,
Ε. Ζέρβα, Π. Βεντίκου Οµάδα Λογοπεδικών Ίδρυµα για το Παιδί «Η Παµµακάριστος»
Παιδική Χαρά: Παίζουµε όλοι;
Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στον παιδικό σταθµό του Ιδρύµατος για το παιδί «Η Παµµακάριστος» και βασίζεται στη φόρµα
παρατήρησης των Ingram, D. και Troxell, L., το οποίο παρουσιάζεται στο άρθρο των Ingram et al (2007)
“Assessing children with autism, mental retardation, and typical development using the Playground Observation Checklist.”
«Αξιολόγηση παιδιών µε αυτισµό, νοητική υστέρηση και φυσιολογική ανάπτυξη χρησιµοποιώντας το φυλλάδιο Παρατήρησης
στην Παιδική Χαρά».
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν η χρήση του συγκεκριµένου ανιχνευτικού εργαλείου σε φυσικό περιβάλλον, όπως
η παιδική χαρά, µπορεί να οδηγήσει στον εντοπισµό διαταραχών του Αυτιστικού Φάσµατος.
Παράλληλα, η διαδικασία αυτής της άτυπης αξιολόγησης θεωρείται ότι θα µπορεί να συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση
των ατόµων που σχετίζονται µε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Οι συµµετέχοντες παρακολουθούν το πρόγραµµα ενσωµάτωσης του παιδικού σταθµού του Ιδρύµατος που περιλαµβάνει παιδιά µε
τυπική ανάπτυξη και παιδιά µε δυσκολίες στην επικοινωνία. Το κάθε παιδί παρατηρήθηκε από τρεις διαφορετικούς κριτές µέσα σε χρονικό
διάστηµα τριών εβδοµάδων.
Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι η οµάδα µε δυσκολίες στην επικοινωνία διαφοροποιείται σηµαντικά στους τοµείς που
σχετίζονται µε την κοινωνική ανάπτυξη συγκριτικά µε την οµάδα των παιδιών µε τυπική ανάπτυξη.
Συµπερασµατικά η φόρµα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ανιχνευτικό εργαλείο για τον εντοπισµό κοινωνικο-επικονωνιακών δυσκολιών.
Βιβλιογραφία Daniel H. Ingram, Susan Dickerson Mayes, Lucinda B. Troxell and Susan L. Calhoun (2007) « Assessing children with autism,
mental retardation, and typical development using the Playground Observation Checklist»

.
Το Κέντρο Παρέµβασης για Άτοµα µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού τύπου στον 1ο ΤΟΨΥΠΕ δηµιουργήθηκε
και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006,
µε συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- 28 -

Παράρτηµα Πειραιά Ε.Ε.Π.Α.Α.

www. epsyme.gr
Αυτισµός: Εκπαίδευση, Επαγγελµατική Κατάρτιση,, Εργασία. Πειραιάς,, 22-23/11/2008

