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   ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ) 

6ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ, 13‐14 & 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΛΑΡΙΣΑ 

(οι περιλήψεις παρουσιάζονται ακριβώς όπως υποβλήθηκαν από τους ομιλητές και συγγραφείς αυτών) 

 
# 1 Τραπέζι ‐ Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Αιτιοπαθογένεια, Διάγνωση και Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Αυτισμού 

 
Η Νευροβιολογία του Αυτισμού ‐ ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗΣ (Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝΛ, Τμήμα Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)  
 
Oι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος συνιστούν νευροαναπτυξιακά σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από 
ιδιαίτερη συμπτωματολογία στην επικοινωνία, την κοινωνική διαντίδραση και τη συμπεριφορά του ατόμου. 
Εκτιμάται ότι ο επιπολασμός τους έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. 
Η πρώιμη διάγνωση, ακόμα και πριν την ηλικία των δύο ετών όπως και η ταυτοποίηση παιδιών υψηλού 
κινδύνου προσφέρουν τη δυνατότητα για έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση με κατάλληλες εκπαιδευτικές 
στρατηγικές. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται ειδικά διαγνωστικά εργαλεία. 
 Παράλληλα νευροπαθολογικές και απεικονιστικές μελέτες που εστιάζουν στην ανάπτυξη του εγκεφάλου 
προσπαθούν να ρίξουν φως στις παθογενετικές διεργασίες που αποτελούν το υπόστρωμα του συνδρόμου. 
Μεταβολές στην ανατομία, στη βιοχημεία και στα νευρωνικά δίκτυα εγκεφαλικών περιοχών όπως ο φλοιός 
των ημισφαιρίων και η αμυγδαλή έχουν συσχετισθεί με τον αυτισμό. 
Όσον αφορά στην αιτιοπαθογένεια, στη διεθνή βιβλιογραφία υποδεικνύεται ότι ο αυτισμός είναι, κατά βάση, 
μία νόσος κληρονομική παρά το γεγονός ότι έχουν ενοχοποιηθεί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. 
Η διαλεύκανση των αιτιών του αυτισμού και η βελτίωση των θεραπευτικών δυνατοτήτων βρίσκονται στο 
επίκεντρο της σύγχρονης έρευνας διεθνώς. 
 
 
Διαγνωστικές υποκατηγορίες των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος ‐ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ 
(Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝΛ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)  
 
Η Wing το 1988 εισήγαγε την έννοια ενός φάσματος διαταραχών στον αυτισμό για να δείξει τις διακυμάνσεις 
των εκδηλώσεων στο ίδιο μειονέκτημα. 
Ακόμα και στο ίδιο άτομο με αυτισμό η εικόνα μπορεί να αλλάζει ανάλογα με την ηλικία και τη νοητική του 
ικανότητα. Αυτό ονομάστηκε «φάσμα αυτισμού». (F. Happe, 1998)  
Στην 4η έκδοση του DSM (1994) διατυπώθηκαν  5 τύποι διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής: 

 Αυτιστική διαταραχή 
 Παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή 
 Σύνδρομο Rett  
 Σύνδρομο Asperger  
 Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιορισμένη αλλιώς 

 
 
Διαταραχές του αυτιστικού φάσματος στην ενήλικη ζωή ‐ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ (Ψυχίατρος) 
 
Οι  διαταραχές  του  αυτιστικού  φάσματος  αποτελούν  ένα  κυρίαρχο  τομέα  ενδιαφέροντος  της  σύγχρονης 
Παιδοψυχιατρικής, με ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό νέων διαγνώσεων (1). Οι εκδηλώσεις τους πρέπει μεν 
να  είναι  παρούσες  από  την  πρώιμη  αναπτυξιακή  περίοδο  για  να  τεθεί  η  διάγνωση  (2),  συχνά  όμως 
διατηρούνται και στην ενήλικη ζωή, έχοντας σημαντική επίδραση στην ικανότητα μάθησης και την κοινωνική 
λειτουργικότητα. Η ενοποίηση της διάγνωσης, όπως προτείνεται στο DSM 5 (2), μετατοπίζει την εστίαση από 
τις διαφορετικές εκφάνσεις  του νοσολογικού φάσματος στο επίπεδο σοβαρότητας,  το οποίο προσδιορίζεται 
πλέον από το βαθμό της αναγκαίας υποστήριξης, η οποία φυσικά αφορά και την ενήλικη ζωή των πασχόντων, 
μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον για τις επιπτώσεις της νόσου στην ενήλικη ζωή (3). 
Η συσχέτιση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος με άλλες ψυχιατρικές νοσολογικές οντότητες, όπως η 
σχιζοφρένεια  (4),  οι  αγχώδεις  διαταραχές,  η  ιδεοψυχαναγκαστική  διαταραχή  αλλά  και  οι  διαταραχές 
πρόσληψης  τροφής  (νευρογενής  ανορεξία)  (5),  αποτελεί  τομέα  συνεχιζόμενου  υψηλού  ερευνητικού 
ενδιαφέροντος. Η μελέτη της νευροβιολογικής, κυτταρικής, μοριακής, γενετικής και επιγενετικής βάσης αυτής 
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της  αλληλεπικάλυψης  (4,  5,  6,  7),  παρέχει  ήδη  επαρκή  δεδομένα  που  υποστηρίζουν  αυτή  τη  σχέση  και 
επιτρέπει  τη  σύλληψη,  τη  θεώρηση,  αλλά  και  την  περαιτέρω  διερεύνησή  της  μέσα  από  πολυδιάστατες,  μη 
κατηγορικές προσεγγίσεις (7).  
Η  χρόνια  πορεία  της  νόσου  και  οι  συνοδές  επιπτώσεις  της,  όπως  η  αυξημένη  συννοσηρότητα  (8)  και  το 
μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης (9) και η επακόλουθη έκπτωση στην ποιότητα ζωής (10), επισημαίνουν την 
ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις, στα πλαίσια πλέον της Ψυχιατρικής Ενηλίκων, αναδεικνύοντας ένα νέο 
δόκιμο πεδίο δημιουργικών αναζητήσεων, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο. Η εξοικείωση με τις 
παρεμβάσεις που υιοθετούνται σε διάφορα συστήματα υγείας παγκοσμίως  (11, 12) θα επιτρέψει  τη γόνιμη 
αναζήτηση  και  υιοθέτηση  εφικτών  καινοτόμων  πρακτικών  και  στη  χώρα  μας,  μέσα  από  το  διεπιστημονικό 
διάλογο  και  συνεργασία,  ώστε  να  επιτευχθεί  μία  ενιαία  και  συνεχής,  χωρίς  κενά  κατά  τη  μετάβαση  στην 
ενήλικη ζωή (13), αντιμετώπιση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος.  
 
 
Ο ρόλος της ψυχοφαρμακολογίας στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος ‐ ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
(Ψυχίατρος) 
 
Ο ρόλος της φαρμακοθεραπείας στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος είναι αμφιλεγόμενος. Είναι γεγονός ότι 

η ψυχοφαρμακολογία έχει θέση στο αυτιστικό φάσμα σε περιπτώσεις διαταραχών της συμπεριφοράς και σε 

συνόσησή του με ψυχιατρικές παθήσεις. Δεν υπάρχουν ακόμη και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ψυχοτρόπα φάρμακα ως θεραπεία των πυρηνικών χαρακτηριστικών των διαταραχών αυτιστικού φάσματος. 

Χρησιμοποιούνται αντιψυχωσικά φάρμακα στο 50% περίπου των παιδιών που παρουσιάζουν προβλήματα 

συμπεριφοράς κυρίως λόγω marketing, κατασταλτικής δράσης και διαγνωστικών ζητημάτων από τους 

θεραπευτές. Στην παρουσίαση αυτή τίθεται στη σωστή του διάσταση ο ρόλος της φαρμακοθεραπείας στις 

διαταραχές αυτιστικού φάσματος, παρουσιάζονται κατηγορίες φαρμάκων και η θέση τους στις διαταραχές 

αυτές, αναφέρονται συνοπτικά τρέχουσες φαρμακευτικές μελέτες, παρατίθενται κατευθυντήριες οδηγίες και 

σχολιάζονται πρόσφατες μετά‐αναλύσεις και ανασκοπήσεις στη βιβλιογραφία που σκιαγραφούν την 

πραγματικότητα σχετικά με τη χρήση φαρμάκων στο φάσμα του αυτισμού. 

 
#2 Τραπέζι ‐ Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της συστηματοποιημένης εκπαιδευτικής διεργασίας 

 
Κέντρο Ημέρας  ΧΑΡΑ ΙΙ για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας με  ΔΑΦ ‐ Η Πρόκληση   των  
Πολυδιάστατων Αναγκών του Παιδιού και της Οικογένειας ‐ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΑΡΡΑ,ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΟΥΡΗ (Κ.Η Χαρά ΙΙ, 
ΣΥΛ. Γ.Κ.Φ Ατόμων με Αυτισμό, Ν. Λάρισας) 
 

Το  Κέντρο  Ημέρας    Χαρά  II,  είναι  μια  Μονάδα  Ψυχοκοινωνικής  Αποκατάστασης  που  χρηματοδοτείται  και 
εποπτεύεται  από  της  Διεύθυνσης  Ψυχικής  Υγείας  του  Υπουργείου  Υγείας    και  διοικείται  από  το  Δ.Σ.  του 
Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας. 
Τα  εκπαιδευτικά‐θεραπευτικά  εξατομικευμένα  προγράμματα  που  σχεδιάζονται  και  υλοποιούνται  από  τους 
θεραπευτές  σε συνεργασία με την οικογένεια   έχουν στόχο την γνωστική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική 
εξέλιξη  των παιδιών στο σπίτι,    στο σχολείο, στην  κοινότητα.   Oι πολυδιάστατες υπηρεσίες που παρέχονται 
αφορούν την υποστήριξη της οικογένειας,  την προαγωγή και  τη διακίνηση  της γνώσης και  της εμπειρίας σε 
θέματα Δ.Α.Φ  και τέλος, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας. 
Σκοπός  αυτής  της  παρουσίασης  είναι  η  ανάδειξη  της  σημασίας  που  έχει  η  εφαρμογή  μίας 
συστηματοποιημένης  διδακτικής  μεθοδολογίας    στην  αποτελεσματική  διαχείριση  των  μαθησιακών  –
θεραπευτικών αναγκών του παιδιού και της οικογένειας του, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία του ίδιου του 
Κέντρου Ημέρας.  Μία δομή όπως το Κέντρο Ημέρας  δεν μπορεί  παρά να αποτελεί  ένα ζωντανό οργανισμό  
που  συνεχώς  αλλάζει,    εξελίσσεται  αναθεωρείται  αυτό‐διορθώνεται,    ένα  κυβερνητικό  σύστημα    όπου  η 
εξατομικευμένη  παρέμβαση  σε  ένα μαθητή  βρίσκεται  σε  άμεση  συνάρτηση  με    την  παροχή  εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών  για  όλα  τα  υπόλοιπα  παιδιά.    Τα  βασικά  δομικά  στοιχεία  ενός  τέτοιου  δυναμικού  συστήματος 
μπορούν σύντομα να αναλυθούν στα παρακάτω:  
α)  Συστηματική  και  δομημένη  παρουσίαση  εκπαιδευτικών  ευκαιριών  δυναμικής  αλληλεπίδρασης  του 
θεραπευτή με το μαθητή (κύκλος συστηματικής διδασκαλίας )   
β)  Καταγραφή,  οπτικοποίηση,  επισκόπηση  και  συνεχής  αναθεώρηση  των  δεδομένων    που  προκύπτουν  για 
κάθε παιδί σε ημερήσια βάση. 
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γ) Συνολική επισκόπηση των δεδομένων για όλους τους μαθητές σε επίπεδο αριθμού διδακτικών ευκαιριών, 
σωστών απαντήσεων και ρυθμού μάθησης, προκειμένου να υπάρχει μία καταγραφή της εξέλιξης του συνόλου 
των μαθητών σε μηνιαία και ετήσια βάση.  
Στο επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας η επισκόπηση αυτών των δεδομένων επιτρέπει 
τη  συστηματική  εξαγωγή  συμπερασμάτων,  τόσο  για  την  αποτελεσματικότητα  των  θεραπευτικών 
παρεμβάσεων  για  κάθε  παιδί,    όσο  και    για  τις  ανάγκες  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  του  προσωπικού  στη 
συστηματική  εφαρμογή  επιστημονικά  έγκυρης  διδακτικής  μεθοδολογίας  αλλά  και    ποιοτικής  ανταπόκρισης 
στις  ανάγκες  του  παιδιού  με  ΔΑφ  και  της  οικογένειας    με  απώτερο  στόχο  την  κοινωνική    και  σχολική  
προσαρμογή.  
 
 
H Επίδραση της Σταδιακής Αύξησης των Διδακτικών Ευκαιριών στην Μείωση των Δύσκολων Συμπεριφορών 
σε Παιδί Προσχολικής Ηλικίας με ΔΑΦ ‐ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ, Κατερίνα Ζιάρρα, Ιωάννα Τσιούρη (Κ.Η 
Χαρά ΙΙ, ΣΥΛ. Γ.Κ.Φ Ατόμων με Αυτισμό, Ν. Λάρισας)  
 
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της σταδιακής αύξησης των διδακτικών  ευκαιριών που δίνονται σε έναν 
μαθητή στην συχνότητα  εμφάνισης  δύσκολων συμπεριφορών. Ως διδακτική ευκαιρία (ή κύκλος συστηματικής 
διδασκαλίας  )  ορίζεται  η  μονάδα  θετικής    θεραπευτικής‐εκπαιδευτικής    αλληλεπίδρασης  μεταξύ 
εκπαιδευτικού και μαθητή,   η οποία περιλαμβάνει  την διδακτική οδηγία,    την απάντηση του μαθητή και  τις 
διδακτικές    συνέπειες  σε  ένα  πλαίσιο  δυναμικής  αλληλεπίδρασης  του  άμεσα  προσδιοριζόμενο  από  τις 
συνθήκες στις οποίες λαμβάνει χώρα (Greenwood et al, 1984). 
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μελέτη περίπτωσης  ενός   μη λεκτικού παιδιού με ΔΑΦ, 4,5  χρονών,  το οποίο 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της   CARS    (Schopler, Reichler, Renner, 1986)   εμφάνιζε   μέτρια προς σοβαρή 
συμπτωματολογία  αυτισμού.  Η  εξαρτημένη  μεταβλητή  της  συγκεκριμένης  μελέτης  ήταν  η  συχνότητα 
εμφάνισης  δύσκολων  συμπεριφορών,  όπως:  τράβηγμα  μαλλιών,  δάγκωμα,  τσίμπημα.  Κατά  την  ένταξη  του 
παιδιού  στο  Κ.Η.  το    παιδί  εμφάνιζε  τις  παραπάνω  συμπεριφορές    σε  υψηλή  συχνότητα      Σχεδιάστηκε 
εξατομικευμένο  θεραπευτικό    πρόγραμμα    με  έμφαση  σε  προαπαιτούμενες  δεξιότητες  μάθησης  το  οποίο 
υλοποιούνταν με βάση τις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς. .  Η ανεξάρτητη μεταβλητή της 
μελέτης  ήταν ο αριθμός των διδακτικών ευκαιριών και των σωστών απαντήσεων του παιδιού. Η διδασκαλία 
λάμβανε  χώρα  σε  τάξη  του  κέντρου  ημέρας  ειδικά  διαμορφωμένη  για  ένας  προς  έναν  διδασκαλία.  Το 
πειραματικό σχέδιο που εφαρμόστηκε, ήταν αυτό της Σταδιακής Αλλαγής Κριτηρίου στο πλαίσιο του οποίου 
σταδιακά  αυξάνονταν  οι    διδακτικές  ευκαιρίες  που  παρουσιάζονταν  στο  παιδί,  ενώ  παράλληλα 
καταγράφονταν η συχνότητα εμφάνισης των δύσκολων συμπεριφορών.  
Αποτελέσματα: Θα παρουσιαστούν τα δεδομένα   που αφορούν την συνάρτηση του συνολικού αριθμού των 
διδακτικών  ευκαιριών  και  των  σωστών  απαντήσεων  του  μαθητή  καθώς  και  των  καταγραφών  συχνότητας  
δύσκολων  συμπεριφορών.  
Συμπεράσματα:  Θα  συζητηθούν  τα  αποτελέσματα  στο  πλαίσιο  του  πώς  η  δημιουργία  μιας  καλής 
εκπαιδευτικής  σχέσης    και  η  σταδιακή  αύξηση  των    διδακτικών  ευκαιριών    θετικής  αλληλεπίδρασης   
θεραπευτή  ‐μαθητή  μπορούν  να    συντελέσουν  στη  μείωση    εμφάνισης  δύσκολων  συμπεριφορών.  Η 
παραπάνω  μελέτη  έρχεται  να  προσθέσει  στην  ήδη  υπάρχουσα  βιβλιογραφία  για  την  επίδραση  που  έχει  η 
συστηματική  παρουσίαση  διδακτικών  ευκαιριών  και  η  ενεργός  συμμετοχή  του  παιδιού  στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία στην μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς που αποτελούν εμπόδιο τόσο στην γνωστική ανάπτυξη 
όσο και στην προοπτική σχολικής ένταξης των παιδιών με ΔΑΦ 
 