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε. Καλύβα, Μ. Γεωργιάδη, Prof Michael Siegal, City college
Αυτισµός και γαστρεντερικά προβλήµατα: Κατανόηση της καταλληλότητας των τροφών
Η βιβλιογραφία και η κλινική εµπειρία έχουν καταδείξει ότι πολλά παιδιά µε αυτισµό αντιµετωπίζουν γαστρεντερικά προβλήµατα σε
µεγαλύτερη συχνότητα από τους τυπικά αναπτυσσόµενους συνοµηλίκους τους. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της συµβολής
της κατανόησης που έχουν τα παιδιά µε αυτισµό για τις ευπαθείς τροφές στην εµφάνιση γαστρεντερικών προβληµάτων. Στην έρευνα
συµµετείχαν 17 παιδιά µε αυτισµό ηλικίας 6-12 ετών, 17 παιδιά µε σύνδροµο Down και 17 παιδιά µε τυπική ανάπτυξη. Τα παιδιά συµµετείχαν
σε ένα πείραµα όπου έπρεπε να δηλώσουν εάν ένα ποτήρι χυµό από το οποίο είχε µόλις αφαιρεθεί ένα έντοµο ήταν κατάλληλο προς
κατανάλωση. Τα παιδιά µε αυτισµό έκριναν το χυµό κατάλληλο σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση µε τα παιδιά µε σύνδροµο Down ή τυπική
ανάπτυξη. Τα ευρήµατα συζητούνται σε σχέση µε τη θεωρία του νου και γίνονται προτάσεις για εκπαίδευση των παιδιών µε αυτισµό στην
αξιολόγηση της καταλληλότητας των τροφών µε στόχο τη µείωση των γραστρεντερικών προβληµάτων.
Γ. Τουλιάτος, Ε.Κουµανιώτη, Σ. Κωτσόπουλος. Ικανοποίηση γονέων από τις υπηρεσίες της εταιρίας ψυχικής υγειάς παιδιού και
εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-ΕΨΥΠΕΑ
Σκοπός της παρούσας µελέτης υπήρξε η καταγραφή του βαθµού ικανοποίησης οικογενειών που έκαναν χρήση των υπηρεσιών της ΕΨΥΠΕΑ
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2007-2008. Η αναζήτηση πληροφόρησης για το βαθµό ικανοποίησης των οικογενειών αποτελεί
σηµαντικό δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. Ερωτηµατολόγιο δόθηκε σε γονείς 47 παιδιών και
συµπληρώθηκε ανώνυµα. Η ικανοποίηση αποτυπώθηκε σε τρείς βασικές κατηγορίες: κλινικό έργο, διοικητικό-διαχειριστικές διαδικασίες και
αποτέλεσµα της θεραπευτικής παρέµβασης .Η ικανοποίηση των γονέων από το κλινικό έργο της ΕΨΥΠΕΑ αξιολογείτε θετικά. Όσον αφορά
την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών οι γονείς στην πλειοψηφία τους την αξιολογούν ως άριστη. Σχετικά µε το διοικητικό-διαχειριστικό
έργο οι γονείς θα επιθυµούσαν τα προγραµµατισµένα ραντεβού να είναι περισσότερο βολικά. Να σηµειωθεί ότι προκειµένου να εξυπηρετηθούν
οικογένειες που µένουν µακριά η ΕΨΥΠΕΑ λειτουργεί και απογευµατινές ώρες όπως και το Σάββατο πρωί. Η πλειοψηφία των γονέων
δηλώνουν ευχαριστηµένοι από τις υπηρεσίες της Γραµµατείας. Για την αποτελεσµατικότητα της θεραπευτικής παρέµβασης σηµειώνεται ότι
πολλά παιδιά δεν είναι πάντα πρόθυµα να έρχονται σε θεραπευτικές συνεδρίες. Στο πρόβληµα αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Η
αποτελεσµατικότητα της όποιας θεραπείας εξαρτάται και από τη συνεργασία του παιδιού. Η προσωπική αντίληψη των γονέων για το
αποτέλεσµα της θεραπευτικής παρέµβασης ποικίλει. Προφανώς το αποτέλεσµα σχετίζεται και µε την φύση της διαταραχής. Η πλειονότητα των
παιδιών στα οποία προσφέρεται θεραπεία παρουσιάζει σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισµός, καθυστέρηση στην ανάπτυξη λόγουοµιλίας). Η ανώνυµη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δεν επέτρεψε την ανάλυση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τις κατηγορίες των
διαταραχών. Προτείνεται η συστηµατική χρήση ερωτηµατολογίων ικανοποίησης των γονέων σε προγράµµατα ψυχικής υγείας για παιδιά. Αυτά
προσφέρουν ένα σηµαντικό µηχανισµό feedback που δείχνει το βαθµό συµµετοχής των γονέων στη θεραπευτική προσπάθεια και δίνει την
δυνατότητα στους υπεύθυνους για βελτίωση των υπηρεσιών.
Α. Καραµπούλα, «Λόγος και Γραφή Πειραιά»
Η εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης ποιότητας σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Η ανάγκη για την πιστοποίηση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προβάλλει περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.
Τα πλαίσια που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, παρόλο που φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας και
µεθοδολογίας σε σχέση µε άλλους χώρους που παραδοσιακά πιστοποιούν τις δραστηριότητές τους, απολαµβάνουν εξίσου τα οφέλη εφαρµογών
συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. Η καινοτόµος πρωτοβουλία του κέντρου ειδικών θεραπειών «Λόγος και Γραφή Πειραιά», να εφαρµόσει
από το 2004 ISO 9000/2001 αποτέλεσε την αφετηρία για να ισχυροποιηθεί η πίστη µας στη διασφάλιση ποιότητας. Επιθυµούµε να διευρυνθεί
η αντίληψη για το ότι η κατάλληλη προσαρµογή τέτοιων συστηµάτων εγγυάται τη χάραξη τροχιάς διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, τη διασφάλιση συνεχούς εκπαίδευσης του επιστηµονικού προσωπικού, την ανάπτυξη των εταιρικών υλικοτεχνικών δοµών και τη
διαρκή προσαρµογή των παροχών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πληθυσµού που εξυπηρετούµε.
Π. Μερσίνογλου, Ε. Χατζηϊωάννου, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας. Η συµβολή της διεπιστηµονικής οµάδας στην
αποτελεσµατικότητα και επιτυχία των παρεµβάσεων στα παιδιά µε αυτισµό
Λόγω της πολυπλοκότητας των συµπτωµάτων που εµφανίζουν τα παιδιά µε διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή , η συµµετοχή της διεπιστηµονικής
οµάδας αποτελεί κανόνα στην αξιολόγηση και την χάραξη του κατάλληλου θεραπευτικού προγράµµατος.
Με την παρούσα εργασία στόχος µας είναι να αναδείξουµε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας των διαφορετικών ειδικοτήτων στην
αποτελεσµατικότητα και επιτυχία των παρεµβάσεων στα παιδιά µε αυτισµό.
Στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας κατά την περίοδο 2004-2007, προσήλθαν 18 παιδιά µε διάγνωση «∆ιάχυτη Αναπτυξιακή
∆ιαταραχή ».Σε 12 περιπτώσεις επιτεύχθηκε στενή συνεργασία µεταξύ των ειδικών η οποία συνέβαλε σηµαντικά στην προώθηση της
αναπτυξιακής πορείας των παιδιών , ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις έχουµε διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων.
Από την εργασιακή µας εµπειρία, στο Κ.Κ.Ψ.Υ. Καβάλας, ∆ιαπιστώνουµε συχνά δυσκολίες στη συνεργασία των ειδικών της οµάδας, οι οποίες
µπορούν να ξεπεραστούν δίχως να καταλύονται τα όρια της εξειδίκευσης, προκειµένου να αντιµετωπίζεται η κάθε περίπτωση σφαιρικά.
Το Κέντρο Παρέµβασης για Άτοµα µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού τύπου στον 1ο ΤΟΨΥΠΕ δηµιουργήθηκε
και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006,
µε συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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Κ. Μαγουλιώτης, Α. Παπαγεωργίου, Τ. Ρεντίφης, Π. Βουτυράκος , Τοµέας Ηλεκτρονικών εφαρµογών Ε.ΨΥ.ΜΕ.
Ηλεκτρονική εφαρµογή παρακολούθησης θεραπευτικών διαδικασιών του Κέντρου Ηµέρας Αυτισµού της Ε.ΨΥ.ΜΕ
ΤΟ Κ.Ηµ.Α., ακολουθεί πολιτική ποιότητας και έχει ήδη πιστοποιήσει µέρος των διαδικασιών του µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO
9001 : 2001.
Από την αρχή της λειτουργίας του τηρεί ειδικά σχεδιασµένη από τον Τοµέα Ηλεκτρονικών Εφαρµογών της Ε.ΨΥ.ΜΕ., βάση δεδοµένων στην
οποία :