 
Συστηματική Εκπαιδευτική  Παρέμβαση για την Προώθηση του  Αυθόρμητου Προφορικού Λόγου σε Παιδιά 
Προσχολικής Ηλικίας με  ΔΑΦ ‐ Α.Μ.ΜΩΡΑΙΤΗ, Κατερίνα Ζιάρρα, Ιωάννα Τσιούρη (Κ.Η Χαρά ΙΙ, ΣΥΛ. Γ.Κ.Φ 
Ατόμων με Αυτισμό, Ν. Λάρισας) 
 
Σκοπός:  Τα παιδιά με ΔΑΦ,  κατά το DSM‐5 (2013) εμφανίζουν σοβαρά ελλείμματα στην επικοινωνία και την 
κοινωνική αλληλεπίδραση.  Η πρώιμη εντατική παρέμβαση στην επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας επιφέρει 
καλύτερη  πρόγνωση  από  αυτά  που  δεν  εκπαιδεύτηκαν  με  ανάλογη  ιεράρχηση  των  εκπαιδευτικών  τους 
αναγκών  (Howlin,  2005). .  .  Στην  παρούσα  εργασία  εφαρμόζεται μία  δομημένη  εκπαιδευτική  θεραπευτική 
παρέμβαση  διδασκαλίας  αυθόρμητου  προφορικού  λόγου  λειτουργικά  (ως  αίτηση  ή  κατονομασία  μέσω  της 
συστηματικής  χρήσης  λεκτικού  προτύπου)      (Greer & Ross,  2008) σε  τρία  παιδιά  με  ΔΑΦ.  Σε  δεύτερο  χρόνο 
ερευνάται η συντήρηση και η γενίκευση του πρόσφατα κεκτημένου λεξιλογίου.   
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Μέθοδος:  Στη μελέτη συμμετείχαν τρία παιδιά προσχολικής ηλικίας  με ΔΑΦ,  με σοβαρά ελλείμματα  ή πλήρη 
απουσία  αυθόρμητου    προφορικού  λόγου. Το  πειραματικό  σχέδιο  που  εφαρμόστηκε  ήταν  αυτό  των 
πολλαπλών βάσεων δεδομένων (multiple baseline design) (Cooper, Heron, Heward, 1987). Η παρέμβαση έλαβε 
χώρα  σε  δομημένο  εκπαιδευτικό  χώρο  (1:  1)  αλλά  και  σε  άλλους  χώρους  του  ΚΗ  στο  πλαίσιο  γενίκευσης. 
Μέσω σταδιακής  εφαρμογής  του  πρωτοκόλλου  διδασκαλίας  αυθόρμητου  προφορικού  λόγου  λειτουργικά 
(ανεξάρτητη  μεταβλητή),  στους  τρις  συμμετέχοντες    (Greer  &  Ross,  2008)  επιδιώκεται  η  πειραματική 
διερεύνηση  της  αποτελεσματικότητας της παρέμβασης στην απόκτηση αλλά και στη διατήρηση αυθόρμητου 
προφορικό λόγου λειτουργικά ως αίτηση ή κατονομασία με συνεχής   καταγραφές των σωστών απαντήσεων 
των  συμμετεχόντων  (ποσοστό  σωστών  αυθόρμητων  πρωτοβουλιών  έκφρασης.  Στη  συνέχεια    η  παρέμβαση 
πραγματοποιείται  σε  ποικίλα  πλαίσια,  με  διαφορετικά  άτομα    για    γενίκευση  της  χρήσης  του  προφορικού 
λόγου. 
Αποτελέσματα: Θα  παρουσιαστούν  ποσοτικά  δεδομένα    (ποσοστών  σωστών  απαντήσεων  του  κάθε 
συμμετέχοντα  σε  10  λέξεις  που  λειτουργούν ως αίτηση  και  10  λέξεις  που  λειτουργούν ως  κατονομασίες. Η 
συλλογή δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη.  
Συμπεράσματα:   Τα αποτελέσματα   της συγκείμενης μελέτης θα συζητηθούν στο πλαίσιο της σημασίας που 
έχει η έγκαιρη και εντατική  θεραπευτική παρέμβαση που βασίζεται στη λειτουργική ανάλυση της γλώσσας για  
την  προώθηση της παραγωγής αυθόρμητου λόγου. 
 
 
Ψυχοεκπαίδευση Γονέων. Το Πρόγραμμα Cygnet ‐ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ, Βασιλική Σαρμανιώτη (Κ.Η Χαρά ΙΙ, 
ΣΥΛ. Γ.Κ.Φ Ατόμων με Αυτισμό, Ν. Λάρισας) 
 
Σκοπός:    Οι ψυχοεκπαιδευτικές  παρεμβάσεις  σε  γονείς  ατόμων  με  ΔΑΦ  έχουν αποδειχθεί  αποτελεσματικές 
στη μείωση της οικογενειακής επιβάρυνσης (Frea & Hepburn, 1999) και αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην 
έκβαση  της  θεραπείας  τόσο  για  την  κατάκτηση  όσο  και  για  διατήρηση  των  αποτελεσμάτων  (Turnbull  & 
Turnbull,  2001).  Το Cygnet αποτελεί  ένα δομημένο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης 7 ομαδικών συναντήσεων 
για γονείς παιδιών 7 έως 18 ετών με ΔΑΦ, το οποίο έχει αξιολογηθεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά 
του    (Le  Couteur    et  al.,  2003).  Η  παρούσα  εργασία  εξετάζει  με  ποιον  τρόπο  η  συχνότητα  συμμετοχής  στο 
πρόγραμμα Cygnet και το φύλο του γονέα σχετίζονται με την αυτοπεποίθηση του στο χειρισμό ενός αριθμού 
συμπεριφορών του παιδιού τους.   
Μέθοδος:  Οι  συμμετέχοντες  στην  έρευνα  ήταν  9  άνδρες  και  14  γυναίκες  (n=23)  είναι  γονείς  ενός  Κέντρου 
Ημέρας  για  παιδιά  στο  Φάσμα  του  Αυτισμού.  Για  τη  μέτρηση  της  αυτοπεποίθησης  χρησιμοποιήθηκε  το 
ερωτηματολόγιο  αυτοαναφοράς  ‘κλίμακα  αυτοπεποίθησης  γονέων’  (Sofronoff,  2005).    Εφαρμόστηκε 
ημιπειραματικός σχεδιασμός με μετρήσεις πριν και μετά την παρέμβαση για το σύνολο των συμμετεχόντων. 
Συμπληρωματικά  ,  το  ερωτηματολόγιο  χορηγήθηκε  και  σε  μια  ομάδα  γονέων  που  βρίσκονταν  στη  λίστα 
αναμονής για την παρακολούθηση του προγράμματος και η οποία χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου (n= 6). 
Αποτελέσματα. Η ανάλυση διακύμανσης με επαναληπτικές μετρήσεις δείχνει στατιστικά σημαντική διαφορά 
στην  αυτοπεποίθηση  μεταξύ  των  μετρήσεων  στην  αρχή  και  στο  τέλος  της  παρέμβασης    για  όλες  τις 
συμπεριφορές,  ενώ  το  φύλο  δεν  βρέθηκε  να  επηρεάζει  στατιστικώς  σημαντικά.  Η  μέθοδος  της  ανάλυσης 
διακύμανσης για επαναληπτικές μετρήσεις   δείχνει   στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της πειραματικής 
ομάδας και της ομάδας ελέγχου:  F(1,11)=207,5   p < 0,001. 
Συμπεράσματα:   Η στατιστικά σημαντική αύξηση της αυτοπεποίθησης των γονέων που παρακολούθησαν το 
Cygnet  ενισχύουν  την  αρχική  υπόθεση  για  την  αποτελεσματικότητα  του  προγράμματος  Cygnet    και  είναι 
συνεπής με την βιβλιογραφία που αφορά στα προγράμματα  ψυχοεκπαίδευσης ( Stuttard et al., 2016). 
 
 

#3 Εργαστήριο ‐ Πρώιμη Παρέμβαση ‐ Early Start Denver Model 
 
EARLY START DENVER MODEL ‐ ένα μοντέλο πρώιμης παρέμβασης στον αυτισμό ‐ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑ και 
ΜΑΡΑ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ (Εξέλιξη) 
 
Το ESDM είναι μία εξειδικευμένη παρέμβαση και εφαρμόζεται σε νήπια από 12 μηνών έως 5 ετών. Στο 
πρόγραμμα αυτό ο αυτισμός αντιμετωπίζεται σαν μία αποδιοργάνωση της ανάπτυξης που επηρεάζει σχεδόν 
όλους τους τομείς της. Πέντε από αυτούς τους τομείς έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα : η μίμηση, η μη λεκτική 
επικοινωνία, η λεκτική επικοινωνία, η κοινωνική ανάπτυξη και το παιχνίδι.  



5 

 

Είναι ένα μοντέλο που τονίζει και υπογραμμίζει την σημαντικότητα της συλλογής δεδομένων προκειμένου να 
μπορεί να αξιολογηθεί στην ουσία η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Βασίζεται σε πρόσφατες μελέτες 
και σε έννοιες που προκύπτουν από επιστημονική βιβλιογραφία πάνω στην ανάπτυξη του παιδιού.  
Το ESDM στηρίζεται πολύ στο θετικό συναίσθημα του παιδιού και ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως στο να βελτιώσει‐
ενισχύσει «το κοινωνικό κίνητρο». Ωστόσο, δεν πρόκειται για μία απλή συσχέτιση «ερέθισμα‐απάντηση» όπως 
σε άλλες θεραπείες συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης. Αντιθέτως, οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποίει 
έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν σύνθετα νευρωνικά δίκτυα, και σύνθετες –λεπτές δεξιότητες.  
Η συμμετοχή των γονιών και της οικογένειας θεωρείται εξαιρετικά σημαντική γι αυτό οι γονείς και φροντιστές 
εκπαιδεύονται στο να δεσμεύσουν το παιδί σε συνεχείς αλληλεπιδράσεις μέσα στην ημέρα, να ακολουθήσουν 
και να κατευθύνουν την προσοχή του κατάλληλα προκειμένου να πετύχουν τη μάθηση.  
Μέχρι στιγμής 8 μελέτες έχουν γίνει σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης , και κάποιες άλλες 
τρέχουν ακόμη. Οι πρώτες τέσσερις μελέτες δείχνουν συγκλίνουσες ενδείξεις αναπτυξιακής «επιτάχυνσης». 
Επιπλέον, φάνηκαν ιδιαίτερα έντονα τα οφέλη της εκπαίδευσης των γονιών που ευνόησε τον αυθόρμητο λόγο 
του παιδιού, την κοινωνική πρόθεση, τις δεξιότητες μίμησης, αλλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο την 
αυτοπεποίθηση των ίδιων. Οι μελέτες έδειξαν επιπλέον την γενίκευση των προαναφερθέντων δεξιοτήτων.  
 
 

#4 Ομιλία  
 Rediscovering Non Aversion ‐ PATRICK SHANNON (Northumbria University Newcastle) 

 
From Life Magazine, ‘Screams Slaps and Love’ 1965 front cover extoling the merits of aversive 
 physical intervention in children whose behaviour challenges, to the Guardian Newspaper, UK July 
 2016 feature, ’I fear that my fourteen year old autistic son will kill me’ has covered a life time of  
change and development in the behavioural approaches to people with learning disability and 
 autism. Alternative approaches as Non Aversion were practiced by La Vigna and Donnellan 1987  
and Horner et  al 1990 which emphasised that individuals should be treated with ‘the same respect  
and dignity’ as all. It has taken a long time for this dignity to consistently evidence in practice. 
In the face of undoubted progress in personalisation of services, institutional and in the home, there 
 continues to emerge abuses in the care management of people who challenge. Mind ‘Crisis in  
Restraint’ (2013) Winterbourne View, Serious Case Review, Margaret Flynn, (2012) being the most  
explicit. 
In December 2015 an Independent review of deaths of people with learning disability or  
mental health problems in contact with a Health Trust found a lack of leadership focus on the  
investigation of unexpected deaths. In June this year the directors, manager and staff at Atlas 
 Project were charged in court with abuse that had continued for five years. The court heard, ‘Poor  
commissioning and weak inspection allowed the abusive culture to develop’ 
As a consequence there is a drive to further personalise services and develop carers practice through 
 the development and implementation of both the Transforming Care, 2015 initiative, National  
Institute for Health Care and Excellence (2015) and the Positive Behaviour Support Coalition( 2017)  
This paper attempts to chronicle the significant developments contributing to personalised care  
from the  Bournewood case in 1997, the Mental Capacity Act 2005 to the Supreme Court V  
Cheshire West, 2014 findings on the Deprivation of Liberty.  In doing so I will highlight the cultural  
changes that may be necessary to develop and sustain a philosophy of non‐ aversion, with  
reference to organisational governance, clinical management, care practice including Safeguarding  
 in the care and support of people with autism and complex needs in community services. 

 
 

#5 Ομιλία  
 

Person‐Technology Matching in the area of Apps and ASD (SMART‐ASD Project) ‐ GERARDO HERRERA 
GUTIERREZ (University of Valencia) 
 
This presentation aims to provide practical knowledge for parents and professionals living and working with 
people with autism. The speaker will review currently available Apps with supporting evidence of their 
effectiveness. For doing so, search engines and sources of apps will be first reviewed together with systematic 
reviews already published on this subject. After this, a selection of the most‐supported evidence‐based apps 
will be studied one by one, extracting general principles and conclusions that will help the audience to develop 
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their own criteria for finding and selecting the most appropriate apps for their children with ASD. The 
resources created under the Erasmus+ EU project 'SMART‐ASD’ will also be presented, including a tool for 
person‐technology matching and a MOOC for improving knowledge in this subject. 
 
 

#6 Ομιλία  
 

Creative Approaches to Autism Service Development ‐ JAK DIXON (Project Director of the AUKESTRA band) 
 
"Jak Dixon, Project Director from AUKESTRA is delighted to be presenting examples of creative excellence from 

emerging and existing UK autism service providers. The North East of England is a hotbed for new creative talent and in 
recent years a number of highly innovative organisations have been formed to support autistic people in less traditional 
settings. A strong focus on inclusion and real‐life employability skills is aligned with a determined move away from the tried 
and tested yet outdated model of day centres. Jak's presentation will hopefully demonstrate how positive risk‐taking, 
creative business management and sheer determination can have a huge impact on the lives of people who are often 
marginalised by society, both in the UK and further afield. The presentation and proceeding performance by Aukestra will 
hopefully inspire and motivate in equal measure" 

 
 

#7 AUKESTRA Μπάντα – Μουσική εκδήλωση 
JAK DIXON (vocals, bass), PETE HILL (vocals drums), LESLEY STANBURY (vocals, guitar), CHRIS CALVERT (vocals), 
ZOE BROWN (vocals), ROSS WALKER (vocals), JOHN CHAPMAN (chimes), ALEX WILSON (piano), JAMES 
DAWSON (vocals) 

 
'Aukestra are a professional, fully integrated touring band from Gateshead in the north east of the UK. Some 

of us are autistic, some of us aren't. When we are onstage it doesn't matter; we are simply a band, our 

differences are our strength. We believe passionately in breaking down outdated perceptions of what 

disability‐music is about and we look forward to sharing our adventures with you all in Larissa!' 