Καταγράφονται αναλυτικά δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετούµενων.
Καταγράφεται η διάγνωση κατά το ταξινοµητικό σύστηµα ICD-10.
Καταγράφονται στοιχεία από τις θεραπευτικές παρεµβάσεις, αναλυτικές αξιολογήσεις παιδαγωγών, θεραπευτών και στοιχεία από την
παιδοψυχιατρική παρακολούθηση και την συνεργασία µε επαγγελµατίες άλλων δικτύων.
∆ηµιουργείται µε βάση «φορτωµένες» παραµέτρους η «Ηµερήσια διάταξη» της οµάδας.
Καταγράφονται τα πρακτικά των οµάδων.
Καταγράφονται στοιχεία συναντήσεων µε γονείς και επαγγελµατίες άλλων δικτύων.
Εκτυπώνονται τα έγγραφα, που ορίζονται από το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας.
Επεξεργάζονται στατιστικά δηµογραφικά. και κλινικά στοιχεία των εξυπηρετούµενων
Ελέγχονται εκκρεµότητες στην τήρηση των θεραπευτικών διαδικασιών
Ο σχεδιασµός της βάσης είναι τέτοιος , ώστε να υποστηρίζει πλήρως την λειτουργία του συστήµατος διασφάλιση ποιότητας.