 

#8 Τραπέζι 
 

Είναι επιτυχείς οι θεραπευτικές παρεμβάσεις για το παιδί με αυτισμό; ‐ ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  
(Παιδοψυχίατρος, ΕΨΥΠΕΑ ‐ Μεσολόγγι) 
 
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η  κριτική θεώρηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων  που σχετίζονται με 

θετικά αποτελέσματα για το παιδί με αυτισμό. Παλιότερα  επικρατούσε η άποψη μεταξύ ειδικών και του κοινού 

ευρύτερα ότι το παιδί με αυτισμό ‘ήταν χαμένη περίπτωση’, ‘ήταν αθεράπευτο’. Μια νέα εποχή εντούτοις αρχίζει 

για την αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση του παιδιού με αυτισμό με τη μνημειώδη εργασία του Ivar 

Lovaas που δημοσιεύθηκε στην Journal of Consulting and Clinical  Psychology το 1987. Ο Lovaas έθεσε τότε τις 

βάσεις της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης την Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis)(ΑΒΑ) στην οποία 

μεταγενέστεροι οικοδόμησαν δικές τους εκδοχές. Η μέθοδος αυτή αποτελεί εξαιρετικά λεπτομερή και 

συστηματική διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και βασίζεται σε αρχές της ‘συντελεστικής εξαρτημένης μάθησης’ 

(operant conditioning, Skinner 1974). Η θεραπεία εφαρμόζεται με εντατικό ρυθμό σε ατομική βάση με διάρκεια 2 

χρόνια ή περισσότερο στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινότητα. Στην πρώτη αυτή μελέτη τα αποτελέσματα ήταν 

εντυπωσιακά. Το 47% των παιδιών έφτασαν σε φυσιολογικό νοητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Μεταγενέστεροι 

μελετητές αμφισβήτησαν αυτό το αποτέλεσμα. Μετεξέλιξη της μεθόδου Lovaas υπήρξε η Διδασκαλία Καίριων 

Δεξιοτήτων (Pivotal Response Treatments, Robert and Lynn Koegel, 2006) και πιο πρόσφατα της μεθόδου Early 

Start Denver Model for Young Children with Autism που αναπτύχθηκε από τις Sally Rogers και Geraldine Dawson 

(2010). Τα αποτελέσματα των πειραματικών αυτών μεθόδων υπήρξαν λίαν ενθαρρυντικά και έχουν αποτελέσει 

υποδείγματα για πλήθος θεραπευτικών παρεμβάσεων στην κοινότητα. Τα αποτελέσματα εντούτοις και των 

πειραματικών  μελετών με βέλτιστη έκβαση (απώλεια της διάγνωσης αυτισμού) αναφέρουν σε συνέχεια αρκετές 

περιπτώσεις με προβλήματα γλώσσας και μάθησης. Μελέτες από μη πειραματικά προγράμματα (naturalistic) τα 
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οποία συνιστούν την πλειονότητα αυτών που προσφέρονται για το παιδί με αυτισμό στην κοινότητα σπανίζουν και 

τα αποτελέσματα αυτών είναι λιγότερο εντυπωσιακά. Ανάλογα με τα  χαρακτηριστικά του παιδιού με αυτισμό και 

της παρέμβασης τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ ενθαρρυντικά.. Για την καθημερινή πρακτική στις 

θεραπευτικές παρεμβάσεις οδηγό αποτελούν τα συμπεράσματα από τις πειραματικές μελέτες όπως: έναρξη της 

παρέμβασης νωρίς (ηλικία πριν 2 χρ.), εντατικό πρόγραμμα (+25 ώρες την εβδομάδα), εφαρμογή στο γραφείο 

σπίτι σχολείο, μέθοδος ΑΒΑ, διάρκεια 2 χρόνια ή περισσότερο, ακολουθείται πρωτόκολλο θεραπείας, ατομική 

εφαρμογή και σε ομάδα, συμμετοχή της οικογένειας, ειδικευμένοι θεραπευτές, ασκείται εποπτεία. Οι συνθήκες 

αυτές επιτυγχάνονται σε σύγχρονα ειδικά κέντρα όπου μπορεί να γίνεται η έγκαιρη διάγνωση, η θεραπευτική 

παρέμβαση και να προσφέρεται παρακολούθηση διαχρονικά στο παιδί με αυτισμό.    

Άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις: Mesibov GB, Shea V, Schopler E. (2006). The TEACCH:. Δομημένη 
διδασκαλία. Greenspan S, Wieder S DIR/Froortime: Παιχνίδι στο πάτωμα. Φαρμακευτική αγωγή για τον έλεγχο 
διαταρακτικών συμπτωμάτων του αυτισμού. Βιολογικές μέθοδοι με χρήση βλαστοκυττάρων βρίσκονται σε 
πειραματικό στάδιο. Γενικά υπάρχει στην εποχή μας περισσότερη αισιοδοξία  στην αντιμετώπιση του 
αυτισμού σε σχέση με το παρελθόν. Απόκειται  στην κοινότητα και την πολιτεία η παροχή των σύγχρονων 
υπηρεσιών που χρειάζεται το παιδί με αυτισμό. 

 
 

Διαταραχή στην ρύθμιση των συναισθημάτων στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος ‐ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΚΑΚΗ 
(Παιδοψυχίατρος, Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής ΠΕΔΥ‐ Εταιρεία Ειδικής Αγωγής “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ”)  
 
Ως Διαταραχή ρύθμισης συναισθημάτων ορίζεται η αποτυχία ρύθμισης τους με κατάλληλο και 
αποτελεσματικό τρόπο. Δεν θεωρείται πυρηνικό έλλειμμα στις ΔΑΦ, όμως τόσο οι γονείς όσο και οι κλινικοί 
έχουν δώσει έμφαση στον σημαντικό ρόλο που παίζουν στις δυσπροσαρμοστικές απαντήσεις των ατόμων με 
ΔΑΦ που θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας συναισθηματικής ρύθμισης .Οι απαντήσεις 
αυτές εκδηλώνονται κλινικά με ευερεθιστότητα,ελλειπή διαχείριση του θυμού, εκρήξεις οργής, 
αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές, επιθετικότητα και μεγάλη συναισθηματική αστάθεια στην ρύθμιση της 
διάθεσης.  
Χαρακτηριστικά συμπτώματα των ΔΑΦ τα οποία μπορεί να συνάδουν με την διαταραχή συναισθηματικής 
ρύθμισης είναι η αλεξιθυμία, η γνωσιακή ακαμψία, η χαμηλή αναστολή, οι φτωχές δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων και οι δυσκολίες στην αφηρημένη σκέψη, η δυσκολία αναγνώρισης κοινωνικών και 
συναισθηματικών σημάτων, η ευαισθησία στην αλλαγή και στην διέγερση από το περιβάλλον καθώς επίσης 
και βιολογική προδιάθεση(φυσιολογική διέγερση, νευρωνικά δίκτυα, γενετική).  
Τα ελλείμματα στην συναισθηματική ρύθμιση των ατόμων με ΔΑΦ συμπλέκονται με πυρηνικά συμπτώματα 
της κατάστασης, αποτελώντας ένα υποκείμενο μηχανισμό εκδήλωσης ποικίλης ψυχοπαθολογίας, με σοβαρές 
συνέπειες στην κλινική πράξη. Σημαντική είναι η προσπάθεια συνολικής κλινικής διαχείρισης, 
περιλαμβάνοντας το παιδί ή τον έφηβο και συστηματικές κατευθύνσεις προς τους γονείς,με ενδεχόμενη 
χρήση φαρμακευτικής αγωγής καθώς και γνωσιακούς χειρισμούς, στηριγμένους στην γνωσιακή‐
συμπεριφοριστική θερα πεία(CBT). 
 
 

#9 Συνεδρία ‐ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Εφαρμογή των δοκιμασιών ΠΛΑΣΗ και ΛΑΜΔΑ σε παιδιά με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας και 
Asperger’s ‐ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ, Απόστολος Καψάλης, Χριστίνα Νικητοπούλου, Ελένη Νταλοπούλου, 
Θεοδώρα Χρίστίνα Πιτσικάλη και Αριάδνη Χατζηδάκη (Εταιρεία Ειδικής Αγωγής «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»), Ιωάννης 
Βογινδρούκας (Λογοπεδικός)  
 
Η μελέτη αυτή έχει σα σκοπό τη χορήγηση των δύο δοκιμασιών σε 15 παιδιά με ΥΛΑ και Asperger με σκοπό να 
βρεθεί αν ο τρόπος χορήγησης της δοκιμασίας (μέσω υπολογιστή ή όχι) επηρεάζει την απόδοση των 
θεραπευομένων. Επίσης γίνεται σύγκριση της απόδοσης των παιδιών ΥΛΑ που έχουν συνοσυρότητα με 
μαθησιακές δυσκολίες με αυτά που δεν έχουν ώστε να βρεθεί πως επηρεάζεται η απόδοση τους στις 
συγκεκριμένες δοκιμασίες  
ΠΛΑΣΗ: αποτελεί μια ολοκληρωμένη γλωσσική αξιολόγηση.  
•Αποτελείται από 35 δραστηριότητες ομαδοποιημένες σε τρεις κατηγορίες:  
‐Γλωσσικές δεξιότητες  
‐Ακαδημαϊκές δεξιότητες  
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‐Μεταγλωσσικές δεξιότητες  
ΛΑΜΔΑ: Σκοπός του ΛΑΜΔΑ είναι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο λόγο (γραπτό 
και προφορικό). Χορηγείται μέσω υπολογιστή  
Πεδία που εξετάζονται:  
• Ταχύτητα και ακρίβεια αναγνώρισης εικόνων και λέξεων  
• Ιστορική και γραμματική ορθογραφία  
• Προφορική και γραπτή κατανόηση 
Μορφοσύνταξη: συμπλήρωση προτάσεων, αναλογίες  
• Λεξιλόγιο: επιλογή εικόνας, ορισμοί (+)  
• Εύρος προσοχής (μνήμη γραμμάτων)  
• Μη λεκτική νοημοσύνη: αλληλουχίες (*), μήτρες  
• Μουσικές δεξιότητες: αναπαραγωγή ρυθμού (*)  
Οι κλίμακες που χορηγήθηκαν από τις δύο δοκιμασίες και θα συγκριθούν είναι οι εξής:  
• Κατανόσηση γραπτού λόγου  
• Κατανόηση προφορικού λόγου  
• Ορισμός λέξεων  
• Λεκτικες αναλογίες  
Ερευνητικές υποθέσεις:  
1. τα παιδιά με ΥΛΑ θα αποδώσουν καλύτερα στο ΛΑΜΔΑ  
2. τα παιδιά με ΥΛΑ αναμενεται να εχουν δυσκολίες στους ορισμούς λέξεων και στις λεκτικές αναλογίες  
3. τα παιδιά με ΥΛΑ και συνοσυρότητα θα εχουν διαφοροποιημένο προφίλ από τα παιδιά με ΥΛΑ χωρίς 
συνοσηρότητα 

 
 

Συγκριτική μελέτη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 4‐8 ετών και 
παιδιών με ΔΑΦ ‐ ΟΛΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Χρυσή Τράντου και Παρασκευή‐Ελίζαμπεθ  Άσλεϋ (Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής), Ελένη Κυβρακίδου (Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ), 
Ιωάννης Βογινδρούκας (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής) 
  
Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή δείγματος παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με ΔΑΦ, ώστε να 
σκιαγραφηθούν τα προφίλ κοινωνικών δεξιοτήτων των δύο ομάδων και να συγκριθούν μεταξύ τους.  
Μεθοδολογία: Το δείγμα αφορούσε δύο ομάδες παιδιών ηλικίας 4 έως 8 ετών. Η πρώτη αποτελούνταν από 
360 παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 4‐8 ετών και η δεύτερη από 60 παιδιά διαγνωσμένα επίσημα με 
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος αντίστοιχης ηλικίας. Όλα τα παιδιά επιλέχθηκαν από δημόσια και ιδιωτικά 
νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών με 
έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας καθώς και γραπτή συναίνεση των γονέων. Η διαδικασία περιελάμβανε 
τέσσερις φάσεις: Στην πρώτη φάση συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς των παιδιών. Στην δεύτερη φάση,τα παιδιά αξιολογήθηκαν ατομικά με επίσημα αξιολογητικά 
εργαλεία που αφορούν την ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου, τη γραμματική και πληροφοριακή 
επάρκεια, ώστε να αποκλειστούν τα παιδιά με τυχόν γλωσσικές διαταραχές. Όσα παιδιά παρουσίασαν τυπική 
γλωσσική ανάπτυξη, εισήχθηκαν στην τρίτη φάση, όπου αξιολογήθηκε η αφηγηματική τους ικανότητα. Στην 
τέταρτη φάση, πραγματοποιήθηκε παρατήρηση των παιδιών μέσα στην τάξη.  
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων με το στατιστικό λογισμικό SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) και αναμένονται να παρουσιαστούν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. 

 
 

Το φάσμα εφαρμογής της Εντατικής Αλληλεπίδρασης: τρεις μελέτες περίπτωσης ‐ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΥΔΗ 
(Κέντρο ειδικών θεραπειών "Λόγου Παρέμβασις") 
 
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι, μέσω της εφαρμογής της Εντατικής Αλληλεπίδρασης σε τρία διαφορετικά 
περιστατικά, να καταδειχθεί ότι η Εντατική Αλληλεπίδραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει 
αποτελεσματικά τις θεμελιώδεις αρχές της επικοινωνίας ανεξαρτήτως αναπτυξιακού σταδίου.  
Στη μελέτη συμμετέχουν: ένα κορίτσι 7,4 ετών με ΔΑΦ, ένα κορίτσι 21ετών με ΔΑΦ και βαριά νοητική 
υστέρηση και ένα αγόρι 7 ετών με ΔΑΦ. Και τα τρία άτομα παρακολούθησαν συνεδρίες λογοθεραπείας δύο 
έως τρείς φορές εβδομαδιαίως για 30μήνες, δύο χρόνια και δύο μήνες, αντίστοιχα. Η κύρια μεθοδολογία των 
συνεδριών είναι η εφαρμογή των τεχνικών της Εντατικής Αλληλεπίδρασης με στόχο τη διδασκαλία 
θεμελιωδών αρχών της επικοινωνίας. Ανά περίπτωση, οι γονείς εκπαιδεύτηκαν και ήταν παρόντες στη 
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θεραπευτική διαδικασία. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος μετρήθηκε με σταθμισμένα και μη 
αξιολογητικά εργαλεία.  
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Εντατική Αλληλεπίδραση για το πρώτο κορίτσι άνοιξε το δρόμο προς την 
αξιοποίηση του δυναμικού της και σήμερα φοιτά σε κλασσικό δημοτικό σχολείο με βασικό στόχο του 
θεραπευτικού προγράμματος πλέον την ενίσχυση της αφηρημένης σκέψης και της γλωσσικής οργάνωσης. Στο 
ενήλικο κορίτσι φάνηκε ότι η Εντατική Αλληλεπίδραση δύναται να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
ενός ενήλικα με ΔΑΦ και Ν.Υ. ,δεδομένου ότι με την εφαρμογή της καθιερώνονται η απόλαυση κι η 
ευχαρίστηση ως ποιότητες των κοινωνικών δεσμών που δομούνται μέσω της κοινωνικής επικοινωνίας. Τέλος, 
στο αγόρι φάνηκε ότι το χρονικό διάστημα των δύο μηνών είναι επαρκές διάστημα για να αρχίσουν να 
βελτιώνουν οι άνθρωποι την επικοινωνία και τη γλωσσική τους ικανότητα με την Εντατική Αλληλεπίδραση, 
δεδομένου ότι αυξήθηκε η πρόθεση για επικοινωνία, η κατανόηση και χρήση εξωλεκτικών στοιχείων, η 
παραγωγή εκφραστικού λόγου, το μέσος μήκος έκφρασης και το λεξιλόγιό του.  
Συμπερασματικά, η Εντατική Αλληλεπίδραση βρίσκει εφαρμογή με αποτελεσματικό τρόπο στην προώθηση 
της επικοινωνίας και της γλωσσικής ικανότητας ανεξάρτητα από ηλικία και αναπτυξιακό στάδιο. 
 
 
Οι πρώτες λέξεις των παιδιών με ΔΑΦ ‐ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ (Κέντρο Ημέρας για παιδιά με αυτισμό, Κ.Ημ.Α 1,  
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών ‐ Ε.ΨΥ.ΜΕ.), Ιωάννης Βογινδρούκας (Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης 
Λογοθεραπείας)  
 
Ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά ορόσημα στο ατομικό ιστορικό ενός παιδιού είναι η εκφορά των 
πρώτων λέξεων, μία εξέχουσα κατάκτηση που σηματοδοτεί το πέρασμα από τη μη λεκτική στη λεκτική 
επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον του. Αυτή η κατάκτηση όμως, για τα παιδιά με διάγνωση διαταραχής 
αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) συχνά αργεί και γίνεται συνήθως η αιτία για την οποία η οικογένεια επισκέπτεται 
για πρώτη φορά κάποιον ειδικό αναζητώντας βοήθεια για το παιδί (Agin, 2004).  
Στη βιβλιογραφία για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ γίνεται λόγος για μη τυπική 
γλωσσική ανάπτυξη, η οποία παλιότερα συμπεριλαμβανόταν στα διαγνωστικά κριτήρια. Ωστόσο, γνωρίζουμε 
πλέον ότι η μη τυπική γλωσσική ανάπτυξη είναι συνήθης στις ΔΑΦ, δεν είναι όμως κοινή σε όλα τα άτομα, που 
λαμβάνουν διάγνωση (Gernsbacher, Morson, Grace, 2015). Αντίθετα, η έρευνα για τη γλωσσική ανάπτυξη των 
ατόμων με ΔΑΦ υπογραμμίζει και αναδεικνύει τη σημαντική ετερογένεια στο γλωσσικό προφίλ τους. Σχετικά 
με την εκφορά των πρώτων λέξεων παιδιά με ΔΑΦ αναφέρεται να έχουν καθυστερήσει να πουν τις πρώτες 
τους λέξεις (Charman et al., 2003, Matson et al., 2010).  
Σκοπός της εργασίας μας είναι να καταγράψουμε δύο στοιχεία που αφορούν τις πρώτες λέξεις των παιδιών με 
διάγνωση ΔΑΦ, το πότε είπαν τις πρώτες λέξεις και το τι είδους λέξεις ήταν αυτές –αναφερόμενοι στη 
σημασιολογική τους κατηγορία.  
Για το σκοπό αυτό ζητήσαμε από τους γονείς ογδόντα (80) παιδιών, που έχουν λάβει διάγνωση ΔΑΦ, να μας 
δώσουν τις σχετικές πληροφορίες από το ατομικό ιστορικό του παιδιού. Στη συνέχεια επεξεργαστήκαμε τις 
πληροφορίες, που συλλέξαμε και παρουσιάζουμε τα σχετικά ευρήματα σε σχέση με το πότε και τι είδους 
λέξεις πρωτοείπαν τα παιδιά του δείγματος μας.  
Τα αποτελέσματα της εργασίας μας είναι συμβατά με την προηγούμενη αναφορά στα γλωσσικά 
χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ αναδεικνύοντας μεν ετερογένεια, φωτίζοντας όμως την ανάγκη 
διερεύνησης όχι μόνο του τι είδους λέξεις χρησιμοποιούν τα παιδιά, αλλά πρωτίστως για ποιο λόγο (για την 
ικανοποίηση ποιας επικοινωνιακής ανάγκης) το κάνουν. Κρίνουμε ότι είναι σκόπιμη η αναζήτηση αυτής της 
πληροφορίας στη λήψη πληροφοριών ιστορικού ως εξίσου σημαντικής με το πότε μίλησε και ποιες λέξεις είπε 
πρώτα το παιδί. 
 
 
Εντατική Αλληλεπίδραση: Η πολυπλοκότητα της μεθόδου και οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητά 
της ‐ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΥΔΗ και ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΝΤΑΚΟΥ, Ιωάννης Βογινδρούκας (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β.Ε.)  
 
Σκοπός. Για τη μελέτη και την ανάλυση της παρέμβασης δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια υπό τη μορφή 
συνέντευξης. Οι ερωτήσεις αναφέρονται σε θεραπευτές και γονείς/φροντιστές παιδιών με ΔΑΦ. Αυτές είναι 
δομημένες ώστε η ανάλυσή τους να αναδείξει κατά πόσο οι εμπλεκόμενοι έχουν κατανοήσει σε βάθος τους 
σκοπούς της παρέμβασης, ποιους τομείς σκοπεύουν να επηρεάσουν και με ποιες τεχνικές. Η παρούσα έρευνα 
αναδεικνύει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο την πολυπλοκότητα της μεθόδου.  
Η έρευνα απευθύνεται σε τέσσερεις ομάδες : δύο ομάδες θεραπευτών (νέοι – έμπειροι) και δύο ομάδες 
γονέων (έμπειροι χρήστες – χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν τη μέθοδο για μικρό χρονικό διάστημα ως 
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μέθοδο παρέμβασης). Ο διαχωρισμός των ομάδων εξυπηρετεί στην ανάλυση των δεδομένων ως προς την 
ποιοτική απόκλιση στις γνώμες/γνώσεις που παρουσιάζουν οι ομάδες, αντίστοιχα.  
Τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε γονείς και θεραπευτές είναι διαφορετικά, ακριβώς για να 
αναδειχθεί ο τρόπος και η σκοπιά των εμπλεκομένων στη μέθοδο. Υπάρχουν ανοιχτού και κλειστού τύπου 
ερωτήσεις (δίδονται και παραδείγματα) που καλούνται αμφότεροι γονείς και θεραπευτές να απαντήσουν. 
Στόχος των ερωτήσεων είναι να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τη μέθοδο.  
Αποτελέσματα/συζήτηση. Η έρευνα κατά την παρούσα φάση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς βρίσκεται στη 
φάση συλλογής των ερωτηματολογίων. Από την πρώιμη ανάλυση του υπάρχοντος δείγματος φαίνεται ότι η 
μέθοδος της Εντατικής Αλληλεπίδρασης δεν είναι απλά μία μέθοδος του «κάνω ό,τι κάνει παιδί». Η εμπειρία 
των θεραπευτών και η εν τω βάθει μελέτη και κατανόησή της επηρέασαν την παρέμβαση, εισήγαγαν τη 
φιλοσοφία της στο οικογενειακό πλαίσιο και συνέδεσαν τους σκοπούς της παρέμβασης με την τυπική 
ανάπτυξη. 
 
 

#10 Τραπέζι ‐ Θεσμικά θέματα 
 
Δικαιώματα και νομική εκπροσώπηση παιδιών και νέων με αυτισμό ‐ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗ (Δικαιώματα 
του Παιδιού – Συνήγορος του Πολίτη) 
 
"Δικαιώματα και νομική εκπροσώπηση παιδιών και νέων με αυτισμό" θα πραγματεύεται συνοπτικά μία 

εισήγηση στα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες όπως αυτά έχουν πρόσφατα κατοχυρωθεί με τη 

"Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες" υπό την ειδικότερη οπτική του 

παιδιού με αυτισμό, με στόχο αφενός να ενημερωθούν οι γονείς και οι επαγγελματίες για το ποια είναι τα 

δικαιώματα του, πώς  γίνονται σεβαστά και πώς πραγματώνονται αφετέρου  να ενδυναμωθούν στη 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών. Περαιτέρω, είναι εξίσου σημαντική η γνώση γονέων και επαγγελματιών 

σε σχέση με τη νομική εκπροσώπηση των προσώπων με αυτισμό που ενηλικιώνονται και τη δικαστική 

συμπαράσταση τους όπως αυτή προβλέπεται υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο αλλά και τις διαφορετικές 

εκφάνσεις της ανάλογα με τη λειτουργικότητα των προσώπων με αυτισμό‐αναπηρία. Γενικότερος σκοπός της 

εισήγησης είναι η διάχυση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, ιδίως, της αντίληψης ότι το παιδί με 

αυτισμό είναι πρώτα υποκείμενο δικαίου, είναι  παιδί‐ ανήλικος και τέλος είναι  πρόσωπο με αυτισμό. Επίσης 

ότι ο νέος με αυτισμό είναι ενήλικος ο οποίος έχει δικαίωμα νομικής παρουσίας στο σύστημα είτε 

αυτοπροσώπως είτε υπό δικαστική συμπαράσταση. Η αντιμετώπιση εκ μέρους γονέων και επαγγελματιών του 

παιδιού ή του νέου ενηλίκου με αυτισμό στο πλαίσιο των γονεϊκών ή θεραπευτικών καθηκόντων πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη καταρχάς τα θεσμοθετημένα δικαιώματα του.  

 
Καθορισμός ποσοστού αναπηρίας σε άτομα με ΔΑΦ από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‐ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΣ 
(Παιδοψυχίατρος) 
 
Παρουσιάζεται ο νέος τρόπος καθορισμού ποσοστών αναπηρίας σε άτομα με ΔΑΦ, όπως καθορίστηκε από την 
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
Έργο της επιτροπής ήταν ο καθορισμός με εκατοστιαία αναλογία για όλους τους κατοίκους της χώρας, που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασφαλιστικούς φορείς, υπηρεσίες και εν γένει στο Δημόσιο σε Ενιαίο Πίνακα 
Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας του ποσοστού αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση η βλάβη και ο 
καθορισμός των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ 
αόριστον.  
Τα μέλη της επιτροπής παιδοψυχίατρος κος Βουτυράκος Παναγιώτης και οι ψυχίατροι κ.κ Γκιουζέλης Ιωάννης 
και Ζυγούρης Σπυρίδων, ήταν οι εισηγητές για τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.  
Της εισήγησης τους προηγήθηκε διαβούλευση με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και την 
Παιδοψυχιατρική Εταιρία.  
Στην ομόφωνα αποδεκτή εισήγηση ,για τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας ατόμου με ΔΑΦ, 
συνυπολογίζονται: Η προσαρμοστική λειτουργικότητα, ο βαθμός σοβαρότητας (όπως προσδιορίζεται από 
DSM‐V) και η νοημοσύνη.  
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Προβλέπεται επανεκτίμηση του ατόμου με ΔΑΦ στις ηλικίες 7 και 17 ετών, οπότε και η διάρκεια της 
αναπηρίας και το ποσοστό αυτής προσδιορίζεται ως επ’ αόριστον.  
Δίνεται επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης των αξιολογήσεων που έχουν γίνει από τα ΚΕΔΔΥ, του αδρού 
προσδιορισμού της νοημοσύνης για περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση δοκιμασίας νοημοσύνης 
και της χρήση έγκυρων αναπτυξιακών κλιμάκων για την εκτίμηση αυτής σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 
ετών.  
Εκπονήθηκε τέλος ειδικός εισηγητικός φάκελος. 
 
 
Eνήλικες και μεγάλοι έφηβοι με ΔΑΔ και Σ. Asperger: Ανάγκες και αιτήματα θεραπείας ‐ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, ΜΠΕΤΤΥ  ΜΕΝΟΥΝΟΥ, Κωνσταντίνος Μπόλιας, Δάφνη Πατσιάλα  (Κέντρο Αναπτυξιακών και 
Συναισθηματικών Διαταραχών "Κων. Μπόλιας") 
 
Οι έφηβοι άνω των 16 ετών και ενήλικες με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΔΑΔ ή Σύνδρομο Asperger‐ ΣΑ 
συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τις φιλικές / σεξουαλικές τους σχέσεις, τον επαγγελματικό τους 
προσανατολισμό και την αυτόνομη διαβίωση ενώ βρίσκονται συχνότερα υπό φαρμακευτική αγωγή με 
ψυχοτρόπα φάρμακα σε σύγκριση με τον πληθυσμό τυπικής ανάπτυξης.  
Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου πληθυσμού στη Μονάδα μας.  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Ανασκοπήσαμε τους φακέλους των εφήβων και ενηλίκων με ΔΑΔ ή ΣΑ . Οι διαγνώσεις εκφράζονται σύμφωνα 
με το ICD10 .  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καταγράψαμε 27 άτομα με ΣΑ και 6 με ΔΑΔ, 17 ενήλικες‐ 63%, και 10 εφήβους 16‐18 ετών‐ 
37%. Συνοσηρότητα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή εμφανίζουν 5 άτομα, , ΔΕΠΥ : 3, ελαφριά νοητική 
υστέρηση 3, ψυχωσικό επεισόδιο, πραγματολογική διαταραχή, διαταραχή διαγωγής τραυλισμό , καταθλιπτική 
διαταραχή : 1 άτομο , αντίστοιχα. Συνολικά, 55% είναι μαθητές, 18% φοιτητές και άνεργοι απόφοιτοι λυκείου, 
αντίστοιχα και 7% εργαζόμενοι ενώ 2 ενήλικες κατοικούν μόνοι τους. Οι λόγοι προσέλευσης – αιτήματα 
θεραπείας αφορούν σε συναισθηματικού τύπου δυσκολίες :‐33%, δυσκολίες σε φιλικές /σεξουαλικές σχέσεις: 
41%, προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλή ανοχή στη ματαίωση : 15%αντίστοιχα.  
Σε ατομική ψυχοθεραπεία βρίσκονται 22/27 άτομα ‐ 82 % , σε συνδυασμό με ομαδική ψυχοθεραπεία: 33%, 
συμμετοχή σε ομάδα ψυχαγωγίας : 15%, λογοθεραπεία : 27% ενώ 9 άτομα – 33% είναι σε φαρμακευτική 
αγωγή με ψυχοτρόπες ουσίες και 15 γονείς βρίσκονται σε συμβουλευτική . Κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
αναδείχθηκαν ανάγκες για mentorship σε 10 άτομα ‐ Συνολικά 78% των ατόμων εμφάνισαν σημαντική 
βελτίωση της κλινικής εικόνας και των αναφερόμενων δυσκολιών, με μέση διάρκεια παρακολούθησης 2 ετών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Η ψυχοθεραπεία εμφανίζεται αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και αναγκών του 
πληθυσμού των εφήβων /ενηλίκων με ΔΑΔ /ΣΑ, σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
,συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας με τους γονείς. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι ανάγκες για mentorship 
και δραστηριότητες ψυχαγωγίας. 
 
 
Οι αντιλήψεις των μητέρων για την επίδραση που ασκεί το περιβάλλον των δομών φροντίδας υγείας στα 
παιδιά με αυτισμό ‐ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΗΖΟΥ (ΚΕΔΔΥ Καστοριάς), Νικόλαος Σκεντέρης (Παιδιατρική, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)  
 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών ειδίκευσης στην «Ψυχική Υγεία» του ΤΕΙ Θεσσαλίας.  
Σκοπός της είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των μητέρων παιδιών με αυτισμό για την επίδραση που ασκεί 
το περιβάλλον των δομών φροντίδας υγείας(νοσοκομείο, ιατρείο κτλ) στα παιδιά τους. Η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα εργασία είναι η ποιοτική, στην οποία συμμετείχαν πέντε μητέρες παιδιών 
με αυτισμό και πραγματοποιήθηκαν ημι‐δομιμένες συνεντεύξεις, οι οποίες απομαγνητοφωνήθηκαν και 
αναλύθηκαν μέσω της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης.  
Τα αποτέλεσματα που προκύπτουν οδηγούν στην δημιουργία οκτώ κατηγοριών(κοινών ή μη), οι οποίες 
αποτυπώνουν ποικίλες απόψεις:  
των μητέρων αυτών για τις στάσεις και τις γνώσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για τον χώρο 
και τα ερεθίσματα ενός παιδιατρικού ιατρείου ή νοσοκομείου, για την λήψη φαρμάκων και την χρήση της 
ομοιοπαθητικής, καθώς, και για τον προτιμητέο χώρο εκπαίδευσης των παιδιών τους.  
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Συμπερασματικά, προκύπτουν οκτώ κατηγορίες με τις οποίες διατυπώνουν τις αντιλήψεις τους οι μητέρες 
παιδιών με αυτισμό για την επίδραση που ασκούν οι δομές φροντίδας υγείας στα παιδιά τους, για τις οποίες 
υπάρχει βιβλιογραφική και ερευνητική υποστήριξη, ενώ, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, τα βασικότερα 
χαρακτηριστικά για έναν επαγγελματία υγείας είναι: η κατανόηση, η γνώση και η ενσυναίσθηση.  
 
 

#11 Τραπέζι ‐ Ολιστική εκπαιδευτική‐Θεραπευτική παρέμβαση από την νηπιακή ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή  
ΚΑΤΙΓΚΩ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ‐ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΓΚΛΑΡΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΙΚΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων 
ΑΛΜΑ)  

 
Η εκπαιδευτική ‐ θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά και ενήλικες με αυτισμό είναι μία διαδικασία ολιστικής 
εκπαίδευσης σε βάθος χρόνου, που ξεκινά από την πρώιμη παρέμβαση και συνεχίζεται σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξης.  
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της παρέμβασης είναι η εκπαίδευση σε κάθε τομέα της ζωής, όπως η 
αυτοεξυπηρέτηση, η τροποποίηση συμπεριφοράς, η επικοινωνία, η αδρή ‐ λεπτή κίνηση και η 
κοινωνικοποίηση. Η βελτίωση του ατόμου είναι σφαιρική, ενώ στηρίζεται και αποφορτίζεται η οικογένεια του 
ωφελούμενου, που συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία.  
Η παρέμβαση συντελείται σε ατομικές συνεδρίες ή σε δραστηριότητες ομάδας και είναι εξατομικευμένη 
ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου. Λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες της οικογένειας και του ίδιου 
του ωφελούμενου, ενώ για την επιτυχία της παρέμβασης κρίνεται απαραίτητη η παράλληλη ψυχοεκπαίδευση 
των γονέων, δεδομένου ότι η συνεργασία τους είναι καθοριστικής σημασίας.  
Η συστηματικότητα στην εκπαίδευση προωθεί την καταγραφή των στόχων και καταλήγει στην αξιολόγησή 
τους με συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολογίας, επίτευξης και συντήρησης. Η ολιστική αντιμετώπιση του 
εκπαιδευτικού έργου χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη διαφόρων μεθοδολογιών που 
αλληλοσυμπληρώνονται (ABA, TEACCH, PECS, αισθητηριακή ολοκλήρωση μέσω πρωτοκόλλου, WILLBARGER, 
κ.ά.) Η γενίκευση είναι το επόμενο στάδιο της παρέμβασης και προϋποθέτει οργάνωση και συντονισμό, 
καθώς επιδιώκει την κοινωνικοποίηση και την ένταξη του ωφελούμενου στην κοινότητα. Παράλληλα 
λειτουργεί πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, προκειμένου να στηρίξει την όλη 
προσπάθεια. Σε αυτό το σημείο γίνεται αισθητή η κοινωνική διάσταση της αναπηρίας. Με τη συνεργασία των 
τμημάτων επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση και εκπλήρωση των αναγκών του ωφελούμενου, παρέχοντας 
την αίσθηση της «παράλληλης οικογένειας», που συμβαδίζει σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. 
 