Π. Βουτυράκος, Μ. Σταθοπούλου, Τ. Ρεντίφης, Σ. ∆υναµίδη. ∆ηµογραφικά ,κλινικά και στοιχεία κίνησης Κέντρου Ηµέρας για ηλικίες
2-14 ετών της Ε.ΨΥ.ΜΕ. κατά την περίοδο 11ος/2006 – 9ος / 2008
Το Κέντρο Ηµέρας της Ε.ΨΥ.ΜΕ. (Κ.Ηµ.Α.) ξεκίνησε την λειτουργία του τον Νοέµβριο του 2006, στα πλαίσια της Μονάδας Ολοκληρωµένης
Παρέµβασης του 1ου Το.Ψ.Υ.Π.Ε. Προσφέρει δωρεάν τις παρακάτω Υπηρεσίες :
∆ιάγνωση
Οµαδικά παιδαγωγικά και ατοµικά θεραπευτικά προγράµµατα. Λειτουργούν σήµερα 5 παιδαγωγικά τµήµατα.
6 παιδιά ευρίσκονται σήµερα σε διαδικασία ένταξης σε τυπικό σχολικό πλαίσιο (µερική παρακολούθηση), ενώ 4 παιδιά είναι πλήρως ενταγµένα
σε τυπικό σχολικό πλαίσιο και παρακολουθούνται σε τακτική βάση µε παράλληλη υποστήριξη οικογένειας και εκπαιδευτικών
Ψυχοεκπαίδευση γονέων.
Ψυχοθεραπεία γονέων.
Απογευµατινή φιλοξενία για παιδιά εργαζόµενων γονέων.
Μεταφορά µε σχολικό.
Εκπαίδευση φοιτητών και εθελοντών.
Παρουσιάζονται στατιστικές καταγραφές από την διετή λειτουργία του.