 

#12 Τραπέζι ‐ Σεξουαλικότητα και οι ανθρώπινες σχέσεις στο φάσμα του αυτισμού 
 

    Sexuality and Severe Autism ‐ KATE Ε. REYNOLDS (author of the book “Sexuality and Severe Autism”) 
 

Kate Reynolds is the author of ‘Sexuality and Severe Autism’ and the Tom & Ellie series of books about sex 
education for young people with severe forms of autism. Kate works extensively with parents/carers and 
professionals running workshops and giving presentations about relationship and sex education and severe 
autism. She also acts as a consultant to individuals and organisations in the United Kingdom.  
In the conference Kate will be outlining some of the challenges for parents and professionals when teaching 
children and young people with severe forms of autism about aspects of sex education and relationships. She 
will look at whose responsibility it is to teach about sex and relationships. 
In addition, Kate will look at how sex education can help prevent sexual abuse and how treating these young 
people as vulnerable can actually make them more vulnerable. She will outline some strategies to help prevent 
sexual abuse and sexual exploitation among severely autistic children and young people. 
Kate will talk about some concerns parents have about relationship & sex education such as worrying that 
talking about the subject will cause changes in the child or young person’s behaviour. She also will examine 
what might happen if children and young people with severe forms of autism do not receive relationship and 
sex education. 
Kate will look at the basics of sex education for this group, namely the ‘P’s’ that is Public versus Private, body 
Parts, Personal space and Personal touch. She will examine ways of teaching these basic skills and knowledge.  
Kate will examine boundaries in the home and school, which support learning about relationships and sex 
education. She will suggest when this education should start in the child’s life. 
Finally Kate will briefly cover online issues for children and young people with severe autism.  
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Kate will be available to answer questions after her presentation and one a one‐to‐one basis with a translator 
 
 
Προκλήσεις και προοπτικές στα ζευγάρια που ένας από τους δύο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ (Ψυχολόγος), ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ(Ψυχολόγος) 
 
"Καθώς η πληροφορία αναφορικά με τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος εξελίσσεται, όλο και συχνότερα 
φτάνουν σε εμάς, ενήλικες με αυτήν την διάγνωση ή τον ευρύτερο αυτιστικό φαινότυπο. Άλλοτε ως γονέας ή 
αδελφός με ΔΑΦ και άλλοτε ως νεαρός ενήλικας που ανέκαθεν αναγνώριζε ότι είναι διαφορετικός ή 
πρόσφατα απέκτησε σαφή διάγνωση, συναντάμε ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη αναφορικά με 
τη σεξουαλικότητά τους και τις ερωτικές τους σχέσεις. 
Σε αυτή την διαλεκτική παρουσίαση θα διερευνήσουμε ποιες είναι οι συχνότερες ανησυχίες ενός ενήλικα με 
ΔΑΦ αναφορικά με την συντροφικότητα και την σεξουαλικότητα, καθώς και πώς αυτές οι δυσκολίες 
αναγιγνώσκονται και βιώνονται από την σύντροφό του. 
Προσπαθώντας να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε και τις δύο οπτικές, θα μοιραστούμε πιθανές 
στρατηγικές ενίσχυσης μιας πιο θετικής και εποικοδομητικής επικοινωνίας ανάμεσα στο ζευγάρι." 
 

 
#13 Συνεδρία – ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Σχέσεις βοήθειας και επίπεδα για «ανάγκη υποστήριξης» στον αυτισμό: Η περίπτωση του Θωμά 
ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ‐ΚΟΡΕΑ (Τμήμα Φιλολογίας , Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  
 
Η εργασία σκοπεύει να αναδείξει τις σχέσεις βοήθειας και τα επίπεδα για ‘’ανάγκη υποστήριξης’’ στον αυτισμό 
μελετώντας παρεμβάσεις και υπηρεσίες στην κοινότητα στην Νότια Πελοπόννησο, με αφορμή την περίπτωση 
του Θωμά που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Συνοδινού ‘’παιδικός αυτισμός’’ (2001). Το πρόβλημα διερευνά 
τις σχέσεις βοήθειας στο ιατρικό, θεραπευτικό, ψυχοδυναμικό και εκπαιδευτικό μοντέλο αναφορικά με τα 
επίπεδα του αυτισμού, την διάγνωση και την ανάγκη υποστήριξης. Σύμφωνα με την πέμπτη αναθεωρημένη 
έκδοση του (DSM‐V, 2013), η βαρύτητα εκδήλωσης των αυτιστικών συμπτωμάτων παραπέμπει σε υποστήριξη 
τριών επιπέδων: (1) «ανάγκη υποστήριξης», (2) «ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης» και (3) « ανάγκη 
ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης». Η βασική υπόθεση εδράζεται στην δια βίου εκπαίδευση κοινωνικών 
δεξιοτήτων και τις ψυχοδυναμικές σχέσεις βοήθειας στον αυτισμό.  
Η έρευνα πραγματοποιείται στο πεδίο Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης (Αβραμίδη και Καλύβα, 2006) και 
διήρκησε τέσσερα έτη (2013‐2016). Το δείγμα αποτελείται από (Ν=100) άτομα. Από αυτά τα (Ν=30) είχαν 
διάγνωση διαταραχών στο φάσμα του αυτισμού και ηλικίες 7‐35 χρόνων, (Ν=40) ήταν γονείς, συγγενείς και 
κηδεμόνες των ατόμων αυτών ηλικίας (30‐59 χρόνων) και (Ν=30) ήταν επαγγελματίες (εκπαιδευτικοί, 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί φροντιστές με μεταπτυχιακό στην ειδική 
αγωγή, και βοηθητικό προσωπικό) που βρέθηκαν τουλάχιστον δύο χρόνια κοντά στα άτομα με αυτισμό. Τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν καταγραφές σε ορισμένα πρωτόκολλα με αυτοπαρατηρήσεις και 
ετεροπαρατηρήσεις σύμφωνα με την μεθοδολογία παρατήρησης, μεθοδολογία παρέμβασης και ειδική 
διδακτική.  
Στα αποτελέσματα βρήκαμε ότι η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων και οι ψυχοδυναμικές σχέσεις βοήθειας 
αναφορικά με τις παρεμβάσεις και υπηρεσίες στην κοινότητα περιορισμένα συμπορεύονται με τα επίπεδα για 
‘’ανάγκη υποστήριξης’’. Συμπερασματικά αυτή η ανάγκη για υποστήριξη’ συχνά συνοδεύεται από παθογόνο 
περιβάλλον που επηρεάζει την ποιότητα των σχέσεων βοήθειας. 

 
 

Δεξιότητες (ημι‐) αυτόνομης διαβίωσης: Συμμετοχή τεσσάρων ενήλικων ατόμων με αυτισμό σε 
κατασκηνωτικό πρόγραμμα ‐ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ (Θ.Π.Κ «ΜΕΡΙΜΝΑ» Αχαΐας), Μ. Δροσινού –Κορέα (Τμήμα 
Φιλολογίας , Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  
 
ΣΚΟΠΟΣ: Στη συγκεκριμένη έρευνα περιγράφονται στρατηγικές διδασκαλίας και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
που εφαρμόστηκαν σε ενήλικες με αυτισμό. Μέσω των προαναφερθέντων, οι ενήλικες συμμετείχαν και 
ολοκλήρωσαν επιτυχώς το κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και σε 
άλλους ενήλικες είτε από το οικογενειακό τους περιβάλλον είτε από άλλους θεραπευτές.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η έρευνα διεξάχθηκε στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Αβραμίδης – Καλύβα, 
2006, Δροσινού – Κορέα, 2017), στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο (Θ.Π.Κ.) «ΜΕΡΙΜΝΑ» Πάτρας καθώς και 
στις Παιδικές Εξοχές, Κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα. Η μεθοδολογία είναι μεικτή και χρησιμοποιήθηκαν για τη 
συλλογή ποιοτικών δεδομένων εργαλεία όπως α) η Μεθοδολογία Παρατήρησης ενηλίκων με αυτισμό σε 
τέσσερις οικογένειες β) η Μεθοδολογία Παρέμβασης ενηλίκων με αυτισμό στο νομό Αχαΐας και γ) η Ειδική 
Διδακτική με έμφαση σε δεξιότητες (ημι)‐ αυτόνομης διαβίωσης και κοινωνικής προσαρμογής (Δροσινού, 
2001, Gray, White, 2003). Για τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 
4βάθμιας κλίμακας likert (Πολύ 1, Αρκετά 2, Λίγο 3, Καθόλου 4|), διαβαθμισμένη με θέματα (ημι)‐ αυτόνομης 
διαβίωσης. Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν με αριθμητική περιγραφή (Ν1) τηρώντας την ερευνητική 
δεοντολογία.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με το σχεδιασμό διδακτικών προγραμμάτων με τη μέθοδο της ανάλυσης έργου (task 
analysis), ( Χρηστάκης, 2011) επιτεύχθηκε τόσο η σωστή προετοιμασία των ενηλίκων πριν τη συμμετοχή τους 
στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα όσο και κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά γίνεται κατανοητό πως οι τεχνικές συμπεριφορισμού και οι ενταξιακές 
παρεμβάσεις συνέβαλαν στην ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων των ενηλίκων του δείγματος. 
 
 
Κατανόηση του παιδικού αυτισμού και διαφοροποιημένα παιδαγωγικά υλικά και εκπαιδευτικά μέσα 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (ΣΑΕΠΣ‐ΠΑΠΕΛ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Μαρία Δροσινού –Κορέα (Τμήμα 
Φιλολογίας , Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)  
 
ΣΚΟΠΟΣ: Στη συγκεκριμένη έρευνα περιγράφονται διαφοροποιημένα παιδαγωγικά υλικά και εκπαιδευτικά 
μέσα σε παιδιά με αυτισμό που βρίσκονται σε θεραπευτικές υπηρεσίες στην κοινότητα. Ειδικότερα 
διερευνάται το διαφοροποιημένο υλικό όπως αυτό παρουσιάζεται στην περίπτωση του Αλέξανδρου, στο 
βιβλίο της Συνοδινού (Ο παιδικός αυτισμός, θεραπευτική προσέγγιση). Στους επιμέρους σκοπούς εξετάζεται 
αν οι ετεροπαρατηρήσεις επηρεάζουν την προσαρμογή των διαφοροποιήσεων. Ακόμη μελετάται αν οι 
αυτοπαρατηρήσεις του φιλολόγου μπορούν να προσδιορίσουν την διαφοροποίηση των παιδαγωγικών υλικών 
και μέσων.  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Στη μεθοδολογία αξιοποιείται η βιβλιογραφική επισκόπηση και μελέτη κειμένων για τον 
παιδικό αυτισμό. Τα εργαλεία της έρευνας ορίζονται σύμφωνα με την μεθοδολογία της έρευνας των παιδιών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το πρώτο εργαλείο χρησιμοποιεί τις ετεροπαρατηρήσεις για την κατανόηση 
του παιδικού αυτισμού με την μελέτη ορισμένων κειμένων που αφηγούνται τις αλληλεπιδραστικές συνεδρίες 
στην περίπτωση του Αλέξανδρου στο ψυχιατρείο παιδιών. Ακόμη, το δεύτερο εργαλείο χρησιμοποιεί τις 
αυτοπαρατηρήσεις των μελετητών αναφορικά με αυτά που κατανοούν και σκέφτονται για το 
διαφοροποιημένο παιδαγωγικό υλικό που απεικονίζεται στα κείμενα στο πλαίσιο των συνεδριών.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής μελέτης διαφαίνεται ότι οι ετεροπαρατηρήσεις 
διευκολύνουν τον φιλόλογο στην κατανόηση του παιδικού αυτισμού και καταγράφουν το σκεπτικό και τον 
τρόπο των διαφοροποιήσεων του εκπαιδευτικού υλικού, στις προσεγγίσεις. Ακόμη οι αυτοπαρατηρήσεις του 
φιλολόγου φαίνεται ότι μπορούν να προσδιορίσουν την διαφοροποίηση των παιδαγωγικών υλικών και μέσων 
συσχετίζοντας ορισμένες θεωρίες μάθησης που εφαρμόζονται στην περίπτωση του Αλέξανδρου.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στα συμπεράσματα, επισημαίνεται η αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγγισης και 
κατανόησης του παιδικού αυτισμού μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Επιπλέον προτείνεται η μελέτη 
αφηγηματικών κειμένων που εμπλέκουν διαφοροποιημένα παιδαγωγικά υλικά και εκπαιδευτικά μέσα ως 
γνωστικές διαμεσολαβητικές μηχανές στις ατομικές προσεγγίσεις. 
 
 
Άτομα με ΔΑΦ: Η μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση ‐ ΑΝΝΑ ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ, Σέργιος Καγιάς και Χρύσα Γιασαφάκη (S.K.K.A. A LIFE PLAN)  
 
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και διερεύνηση της φάσης της ενηλικίωσης, δηλαδή της 
μετάβασης από την εφηβική ηλικία στην ενήλικη ζωή που αποτελεί για όλους μια περίοδο ποικίλων 
προκλήσεων. Ειδικότερα για τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, οι προκλήσεις αυτές συνοδεύονται 
από πολλαπλές δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται τόσο με τη φύση της διαταραχής όσο και με τις ιδιαιτερότητες 
κάθε ατόμου χωριστά.  
Η ενηλικίωση είναι συνυφασμένη με την έννοια της μετάβασης σε πολλαπλούς τομείς της ζωής του ατόμου. Η 
μετάβαση στον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και στο πεδίο της επαγγελματικής αποκατάστασης αποτελούν ολοένα 
και συχνότερα αντικείμενο ερευνητικού ενδιαφέροντος Η αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης στην ενήλικη ζωή, 
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οι διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και η έννοια της διαμόρφωσης ενήλικης ταυτότητας αποτελούν επίσης 
σημαντικούς τομείς της μετάβασης στην ενήλικη ζωή. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που προκαλεί τόσο 
στα άτομα όσο και στις οικογένειες υψηλά επίπεδα άγχους και θα πρέπει η διαχείρισή της να γίνεται με 
δομημένο τρόπο.  
Για τη διερεύνηση των παραπάνω παραμέτρων της μετάβασης, έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Από τις 
ως τώρα ερευνητικές προσπάθειες προκύπτει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκινά νωρίς ο σχεδιασμός και 
η προετοιμασία για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή καθώς η ομαλή μετάβαση φαίνεται να σχετίζεται με 
καλύτερη μακροπρόθεσμη έκβαση στην ενήλικη ζωή. Η προετοιμασία αυτή είναι επιτακτικό να περιλαμβάνει 
τόσο την ενίσχυση και ενδυνάμωση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην ενήλικη ζωή όσο και την 
δημιουργία πλαισίων ικανών να υποστηρίξουν άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 
 

Tο αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας και της μετάβασης στην ενήλικη ζωή αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο για 
τα άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (ΔΑΔ‐ΦΑ). Ωστόσο, η περίοδος 
αυτή δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς ως σήμερα ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη διάγνωση και 
εξειδικευμένη εκπαίδευση και ως εκ τούτου η βελτίωση της πρόσβασης των εφήβων με αυτισμό στην 
ανεξάρτητη διαβίωση. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+/KA2 με τίτλο «TRAIL ‐ Έφηβοι: Ο Δρόμος με τον 
Αυτισμό προς την Ανεξάρτητη Διαβίωση» στοχεύει τόσο στην αύξηση των γνώσεων για τα ισχύοντα 
ευρωπαϊκά πλαίσια του εν λόγω ζητήματος και για τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, όσο και στην προσφορά 
καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων σε επαγγελματίες για την υποστήριξη της ομαλής μετάβασης των 
εφήβων στην ενήλικη ανεξάρτητη ζωή. Η εισήγηση αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση δύο Επιμορφωτικών 
Δράσεων σχετικά με καινοτόμες μεθόδους και των αντίστοιχων Πνευματικών Έργων του Σχεδίου TRAIL για τη 
Μεταφορά των εν λόγω Καινοτομιών. Η πρώτη επιμόρφωση επαγγελματιών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη 
Λυών, αφορά στη δημιουργία Κινητών Μονάδων Επιστημόνων άμεσης και εξατομικευμένης παρέμβασης και 
υποστήριξης των εφήβων με αυτισμό στο σπίτι. Η δεύτερη επιμόρφωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Γκέτεμποργκ, αφορά στη δημιουργία παιδαγωγικής ομάδας διαδραστικής θεατρικής εμψύχωσης και 
εκμάθησης τεχνικής συγγραφής σεναρίου ως μια εξατομικευμένη υποστήριξη των εφήβων με αυτισμό στο 
πλαίσιο της ανεξάρτητης διαβίωσης. Τα αποτελέσματα της Μεταφοράς των Καινοτομιών κατέδειξαν 
πρωτοποριακές πρακτικές και μεθόδους στον τομέα της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, 
προκειμένου να υποστηριχθεί από τους επαγγελματίες η περίοδος μετάβασης των εφήβων με αυτισμό στην 
ενήλικη ανεξάρτητη ζωή. Οι δράσεις μεταφοράς και διάχυσης των καινοτόμων μεθόδων αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των επαγγελματιών με διαδικασίες κατάρτισης, παρέμβασης και πρόσβασης σε δίκτυα με καινοτόμα 
εργαλεία στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και της Αναπτυξιακής Διαταραχής του Αυτισμού. 
 
 

#14 Τραπέζι ‐ Κοινωνική επιχειρηματικότητα 
 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Ένταξης «Ο κήπος της Ελπίδας» : προκλήσεις και διλήμματα ‐ ΣΟΦΙΑ ΓΡΕΑΣΙΔΟΥ (ΚΟΙΝΣΕΠ "Ο 
ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ) και ΣΙΜΕΛΑ ΔΥΝΑΜΙΔΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ) 
 
Η Κοιν.Σ.ΕΠ. Ένταξης «Ο κήπος της Ελπίδας» ιδρύθηκε πριν 2 χρόνια, με 8 μέλη (5 άτομα με αναπηρία, 2 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας και 1 νομικό πρόσωπο) και βασικά αντικείμενα εργασιών την αγροτική 
καλλιέργεια και φροντίδα κήπων, τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, την κατασκευή και εμπορία ειδών 
δώρου.  
Η Κοιν.Σ.ΕΠ. ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας στο χώρο της ειδικής αγωγής/ψυχικής υγείας,της 
συμμαχία με τους εκπαιδευόμενους‐ εργαζόμενους της Κοιν.Σ.ΕΠ. και φυσικά του οράματος μας για την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση μέσω της κοινωνικής οικονομίας .  
Αυτό το όραμα κυοφορήθηκε για πολλά χρόνια και, όπως κάθε γέννηση, δημιούργησε νέες συνθήκες , 
προκάλεσε σοκ, συναισθήματα χαράς και ανανέωσης αλλά και απότομης προσγείωσης. Από τη μια μεριά η 
υποστήριξη των μελών για να αποκτήσουν και να διατηρήσουν την ιδιότητα του εργαζόμενου, και από την 
άλλη η οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης.  
Θα παρουσιάσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του εγχειρήματος μας, τις προκλήσεις και τα διλήμματα 
που παρουσιάζονται, τις προοπτικές και τους προβληματισμούς για το μέλλον. 
 

 Έφηβοι, Ο δρόμος με τον αυτισμό προς την ανεξάρτητη διαβίωση: Επιμόρφωση και μεταφορά     
καινοτόμων μεθόδων ‐ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕΣΦΙΓΚΟΥΛΗ, Ελένη Αναστασοπούλου και Βασιλική Τσελά (Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας)  
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Εκπαίδευση νεαρών ενηλίκων στο φάσμα του αυτισμού με την ανάληψη θέσεων εργασίας στο Καφενείο ‐ 
Παντοπωλείο «Παντοκαφενές» ‐ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΩΤΗΣ (Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός), Χριστίνα Γκριτζιώτη (Κέντρο Ειδικής 
Αγωγής "ΕΚΚΙΝΗΣΗ"), Αλεξαντάρ Νικίτοβιτς (Κέντρο Ειδικής Αγωγής "ΕΚΚΙΝΗΣΗ") 
 
Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «συν‐εργάζομαι» δημιούργησε τον «Παντοκαφενέ», ένα παραδοσιακό 
καφενείο‐παντοπωλείο στο Π. Φάληρο, με σκοπό την οικονομική και κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Έξι νεαροί ενήλικες με αυτισμό εκπαιδεύτηκαν στην ανάληψη 
συγκεκριμένου πόστου ανάλογα με τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητά τους. Με σκοπό τη μέγιστη 
κατανόηση του καινούργιου αυτού περιβάλλοντος και την ανεξαρτησία των εργαζομένων, χρησιμοποιήθηκαν 
τα βασικά στοιχεία της δομημένης εκπαίδευσης TEACCH.  
Κατ΄ αρχήν, στη συγκεκριμένη μέθοδο βασίστηκε η δόμηση και η οργάνωση του φυσικού περιβάλλοντος και 
των υλικών. Οι εργαζόμενοι επίσης, εκπαιδεύτηκαν στην αυτόνομη συμπλήρωση ενός γραπτού ημερήσιου 
προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά καθήκοντα του πόστου τους και τις επιπλέον αρμοδιότητες 
που τους αναθέτει ο υπεύθυνος. Σε συνεργασία με επαγγελματία του χώρου της εστίασης, κατασκευάστηκαν 
ένα εγχειρίδιο παραγωγής καφέ και ένα εγχειρίδιο καθαριότητας του χώρου και τα δύο με τη μορφή ατομικού 
συστήματος εργασίας. Κρίθηκε επίσης, απαραίτητη η εκπαίδευση των εργαζομένων σε δεξιότητες ατομικής 
υγιεινής και περιποίησης, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με το φύλο και πήραν επίσης τη μορφή 
ατομικού συστήματος εργασίας. Τέλος, αφού καταγράφηκαν τα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία, 
κυρίως στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών και των συναδελφικών σχέσεων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
του Video Modelling και η εφαρμογή Social Skills Animation για την εκπαίδευση των εργαζομένων στις 
κοινωνικές δεξιότητες. Έξι νεαροί ενήλικες με αυτισμό απασχολούνται εδώ και έξι μήνες στον Παντοκαφενέ. 
Ακολουθώντας το παραπάνω μοντέλο εκπαίδευσης οι εργαζόμενοι γίνονται ολοένα και πιο αυτόνομοι στην 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επίσης, έχουν κατακτήσει βασικές δεξιότητες ατομικής υγιεινής και 
περιποίησης καθώς και αρκετές από τις δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας που τέθηκαν ως στόχος. 
Συμπερασματικά, με τη συγκεκριμένη προσπάθεια έγινε ακόμα ένα βήμα για την ισότιμη ένταξη ατόμων στο 
φάσμα στην αγορά εργασίας και την ευρύτερη κοινωνική ζωή. 

 
 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μύρτιλλο: Ένταξη ατόμων με αναπηρία στην εργασία ‐ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΣ (S.K.K.A. A LIFE PLAN)  
 
Στην Ελλάδα υπάρχει μικρή απορρόφηση στο εργατικό δυναμικό της ατόμων με αναπηρία, τα οποία δεν 
αξιοποιούνται παραγωγικά και δεν έχουν ενεργό ρόλο στον ιστό της κοινωνίας. Με την οικονομική κρίση της 
χώρας τα τελευταία χρόνια, τα ποσοστά ανεργίας έχουν ανέβει δραματικά, με αποτέλεσμα άτομα από 
ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού να είναι ακόμα πιο παραγκωνισμένα από τη παραγωγική διαδικασία. 
Επιπροσθέτως, υπάρχει έλλειψη κρατικής μέριμνας για την αξιολόγηση και εν τέλει αξιοποίηση των 
παραγωγικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία.  
Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αφορά την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Μύρτιλλο η οποία απασχολεί 
στο μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων της, Άτομα με Αναπηρία, και ειδικά με αναπτυξιακές διαταραχές, τα 
οποία εργάζονται σε καθεστώς ανταγωνιστικής εργασίας. Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης 
εστιάζει στην συνεργασία της επιχείρησης με επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να δημιουργηθεί αφενός 
ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον για άτομα με αναπηρία και αφετέρου το πώς άτομα με αναπηρία, χωρίς 
πρότερη εργασιακή εμπειρία, θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις εργασιακές απαιτήσεις.  
Η πρόταση εκπαίδευσης αφορά τόσο την προσαρμογή της ίδιας της επιχείρησης ως προς την διαχείριση των 
ατόμων που απασχολεί, όσο και στην εκπαίδευση των εργαζομένων για την καλύτερη εργασιακή τους 
απόδοση.  
Η διαδικασία της εκπαίδευσης χωρίστηκε στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην εκπαίδευση του 
προσωπικού σύμφωνα με τη θέση εργασίας του και στην οργάνωση ενός φιλικού συστήματος λειτουργίας για 
άτομα με αναπηρία.  
Συμπερασματικά, μέσα από την εμπειρία αυτής της συνεργασίας προέκυψαν διάφορες δυσκολίες αλλά και 
προοπτικές εξέλιξης στην εργασιακή αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία και ειδικά με αναπτυξιακές 
διαταραχές. Ωστόσο, πέραν τις προσωπικής αλλά και συλλογικής μας ανάπτυξης, φαίνεται ότι το Μύρτιλλο 
αρχίζει να επιτυγχάνει και έναν απώτερο στόχο που είναι η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα 
ένταξης ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές αλλά και της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για 
την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία. 
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A million senses Μια νεοφυής κοινωνική επιχείρηση με στόχο την παροχή προγραμμάτων διακοπών σε 
οικογένειες με μέλος τους άτομο με ΔΑΦ ‐ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗ, Αγγελική Μεννή, Κωνσταντίνος 
Μπουλαζέρης (A million senses)  
 
H A million senses είναι μια νεοφυής κοινωνική επιχείρηση, που δημιουργήθηκε το 2016, με στόχο την 
οργάνωση προγραμμάτων διακοπών για οικογένειες με μέλος τους άτομο στο φάσμα του αυτισμού.  
Η ιδέα για την AMS στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι οι διακοπές είναι πολύτιμο και αναφαίρετο δικαίωμα όλων 
μας.  
Με moto μας «unique holidays for unique people –μοναδικές διακοπές για μοναδικούς ανθρώπους» θέλουμε 
να δημιουργήσουμε αξέχαστες εμπειρίες διακοπών στα άτομα με ΔΑΦ, τους γονείς τους και τις οικογένειες 
σαν σύνολο.  
Η A million senses αποτελεί τη μετεξέλιξη μιας ιδέας, η οποία καταρχήν εκφράστηκε σε ειδικό σεμινάριο για 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα που διοργάνωσε το ΕΕΔΔΑΦ τον Ιούνιο του 2015. Στη συνέχεια ζυμώθηκε, 
τροποποιήθηκε, αμφισβητήθηκε, άλλαξε πολλές και διαφορετικές μορφές και τελικά πήρε τη σημερινή της 
μορφή και απέκτησε νομική υπόσταση τον Ιούλιο του 2016.  
Εργαζόμενοι χρόνια με άτομα με αυτισμό και τις οικογένειες τους διακρίναμε ότι η ανάγκη τους για χαλάρωση 
και ξεκούραση ήταν μεγάλη και πολλές φορές ανείπωτη.  
Γνωρίζοντας μέσα από εκείνους τις εξειδικευμένες ανάγκες της οικογένειας τους μπορούμε να βρούμε 
τρόπους να τις καλύψουμε, ώστε όλοι να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγηθούν.  
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο καταλυμάτων , με ευαισθητοποιημένο προσωπικό, σε 
διαφορετικούς τόπους της πατρίδας μας, με ποικιλία παρεχόμενων δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα να 
διευρύνουμε την ομάδα των, εξειδικευμένων στον αυτισμό, συνεργατών μας , οι οποίοι αποτελούν τους 
υποστηρικτές των οικογενειών στις διακοπές τους , καθώς και να αναπτύξουμε το δίκτυο των εθελοντών μας.  
Συμπερασματικά, αυτό που ανακαλύπτουμε στην πορεία είναι η δυσκολία και η ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας 
όλων μας ότι πραγματικά δικαιούμαστε διακοπές , σε διαφορετικά μέρη και νέες συνθήκες, αρκεί να 
ανταποκριθούμε στην πρόκληση.  
Επίσης, η δημιουργία ενός νέου εξειδικευμένου θεματικού τουριστικού προϊόντος, απαιτεί μεγάλη 
προσπάθεια προκειμένου καταρχήν να ευαισθητοποιηθεί η κοινότητα και αργότερα να εγκαθιδρυθεί στον 
τομέα του τουρισμού , ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μας για δημιουργία φιλικών στον αυτισμό προορισμών 
διακοπών στην πατρίδα μας. 
 
 

#15 Συνεδρία ‐ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
   

Η κίνηση στον Αυτισμό: Από την κατανόηση στη θεραπεία ‐ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, Βασιλική Ζήση, 
Όλγα Χαζάπη, Ιουλία Γιδαράκου και Μάγια Κορκοκίου (Κέντρο Νευροεξελικτικής Αγωγής Παιδιού, Καστέλλα 
Πειραιάς)   
 
Παρότι ο αυτισμός αναφέρεται ως κοινωνική‐γνωστική διαταραχή, εντούτοις οι παραδοσιακές θεωρίες που 
τον ερμηνεύουν (θεωρία του Νου, της αδύναμης Κεντρικής Συνοχής, της Εκτελεστικής Λειτουργίας) δεν 
φωτίζουν επαρκώς τις επίμονες πτυχές του.  
Ταυτόχρονα τα αισθητικοκινητικά ελλείμματα στον αυτισμό, από δευτερεύουσα θέση στη συμπτωματολογία, 
παίρνουν πλέον προβάδισμα στη θεραπευτική πρακτική, διεκδικώντας την “καρδιά” της διαταραχής.  
Η αντιμετώπισή τους απαιτεί εμβάθυνση στην αισθητικοκινητική ανάπτυξη του πρώτου χρόνου ζωής. Η 
κινητική ανάπτυξη, εξεταζόμενη υπό το πρίσμα της κινητικής μάθησης & ελέγχου, απαντά ικανοποιητικά στις 
διαταραχές στασικού ελέγχου, υπο/υπερτονία, υπερεκτασιμότητα αρθρώσεων, δυσλειτουργίες αδρού‐λεπτού 
συντονισμού, βάδιση “παρκινσονικού” τύπου, ιπποποδία, υπερκινητικότητα,παθητικότητα,δυσλειτουργίες 
εκτελεστικού τύπου, δυσπραξία, δυσφαγία, που εμφανίζονται στον αυτισμό.  
Στη λίστα προστίθενται οι αισθητικοκινητικές, σωματικές στερεοτυπίες(στριφογυρίσματα χεριών, 
πεταρίσματα, λίκνισμα, “ρυθμίες”, στερεότυπη χρήση αντικειμένων), αλλά και η έλλειψη βλεμματικής επαφής, 
που επίσης αναζητούν τη ρίζα τους στον πρώτο χρόνο ζωής, αφού αποτελούν‐σύμφωνα με την ψυχοδυναμική 
θεωρία‐την αυτοαισθητηριακή άμυνα ενάντια σε “πρώιμα άγχη”, που συνδέονται με τη βρεφική ανάπτυξη & 
το πέρασμα από την ενδομήτριο στην εξωμήτριο ζωή, καθηλώνοντας το παιδί σε πρωτόγονα κινητικά στάδια.  
Μελέτες δείχνουν ότι 79% των παιδιών με ΔΑΦ εμφανίζουν σαφείς κινητικές διαταραχές, ενώ ένα επιπλέον 
10% οριακές,συνδέοντας τις κακές κινητικές δεξιότητες με τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην κοινωνική 
συναλλαγή.  
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Η φυσικοθεραπεία, κυρίαρχη στη θεραπεία πρόωρων και ύποπτων κινητικά νεογνών,λόγω αυξημένου 
επιπολασμού των ΔΑΦ στην προωρότητα, εξασφαλίζει έγκαιρη παρέμβαση στην πρώτη βρεφική ηλικία ΚΑΙ 
στον αυτισμό: αποδεικνύεται ότι στη φάση αυτή, η παράλληλη συναπτογένεση μεταξύ των διαφορετικών 
τμημάτων του εγκεφάλου βοηθά ώστε, η βελτίωση της κινητικότητας να προάγει ταυτόχρονα & τους 
υπόλοιπους τομείς (αισθητηριακό–γνωστικό–κοινωνικό).  
Επιπλέον, αν στον αυτισμό η εργοθεραπεία αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής, ωστόσο απαιτείται 
φυσικοθεραπευτική‐ ενίοτε ορθοπεδική‐ παρέμβαση για ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα στασικού 
ελέγχου.  
 