Το Κέντρο Παρέµβασης για Άτοµα µε ∆ιαταραχές Αυτιστικού τύπου στον 1ο ΤΟΨΥΠΕ δηµιουργήθηκε
και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υγεία - Πρόνοια» 2000 – 2006,
µε συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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Ι. Βογινδρούκας , Σ. Κούτρας , Α. Παππή, Κέντρο Ειδικών Θεραπειών: « Λόγος Φωνή Οµιλία » Θεσσαλονίκη. Οι πιο συχνές ερωτήσεις
για τον λόγο στον Αυτισµό
Οι διαταραχές στη γλωσσική και επικοινωνιακή ανάπτυξη στο φάσµα του αυτισµού είναι γνωστές από τότε που έγινε γνωστός ο αυτισµός. Ο
L. Kanner και ο Η. Asperger είχαν εστιαστεί σε αυτές και είχαν παρατηρήσει συµπεριφορές όπως η ηχολαλία, η κυριολεκτική κατανόηση, η
αντιστροφή των αντωνυµιών, τα ασυνήθιστα µοντέλα οµιλίας, οι µακροσκελείς µονόλογοι, το ασυνήθιστο λεξιλόγιο και η έλλειψη προφορικής
οµιλίας. Οι διαταραχές αυτές συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήµονες και να αποτελούν βασικό µέρος της συµπτωµατολογίας του
αυτιστικού φάσµατος, καθώς επίσης αποτελούν και λόγο ανησυχίας των γονέων. Βασικά και συχνά ερωτήµατα από τους γονείς των ατόµων µε
αυτισµό σχετικά µε τη γλωσσική και επικοινωνιακή ανάπτυξη είναι:
1.Γιατί συνήθως τα παιδιά µε αυτισµό αργούν να µιλήσουν;
2.Τι επηρεάζει την εµφάνισή της οµιλίας;
3. Γιατί κάποια παιδιά ενώ ξεκινούν να µιλούν µετά σταµατούν;
4. Σε ποια ηλικία θα πρέπει ένα παιδί µε αυτισµό να αναπτύξει προφορική οµιλία;
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα αναλύοντας την φύση της αυτιστικής διαταραχής και την
πορεία της ανάπτυξης της γλώσσας και της επικοινωνίας στα «συνηθισµένα » (φυσιολογικά αναπτυσσόµενα ) παιδιά.
Ε. Ευγενικού , Τοµέας Ειδικής Μάθησης «Λόγος και Γραφή Πειραιά»
Αυτισµός και µαθησιακές δυσκολίες. Μελέτη περίπτωσης
Η σχολική ένταξη παιδιών µε διαταραχές που ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού απαιτεί τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων και
επιστηµόνων προκειµένου να ωφελήσει το παιδί και το κοινωνικό του περιβάλλον. Τα άτοµα µε αυτισµό είναι ετερόκλητα µεταξύ τους και
συναντούν δυσκολίες στην σχολική τους επίδοση και προσαρµογή χωρίς να γίνεται σαφής στους εκπαιδευτικούς ο τρόπος αντιµετώπισης των
µαθησιακών τους δυσκολιών και χωρίς να στηρίζεται επαρκώς βιβλιογραφικά.
Έτσι λοιπόν το τµήµα µάθησης του κέντρου ειδικών θεραπειών «λόγος και γραφή Πειραιά» καταρτίζει ένα πρόγραµµα παρέµβασης
αντιµετώπισης των δυσκολιών που αντιµετωπίζει η Χ. κατά προτεραιότητα στην κατανόηση και τη γραπτή έκφραση και αφήγηση
προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες του παιδιού. Σύµφωνα µε τους Power Jordan τα παιδιά µε αυτισµό επωφελούνται συχνά από το δοµηµένο
πρόγραµµα που εφαρµόζεται για την αντιµετώπιση των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών. Έτσι ενώ πρώτα καθορίσαµε τους κανόνες και
καταστεί σαφές το πρόγραµµα του µαθήµατος στο παιδί προχωρούµε στην κατάκτηση των στόχων σε συνεργασία µε τα τµήµατα
λογοθεραπείας, ψυχοπαιδαγωγικού αλλά και τη δασκάλα της τάξης της Χ. η οποία ανακαλύπτει τρόπους διδασκαλίας των σχολικών
µαθηµάτων για το συγκεκριµένο παιδί.
Χ. Καµπάκος, Β. Κατσαούνου, Θ Πάτση, Γ Πρωτόπαππα, Μονάδα αυτιστικών Π.Ν.Α. Η ζωή στο σπίτι
Παρουσιάζονται σε video και φωτογραφίες, δραστηριότητες της καθηµερινότητας στην µονάδα, τα ατοµικά και οµαδικά προγράµµατα
θεραπευτικής παρέµβασης, καθως και τα εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, η συνεργασία µε το ειδικό σχολείο και µε οµάδα φίλων και
εθελοντών της µονάδας αυτιστικών.
Εκτίθενται πίνακες, δηµιουργίες των αυτιστικών παιδιών και εφήβων στο εργαστήρι ζωγραφικής.
Μ. Παπόγλου, Χ. Καµπάκος, Β. Κατσαούνου, Θ Πάτση, ∆. Καραχάλιος, Ε. Νταή, ∆. Στατήρης, Λ. Τσεπετονίδης, Χ. Καλεόδη, Α.
Τσιγκούρλα, Κ. Χριστοδούλου, Γ. Βασιλείου. Ξενώνας «Αγγελία»
Προβολή video, φωτογραφιών, posters κ.ά µε σκοπό την παρουσίαση των θεραπευτικών παρεµβάσεων και των δραστηριοτήτων
κοινωνικοποίησης. Σύντοµη παρουσίαση της µουσικοθεραπείας την τελευταία χρονιά, των ατοµικών προγραµµάτων γυµναστικής, τα
αποτελέσµατα παρέµβασης νευρολειτουργικής αναδιοργάνωσης. Φωτογραφίες από την καθηµερινότητα του ξενώνα
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ, ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ.
J. Sommers
R. Smith
R. Mills
Γ. Καραντάνος
Μ. Καµπούρογλου
Ε. Αλεξάνδρου
Ε. Αυγερινού
Γ. Βογινδρούκας
Π. Βουτυράκος