 
Οι διαφορές στην προσαρμοστική αντίδραση παιδιών με Αυτισμό, ΥΛΑ, ΔΕΠ‐Υ και Δυσπραξία. 
Προβληματισμοί διαφορικής στοχοκατεύθυνσης στην θεραπευτική πρακτική ‐ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
(Κέντρο Προσέγγιση) 
 
Σκοπός παρουσίασης: Η διερεύνηση ομοιοτήτων και διαφορών στην προσαρμοστική αντίδραση που 
εντοπίζονται σε παιδιά με διαφορετικές διαγνώσεις (Αυτισμό ‐F84‐, ΥΛΑ ‐F84‐1, F84‐5‐ , ΔΕΠ‐Υ –F90 ‐ και 
Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της κινητικής λειτουργίας ‐F82‐). Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι γονείς μαζί με 
τον Εργοθεραπευτή του παιδιού τους, εντοπίζουν τις δυσκολίες στην προσαρμοστική αντίδραση των παιδιών 
τους.  
Εργαλείο: «Προσαρμογή – Πράξη – Προσέγγιση» Ερωτηματολόγιο Προσαρμοστικής Αντίδρασης (Αλεξάνδρου 
2011).  
Δείγμα: Η έρευνα περιλαμβάνει δείγμα πληθυσμού 200 ατόμων (n=200) κατανεμημένων ως εξής: 50 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από κάθε μία από τις ανωτέρω διαγνωστικές κατηγορίες σε παιδιά ηλικίας 
5,5 – 10 ετών.  
Αποτελέσματα: Σε κάποιες παθήσεις οι κύκλοι προσαρμοστικής αντίδρασης μοιάζουν να κλείνουν με 
παραπλήσιο μεν τρόπο, αλλά και με ειδοποιές διαφορές που θα μπορούσαν να παραπέμψουν σε 
διαφοροδιάγνωση λειτουργικών επιπέδων ανά διαγνωστική κατηγορία. Οι πιο καθαρές διαφορές 
εντοπίστηκαν στα παιδιά με τυπικό αυτισμό (F84‐ICD‐10). Θα παρουσιαστούν οι προβληματισμοί προς την 
αποτελεσματικότερη θεραπευτική παρέμβαση σε κάθε μία από τις παθήσεις. 

  
 

Η επίδραση ενός προγράμματος αναρρίχησης κλειστού χώρου στην δύναμη χεριών και ταχύτητα 
μετακίνησης παιδιών με και χωρίς αυτισμό ‐ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (Σύλλογος Ορειβασίας Χιονοδρομίας Ν. 
Τρικάλων), Ιωάννα Δεμερούτη, Αικατερίνη Ορφανού, Χαράλαμπος Κρομμύδας και Δημήτρης Κοκαρίδας 
(ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)  
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει για πρώτη φορά πανελλαδικά την επίδραση ενός 
προγράμματος αναρρίχησης κλειστού χώρου στην δύναμη χεριών και ταχύτητα πλάγιας μετακίνησης 
(τραβέρσα) παιδιών με και χωρίς αυτισμό. Μεθοδολογία: Το δείγμα αποτελούνταν από 3 παιδιά με αυτισμό 
και 3 παιδιά χωρίς αυτισμό που συμμετείχαν σε παρεμβατικό πρόγραμμα διαφορετικών τμημάτων 
αναρρίχησης κλειστού χώρου με το ίδιο ασκησιολόγιο και στον ίδιο χώρο. Το πρόγραμμα αναρρίχησης είχε 
διάρκεια 12 εβδομάδων, με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα, διάρκειας 45 λεπτών η κάθε προπόνηση. Πριν 
και μετά την εφαρμογή του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε αρχική και τελική μέτρηση δύο δοκιμασιών: α) 
την μέτρηση ισομετρικής δύναμης χεριών με την χρησιμοποίηση του χειροδυναμόμετρου «Takei». Β) την 
ταχύτητα μετακίνησης του κάθε παιδιού κατά μήκος του τοίχου αναρρίχησης σε απόσταση 9 μέτρων. 
Αποτελέσματα: Στις αρχικές μετρήσεις η ομάδα αυτισμού επέδειξε χαμηλότερο μέσο όρο απόδοσης (Μ = 
5.47±.47) στο χειροδυναμόμετρο (Μ = 8.57±2.61) και περισσότερο χρόνο διάνυσης της ίδιας απόστασης (Μ = 
1.96±.33sec) σε σύγκριση με την ομάδα παιδιών χωρίς αυτισμό (Μ = 8.57±2.61 και Μ = .65±.46sec 
αντίστοιχα). Η μη παραμετρική ανάλυση Wilcoxon μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης για κάθε ομάδα 
ξεχωριστά, ανέδειξε βελτίωση του μέσου όρου απόδοσης σε κάθε δοκιμασία και των δύο ομάδων, με την 
βελτίωση της ομάδας παιδιών με αυτισμό (Μ = 7.37±.42 & Μ = 1.66±.30) να είναι μεγαλύτερη πλησιάζοντας 
περισσότερο την απόδοση της ομάδας χωρίς αυτισμό (Μ = 9.87±2.74 & Μ = .60±.48). Γι’ αυτό το λόγο, στις 
τελικές μετρήσεις με ανάλυση one way ANCOVA δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των δύο ομάδων σε κάθε δοκιμασία. Συμπεράσματα: Η επίδραση του προγράμματος αναρρίχησης ήταν 
ευεργετική για την βελτίωση της απόδοσης και για τις δύο ομάδες, με την βελτίωση της ομάδας με αυτισμό να 
είναι μεγαλύτερη. 
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Αισθητηριακή επεξεργασία και προσαρμοστική συμπεριφορά σε παιδιά με διαταραχή αυτιστικού 
φάσματος ‐ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΑΝΑ (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λάρισας), Κλαίρη Συνοδινού (Πάντειος 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Τμήμα Ψυχολογίας)    
 
Στόχο της παρούσας εργασίας, αποτελεί η διερεύνηση της αισθητηριακής επεξεργασίας παιδιών με 
διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και η σχέση της με την προσαρμοστική συμπεριφορά τους, σύμφωνα 
με τις αντιλήψεις των γονέων τους. Η μελέτη βασίστηκε σε μετρήσεις με ανώνυμα ερωτηματολόγια, σε δείγμα 
206 ατόμων, εκ των οποίων 61 με ΔΑΦ, 55 με σύνδρομο Down και 90 τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 5‐10 ετών. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά των δύο ομάδων, καταδεικνύουν σημαντικές διαφορές από τους 
τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους, με μεγαλύτερες δυσκολίες, στην αισθητηριακή επεξεργασία και 
την προσαρμοστική συμπεριφορά τους. Επιπλέον όπως φαίνεται από τις αναφορές των γονέων τους, τα 
παιδιά με ΔΑΦ, παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυσκολίες, από ότι τα παιδιά με σύνδρομο Down, στην 
ακουστική, την πολυαισθητηριακή και την στοματοαισθητηριακή τους επεξεργασία, πιο συχνές συμπεριφορές 
συναισθηματικής αντιδραστικότητας, στοματικής αισθητηριακής ευαισθησίας, ελλιπής προσοχής /διάσπασης 
και φτωχής αισθητηριακής εγγραφής αλλά έχουν λιγότερες δυσκολίες λεπτής κινητικότητας 
/αντιληπτικότητας. Σημαντικές σχέσεις με την προσαρμοστική συμπεριφορά βρέθηκαν με αρκετούς 
παράγοντες αισθητηριακής επεξεργασίας. Οι σχέσεις αυτές ήταν μέτριες και δεν ήταν ίδιες, για όλες τις 
ομάδες συμμετεχόντων. Κάποιοι παράγοντες αισθητηριακής επεξεργασίας σχετίζονται θετικά με την 
προσαρμοστική συμπεριφορά και σχεδόν όλοι, για όλες τις συμμετέχοντες ομάδες παιδιών, σχετίζονται 
ισχυρά αρνητικά με τη δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης 
προβάλλουν την ανάγκη για αξιολόγηση της αισθητηριακής επεξεργασίας, σε αυτά τα παιδιά και οι 
συσχετίσεις της με τις χαρακτηριστικές συμπεριφορές της, συνάγονται ότι προσεγγίσεις που βελτιώνουν αυτές 
τις συμπεριφορές θα μπορούσαν να βελτιώσουν την προσαρμοστική συμπεριφορά και ιδιαίτερα τις 
δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές τους 

 
  

#16 Τραπέζι ‐ Κλινική Εφαρμογή Σύγχρονων Θεραπευτικών Προσεγγίσεων σε παιδιά με ΔΑΦ 
   

Προσαρμοσμένες τεχνικές γνωσιακής συμπεριφοριστικής προσέγγισηςκαι εκπαίδευση κοινωνικών 
δεξιοτήτων σε παιδιά κι εφήβους με ΔΑΦ Υψηλής Λειτουργικότητας ‐ Φ. ΧΙΩΤΗ (Παιδοψυχιατρική Κλινική 
ΕΚΠΑ, ΓΝΠ«Η Αγία Σοφία»), ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και 
Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών  «Η Αγία Σοφία») 

Υπό  το  πρίσμα  των  κριτηρίων  των  διεθνών  διαγνωστικών  εγχειριδίων,  αλλά  και  με  βάση  την  εμπειρία,  οι 
δυσκολίες και τα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική και συναισθηματική αμοιβαιότητα 
αποτελούν πυρηνικά συμπτώματα των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)(Wing&Gould, 1979, Attwood, 
2007,  Winner  2007,  DSM‐5,  2015)  Για  την  ψυχοεκπαίδευση  των  παιδιών  και  εφήβων  με  ΔΑΦ  Υψηλής 
Λειτουργικότητας  και  σύνδρομο  Asperger  στις  ανωτέρω  δεξιότητες  έχουν  προταθεί  και  χρησιμοποιηθεί 
ποικίλες  μέθοδοι.  Ανάμεσα  στις  μεθόδους  αυτές  μπορούμε  να  συναντήσουμε  την  εκπαίδευση  κοινωνικών 
δεξιοτήτων,  σε  ομαδικό  ή  και  ατομικό  επίπεδο,  και  τη  γνωσιακή  συμπεριφοριστική  προσέγγιση  (Attwood, 
2000,  Painter, 2006,Whiteetal, 2007). 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δεξιοτήτων κοινωνικής και συναισθηματικής αλληλεπίδρασης στη ζωή 
και  την  καθημερινότητα  των  παιδιών  με  αυτισμό  και  στα  πλαίσια  θεραπευτικών  προγραμμάτων 
αποκατάστασης  που  συντονίζονται  από  το  Ειδικό  Ιατρείο  ΔΑΦ,  διοργανώθηκαν  στη  Πανεπιστημιακή 
Παιδοψυχιατρική  Κλινική,  κατά  τα  έτη  2013‐2015,  δύο  ομάδες  κοινωνικών  δεξιοτήτων.  Οι  ομάδες  αυτές 
απευθύνονταν  σε  παιδιά  προσχολικής  και  σχολικής  ηλικίας  αντίστοιχα  και  είχαν  ως  στόχο  την 
ψυχοεκπαίδευση  των  παιδιών  στις  κοινωνικές,  συναισθηματικές  και  επικοινωνιακές  δεξιότητες.  Οι 
συναντήσεις  ήταν  εβδομαδιαίες,  συνολικής  διάρκειας  15  εβδομάδων,  και  είχαν  συγκεκριμένη  δομή  και 
συγκεκριμένες  θεματικές  ενότητες.  Χρησιμοποιήθηκαν  κατά  κύριο  λόγο  τεχνικές  γνωσιακής 
συμπεριφοριστικής  προσέγγισης,  προσαρμοσμένες  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  ταιριάζουν  με  το  εξελικτικό 
στάδιο και τη λειτουργικότητα των παιδιών, να έχουν βιωματικό και συνεργατικό χαρακτήρα και να κρατούν 
ζωντανό το ενδιαφέρον της ομάδας. 
Στην  εν  λόγω παρουσίαση, θα συζητηθούν οι στόχοι  και η δομή που μπορεί  να έχει μια ομάδα κοινωνικών 
δεξιοτήτων  σε  παιδιά  με  ΔΑΦ  Υψηλής  Λειτουργικότητας  χρησιμοποιώντας  γνωσιακές  συμπεριφοριστικές 
τεχνικές,  καθώς  και  το  πώς  οι  τεχνικές  αυτές  μπορούν  να  προσαρμοστούν  σε  ένα  ομαδικό  πρόγραμμα  με 
δημιουργικές  δραστηριότητες  ώστε  να  αναπτύσσεται  το  κίνητρο  των  παιδιών  και  η  ενεργή  και  βιωματική 
συμμετοχή τους, αλλά και στα πλαίσια της θεραπείας ένας προς ένας. Τέλος, θα εξεταστούν σύγχρονες τάσεις 



20 

 

και πρακτικές στην εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων και τη χρήση τεχνικών γνωσιακής συμπεριφοριστικής 
προσέγγισης στη θεραπεία παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ Υψηλής Λειτουργικότητας. 
 

Εκπαίδευση γονέων ως μέσo ανάδειξης μιας ουσιαστικής και εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης γονέα‐
παιδιού ‐ ΑΙΚ. ΔΡΟΣΙΝΟΥ (Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών & Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς),  Α. Γενά (Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών),  Αικ. Παπανικολάου 
((Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών  «Η Αγία Σοφία») 
 
Ο  αριθμός  των  παιδιών  με  ΔΑΦ  που  βαίνει  συνεχώς  αυξανόμενος,  σε  συνδυασμό  με  το  σύνολο  των 
προκλήσεων που απορρέουν από τα πολλαπλά ελλείμματα και τις δυσκολίες των παιδιών με ΔΑΦ, καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη για διεξαγωγή ερευνών που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις.  
Η παρούσα μελέτη είχε πρωτίστως παρεμβατικό χαρακτήρα και οι βασικές στοχεύσεις της ήταν: α) η βελτίωση 
καίριων  γνωστικών  και  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων  των  παιδιών  με  ΔΑΦ  και  β)η  ενδυνάμωση  των  γονέων, 
αναφορικά με  το  γονεϊκό  τους  ρόλο,  ταυτόχρονα με  την ποιοτική αναβάθμιση  της  σχέσης  τους με  το παιδί 
τους.  Στην  ερευνητική  μελέτη  συμμετείχαν  2  αγόρια  με  διάγνωση  ΔΑΦ,  προσχολικής  ηλικίας,  και  οι  γονείς 
τους. Ακολουθήθηκε ο πειραματικός σχεδιασμός με πολλαπλές γραμμές βάσης ανά κατηγορία αντιδράσεων, 
σύμφωνα με τον οποίο, κατά την έναρξη του προγράμματος συλλέχθηκαν δεδομένα γραμμής βάσης, μέσω της 
συστηματική παρατήρηση της αλληλεπίδρασης γονέα‐παιδιού στο πλαίσιο ελεύθερου παιχνιδιού, ενώ κατά τη 
διάρκεια της παρέμβασης, τίθετο ένας στόχος ανά συνεδρία, η επίτευξη του οποίου αποτελούσε προϋπόθεση 
για  την  εισαγωγή  του  ακόλουθου  στόχου.  Τέλος,  αξιολογήθηκε  η  γενίκευση  των  κεκτημένων  αντιδράσεων 
καθώς και η διατήρησή τους σε βάθος χρόνου. Το εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων βασίστηκε, τόσο 
για την αξιολόγηση όσο και για την αντιμετώπιση των αναγκών του παιδιού και της οικογένειάς του, στις αρχές 
της  Συστημικής  Ανάλυσης  της  Συμπεριφοράς,  υιοθετώντας,  παράλληλα    στοιχεία  της  Αναπτυξιακής 
προσέγγισης και εφαρμόζοντας Νατουραλιστικές Συμπεριφορικές‐Αναλυτικές τεχνικές. Η ποσοτική αλλά και η 
ποιοτική ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει σημαντικά οφέλη, τόσο για τα ίδια τα παιδία όσο και για τους 
γονείς τους, όπως βελτίωση της από κοινού εστίασης της προσοχής των παιδιών, αύξηση της εποικοδομητικής 
ενασχόλησης  τους  με  δραστηριότητες,  καθώς  επίσης  και  ποιοτική  αναβάθμιση  της  αλληλεπίδρασης  γονέα‐
παιδιού. 
 