Ν. Γκιωνάκης
Σ ∆υναµίδη
Β. Ευαγγέλου
Φ. Ζαφειροπούλου
Θ Μαυρουδής
Α. Μουταβελής
Η. Παρίσης
Μ. Σαραφίδου
Μ. Σταθοπούλου
Σ. Φούσκα
Κ. Φρανσίς

Headteacher Danecourt Community School, England
Headteacher Linden Bridge School, UK
Director of Research The National Autistic Society, UK
Παιδοψυχίατρος
Λογοπεδικός.
Εργοθεραπευτής
Ειδική Παιδαγωγός, Κ.Ηµ.Α
Λογοπεδικός, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας Ψ.Ν.Θ.
Παιδοψυχίατρος. Γενικός ∆ιευθυντής Εταιρίας
Ψυχοκοινωνικών Μελετών, Προϊστάµενος
Ιατροπαιδαγωγικού Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. Πειραιά,
Ψυχολόγος
Κοινωνική Λειτουργός. Υπεύθυνη Τοµέα Ευπαθών
Κοινωνικών Οµάδων της Ε.ΨΥ.ΜΕ.
Πρόεδρος Παραρτήµατος Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας
Αυτιστικών Ατόµων Πειραιά
Πρόεδρος Παραρτήµατος Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας
Αυτιστικών Ατόµων Θεσσαλονίκης
∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής, 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ειδικής
Αγωγής Θεσσαλονίκης
Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής Πειραιά
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών
Ατόµων
Αναπτυξιακή ψυχολόγος, Κ.Ηµ.Α.
Παιδοψυχίατρος. Επιστηµονική Υπεύθυνος Κέντρων Ηµέρας
για αυτισµό της Ε.ΨΥ.ΜΕ.
Ειδική παιδαγωγός- ψυχολόγος. Προϊσταµένη Κ.∆.Α.Υ.
Πειραιά
Παιδοψυχίατρος, Β Πανεπιστηµιακή Κλινική Αττικού
Νοσοκοµείου
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Dunlop A. W.
Kessler-Κακουλίδη L.
Marwick H.
Siegal M.
Αλευροµαγείρου Π.
Αναγνώστου Η.
Απτεσλής Ν.
Αρβανίτης ∆.
Βασιλείου Γ.
Βασιλοπούλου Π.
Βεντίκου Π.
Βογινδρούκας Ι.
Βουτυράκος Π.
Γαστεράτος Α.
Γενά A.
Γεραντώνη Σ.
Γεωργιάδη M.
Γεωργίου Α.
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Γυφτογιάννη Μ.
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Κωνσταντινίδου Ε.
Κωτσόπουλος Σ
Κωτσοπούλου Α.
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ΧΟΡΗΓΟΙ
Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου ευχαριστεί θερµά τους χορηγούς για την υποστήριξη τους:

Εξειδικευµένη Θεραπευτική Μονάδα για το παιδί
και τον έφηβο.
Πραξιτέλους 131, Πειραιάς, 210-4227530
iso 9001: 2000

Εστιατόριο «Βασίλαινας».
Αιτωλικού 72, Πειραιάς, 210-4612457

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούµε επίσης :
Τον Νοµάρχη Πειραιά κο Μίχα, για την παραχώρηση του Πολυχώρου «Απόλλων».
Το προσωπικό του Πολυχώρου και τον ∆ιευθυντή του κο Μιχαλόπουλο, για την φιλοξενία και την
υποστήριξη που µας παρέχουν.
Τους ιστοχώρους :







Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόµων www.autismgreece.gr/
Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών www.logopedists.gr/
Αναπηρία Τώρα www.disabled.gr
∆ιάσκεψις www.diaskepsis.gr
http://www.focusonchild.gr/
http://www.specialeducation.gr

για την αφιλοκερδή προβολή του συνέδριου.
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ΕΚΘΕΤΕΣ
Φ. Περαµατζέλη
Εκπαιδευτικό – ∆ιαγνωστικό Υλικό
Βιβλία Ειδικοτήτων
Ν. Φωκά 20 – ΧΑΝΙΑ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΤΑΞΙ∆ΕΥΤΗΣ»
Ιπποκράτους 34, 106 80 Αθήνα
τηλ. 210 3628852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ
www.autismgreece.gr

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ: Χ. Λεπτίδη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Π. Βουτυράκος
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