 
Εφαρμογή της μεθόδου «Sherborne Developmental Movement» σε παιδιά με ΔΑΦ υψηλής 
λειτουργικότητας ‐ Π. ΚΑΓΚΙΛΕΡΗΣ, Β. Μπαρτζώκα, Μ. Ευθυμιάδη (Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠ«Η 
Αγία Σοφία») 
 
H Sherborne Developmental Movement (SDM) είναι μια κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος που χρησιμοποιεί το 
σώμα των συμμετεχόντων στα πλαίσια ανάπτυξης των κινητικών αλλά και επικοινωνιακών και ψυχολογικών 
δεξιοτήτων. Η SDM είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που αναπτύχθηκε από την Veronica Sherborne, η οποία 
επηρεάστηκε από το έργο του Rudolf Laban και την βιωματική της εργασία με παιδιά με ειδικές ανάγκες 
(Sherborne, 2001). Η SDM συνδυάζει την σωματική άσκηση με την επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες με 
την μίμηση και την κοινή εστία προσοχής, την επικοινωνία με τις αισθητικό‐ κινητικές δεξιότητες και την 
ικανότητα να ακολουθείς αλλά και να δίνεις οδηγίες (Sherborne, 2001)  
Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η μέτρηση αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος παρέμβασης 
βασισμένου στις αρχές της SDM για παιδιά ηλικίας 5‐7 ετών με διάγνωση Διαταραχής στο Φάσμα του 
Αυτισμού σε σχέση με τις κινητικές δεξιότητες, την μίμηση και την πρωτοβουλία στην αλληλεπίδραση κατά τον 
ελεύθερο χρόνο του διαλλείματος. Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκε τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή 
(randomised control trial)  με αξιολογήσεις στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία της  Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο ΓΝΠ «Η Αγία Σοφία» απ’ 
όπου προήλθε και το δείγμα. Η διάγνωση τέθηκε από παιδοψυχίατρο με  βάση το DSM‐5. Το επίπεδο 
λειτουργικότητας ορίστηκε με βάση τις κλίμακες Vineland 2. Όλα τα παιδιά αξιολογήθηκαν με βάση το 
Peabody ‐ Second Edition ( PDMS – 2, Folio & Fewell, 2000,) όσον αφορά τις αδρές κινητικές δεξιότητες, με 
βάση το Motor Imitation Scale ( MIS) (Stone et al 1997), και το Praxis Imitation Preschool Scale (PIPS) 
(Vanvuchelen M., Roeyers H., Willy De Weerdt , 2011) και τέλος ως προς τη πρωτοβουλία για αλληλεπίδραση 
με βάση την βιντεοσκόπηση σε ελεύθερο χρόνο με βάση τους Kennedy ‐ Behr et al . (2011). Όλες οι 
αξιολογήσεις έγιναν από ανεξάρτητους ως προς την έρευνα θεραπευτές σε ειδικά διαμορφωμένος χώρους σε 
παράρτημα  της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ όπου έγινε και η παρέμβαση. Η παρέμβαση περιελάμβανε 
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20 συναντήσεις, με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα. Η κάθε συνάντηση είχε διάρκεια 45 λεπτά και γινόταν 
από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της SDM. Αποτελέσματα:  όλα τα μέλη της πειραματικής ομάδας έχουν 
βελτιωθεί στους επιμέρους τομείς σε σχέση τα μέλη της πειραματικής ομάδας. Συμπεράσματα: η εκμάθηση 
παιχνιδιών με βάση το σώμα διευκολύνει τα παιδιά στο ελεύθερο παιχνίδι χωρίς αντικείμενα (όπως π.χ. στο 
χώρο του σχολείου).  
 
 
Κλινική εφαρμογή του προγράμματος εξάσκησης των επιτελικών λειτουργιών « EF – TRAIN» σε παιδιά με 
ΔΑΦ ‐ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Τ. Κόρπα, Αικ. Παπανικολάου (Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠ«Η Αγία 
Σοφία») 
 
Η  διάγνωση  ενός  παιδιού  με  ΔΑΦ  μπορεί  να  έχει  βραχυπρόθεσμες,  αλλά  και  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις 
στην  οικογενειακή  λειτουργικότητα.  Κάθε  οικογενειακό  σύστημα  έχει  την  ικανότητα  να  αναπτύσσει 
μηχανισμούς  προσαρμογής,  όταν  καλείται  να  διαχειριστεί  αναπτυξιακές  αλλαγές  ή  μεταβάσεις.  Ως  τέτοια 
αλλαγή  μπορεί  να  νοηθεί  η  διάγνωση  ενός  παιδιού  με  ΔΑΦ,  όπως  επίσης  και  οι  συνακόλουθες  πιθανές 
τροποποιήσεις  στην  καθημερινότητα  της  οικογένειας  (ύπνος,  γεύματα,  παιχνίδι,  εκπαίδευση,  εργασία).  Η 
ψυχοεκπαίδευση  όλων  των  μελών  της  οικογένειας  αποτελεί  τη  βάση  για  τη  μετέπειτα  αποτελεσματική 
θεραπευτική παρέμβαση. Μέσα από έναν αριθμό οικογενειακών συνεδριών, αυτό που επιτυγχάνεται είναι η 
συγκατασκευή  ενός  νέου  νοήματος  για  τη  συμπτωματολογία  του  παιδιού  και  η  ανάδυση  της  διαφορετικής 
αφήγησης  που  μπορεί  να  έχει  το  κάθε  μέλος.  Στόχος  είναι  η  υιοθέτηση  στρατηγικών  αντιμετώπισης  που 
προωθούν  τη  λειτουργική  επικοινωνία  και  αλληλεπίδραση,  αλλά  και  τη  συνοχή  του  οικογενειακού 
συστήματος. Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να ενθαρρύνει τον ανοικτόδιάλογο για τη διαχείριση ζητημάτων 
πένθους, απογοήτευσης, θυμού, ενοχής, συναισθηματικής υπερφόρτωσης, αλλά και σωματικής εξάντλησης. Η 
συστημική θεραπεία οικογένειας αποσκοπεί στην επίλυση των ζητημάτων που συνδέονται με τις σχέσεις και 
την επικοινωνία μεταξύ των μελών και μπορεί να είναι ευεργετική, όσον αφορά στην οικοδόμηση στρατηγικών 
διαχείρισης  δύσκολων  καταστάσεων,  αλλά  και  στην  ανεύρεση  πόρων  ανθεκτικότητας  που  μπορούν  να 
κινητοποιήσουν την οικογένεια και να ενισχύσουν το γονεϊκό ζεύγος. 

 
#17 Τραπέζι ‐ Λογοθεραπευτές και γονείς αξιολογούν παροχές και τεχνικές παρέμβασης 

 
Λογοθεραπευτικές Πρακτικές στον Αυτισμό: Αποτελέσματα Διεθνής Έρευνας ‐ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ 
(Λογοπεδικός) 
 
Objective:  Autism  Spectrum  Disorder  (ASD)  is  a  complex  neurodevelopmental  impairment.  To  better 
understand  the  role of Speech‐Language Pathologists  (SLPs)  in differing  countries  in  supporting children with 
ASD, the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) Child Language Committee developed a 
survey for SLPs working with children or adolescents with ASD.  
Method and Participants: The survey comprised 58 questions about background  information of  respondents, 
characteristics of  children with ASD and  the  role of  SLPs  in diagnosis,  assessment and  intervention practices. 
The survey was in English, French, Russian, and Portuguese and distributed on‐line. 
Results: This paper provides a descriptive summary of main findings from the quantitative data from the 1114 
SLPs (representing 35 countries) who were supporting children with ASD. Most of the respondents (91%) were 
experienced  in working with  children with ASD and  the majority  (75%) worked  in  schools  or  early  childhood 
settings.  SLPs  reported  that  the  typical  age  of  diagnosis  of  ASD  on  their  caseload was  3‐4  years  completed 
mostly by a professional team. 
Conclusions:   The  results  support  positive  global  trends  for  SLPs  using  effective  practices  in  assessment  and 
intervention  for children with ASD. Two areas where SLPs may need  further  support are  involving parents  in 
assessment practices and supporting literacy development in children with ASD. 
 
 
Κατάρτιση των λογοθεραπευτών σχετικά με τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ‐ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΚΑΣ, 
Κωνσταντίνος Χορέβας, Μαρούσα Φειδάντση, Εριφύλη Χατζησάββα, Ελένη Καρπούζου, Στελιάννα Λασδινού 
(Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων‐Λογοθεραπευτών Ελλάδος‐ Ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για τις 
ΔΑΦ) 
 
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου και αφορά στους έλληνες λογοθεραπευτές. 
Διανεμήθηκε με ηλεκτρονική αλληλογραφία και με δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε 
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εξειδικευμένες σελίδες λογοθεραπευτών. Συμμετείχαν 293 λογοθεραπευτές. Σκοπός του ερωτηματολογίου 
είναι να τεθούν οι μελλοντικοί στόχοι σχετικά με την κατάρτιση των λογοθεραπευτών στις ΔΑΦ. Το 
ερωτηματολόγιο εξετάζει τη συμμετοχή των λογοθεραπευτών σε διεπιστημονική ομάδα για την διαχείριση 
των ατόμων με ΔΑΦ, τη σύνθεση αυτής της ομάδας αλλά και τον πληθυσμό που εξυπηρετούν. Εξετάζεται ο 
τρόπος εκπαίδευσης και εξειδίκευσης για τις ΔΑΦ (πχ. σεμινάρια, μεταπτυχιακές σπουδές κτλ), οι γνώσεις 
τους γύρω από αυτά, οι δημοφιλέστερες μέθοδοι αξιολόγησης και παρέμβασης αλλά και τα κριτήρια με τα 
οποία οι θεραπευτές τα επιλέγουν στη θεραπευτική διαδικασία. Τέλος, εξετάζονται οι μέθοδοι που οι 
θεραπευτές έχουν εκπαιδευτεί και επιθυμούν να εξειδικευθούν στο μέλλον. 
  
 
 Η γνώμη θεραπευτών και γονιών για την Εντατική Αλληλεπίδραση ‐ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΕΛΑΣ, Ιωάννης 
Βογινδρούκας, Νικόλαος Κόνδρας, Χρυσή Τράντου (Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας ‐ 
ΙΕΕΛ) 
 
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό χώρο η εφαρμογή της Εντατικής Αλληλεπίδρασης ως 
θεραπευτική προσέγγιση αυξάνεται και διαδίδεται συνεχώς. Η Εντατική Αλληλεπίδραση είναι μία προσέγγιση 
που έχει ως κύριο σκοπό την εξέλιξη μέσω των βασικών αρχών της επικοινωνίας, οι οποίες κατέχουν τον 
πρωταρχικό ρόλο στη μετέπειτα ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπου.  
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιαστούν οι πληροφορίες‐απόψεις που έχουν συλλεχθεί 
από ομάδες θεραπευτών και γονέων‐φροντιστών που εφαρμόζουν την Εντατική Αλληλεπίδραση, ώστε να 
βελτιωθεί το επίπεδο ικανοποίησης και προσδοκιών τους καθώς και η εφαρμογή της μεθόδου.  
Μεθοδολογία: Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια, ένα για κάθε ομάδα, που περιείχαν 
26 και 27 ερωτήσεις αντίστοιχα. Οι θεραπευτές και οι γονείς‐φροντιστές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις που σχετίζονταν με δημογραφικές πληροφορίες (φύλο, ιδιότητα,), τη διαδικασία εφαρμογής της 
(συχνότητα θεραπειών, χώρος θεραπείας, υλικό που χρειάζονται, διάρκεια συνεδρίας), πληροφορίες για τους 
συμμετέχοντες που την έχουν εφαρμόσει (ηλικία, διάγνωση, φύλο), τη μεταξύ τους συνεργασία, τα 
συναισθήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τα αποτελέσματα που επέφερε.  
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αρκετές ειδικότητες εφαρμόζουν τη μέθοδο, με την πλειοψηφία 
(70%) να ανήκει στους λογοθεραπευτές. Επίσης, χρησιμοποιείται σε αρκετές κλινικές περιπτώσεις, κυρίως 
αυτισμό (98%), διαφόρων ηλικιών. Τόσο οι θεραπευτές, όσο και οι γονείς ανέφεραν ότι αρκετές κοινωνικές 
δεξιότητες, καθώς και η συμπεριφορά βελτιώθηκαν αισθητά. Οι δύο ομάδες απάντησαν ότι η Εντατική 
Αλληλεπίδραση ταιριάζει στους τρόπους αλληλεπίδρασης οικογένειας και θεραπευτή και πως θα συνεχίσουν 
να την εφαρμόζουν στο μέλλον. Οι θεραπευτές νιώθουν πιο άνετα, σε σχέση με τους γονείς κατά την 
εφαρμογή της και οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν πλήρως, ενώ ορισμένοι γονείς δήλωσαν πως δεν την 
έχουν κατανοήσει ακόμη (25%). Τέλος, αρκετοί γονείς (63%) απάντησαν ότι είχαν χρησιμοποιήσει στο 
παρελθόν άλλες μεθόδους. 
  
 
Δυσκολίες Αισθητηριακής Επεξεργασίας σε παιδιά με ΔΑΦ. Μία έρευνα από την οπτική των γονέων 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Στράτος Αλεξάνδρου, Αγάθη Βακάλη, Θεοχάρης Καλύβας, Μαρία Μπουρίκα και 
Μάρθα Τσακίρη (Τμήμα Εργοθεραπείας Κέντρου Προσέγγιση) 
 
Σκοπός παρουσίασης: Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα διερευνούνται οι περιοχές μεγαλύτερων δυσκολιών 
στην αισθητηριακή επεξεργασία που οι γονείς εντοπίζουν στα παιδιά τους με διάγνωση αυτισμού. Παράλληλα, 
διερευνώνται οι πιο συχνά απαντημένες ερωτήσεων ανησυχίας κατά τομέα από τους γονείς.  
Δείγμα: Η έρευνα περιλαμβάνει δείγμα 80 απαντημένων ερωτηματολογίων γονέων παιδιών με Δ.Α.Φ. ηλικίας 
5,5 – 11 ετών.  
Εργαλείο: “Sensory Processing Measure ‐ SPM” Home Form (μη σταθμισμένο στην Ελλάδα ερωτηματολόγιο 
παρατήρησης γονέων για δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία παιδιών– 2013 Parham & Ecker)  
Αποτελέσματα: Οι γονείς εντοπίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίες στους τομείς κοινωνικοποίησης 
σχετιζόμενης με την αισθητηριακή επεξεργασία και σχεδιασμού‐προγραμματισμού, με ποικίλες αλλά πολύ 
υψηλά επίσης δυσκολίες στα συστήματα κίνησης, αφής, ακοής, όρασης και γεύσης/όσφρησης. Ταυτόχρονα 
αναδύονται προβληματισμοί όσον αφορά την επαρκή εκπαίδευση των γονέων στις δυσκολίες αισθητηριακής 
επεξεργασίας των παιδιών τους. 
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#18 Τραπέζι ‐ Ομαδικές συνεδρίες σε παιδιά με ΔΑΦ που έχουν ολοκληρώσει το εντατικό πρόγραμμα ατομικών 
συνεδριών και φοιτούν σε σχολεία 
 

Σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων έρευνας των ένδεκα χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας. 
Συνοδά ψυχιατρικά προβλήματα, διαταραχές λόγου και ομιλίας, πρόοδος παιδιών ακόμη και αυτών με γενική 
υστέρηση (global retardation). Παρόλη τη σημαντική πρόοδο και τη φοίτηση αρκετών παιδιών σε σχολεία 
τυπικής ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση της θεραπευτικής παρέμβασης τα παιδιά μπορούν ακόμη να 
παρουσιάζουν συμπτώματα αυτισμού όπως δυσκολίες στην κοινωνική συναλλαγή, στην επικοινωνία και στις 
ακαδημαϊκές επιδώσεις. Για τα παιδιά αυτά το Κέντρο Ημέρας της ΕΨΥΠΕΑ δημιούργησε εξωσχολικές ομάδες 
2 έως 4 παιδιών που συναντιόνται σε συνεδρίες μιας ώρας μια φορά την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα των 
ομάδων αυτών κρίνονται ως αποτελεσματικά και ως απαραίτητη συνέχεια των θεραπειών που προσφέρθηκαν 
κατά την προσχολική παρέμβαση. Στο τραπέζι αυτό θα παρουσιασθεί η δραστηριότητα τεσσάρων ομάδων 
παιδιών με διαφορετικούς στόχους η κάθε μια ανάλογα με τα προέχοντα προβλήματα και δυσκολίες που 
παρουσίαζαν τα παιδιά.  
 
Ομάδα Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Συναισθηματικής Αγωγής ‐ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κοινωνιολόγος) 
Ομάδα εκπαίδευσης παιδιών με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας στην φυσική και συναισθηματική αγωγή ‐ 
ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΩΡΟΥ (Ψυχολόγος), Θεόδωρος Καραβασίλης (Γυμναστής) 
Ομάδα Κοινωνικοποίησης Εφήβων : Επικέντρωση στην αφήγηση ‐ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ (Ψυχολόγος),  
ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ (Κοινωνική Λειτουργός) και Σωτήρης Κωτσόπουλος (Παιδοψυχίατρος) 
Λειτουργία Ομάδας Σχολικής Ετοιμότητας με παιδιά με ΔΑΦ και άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές από τη 
Διεπιστημονική Ομάδα ‐ ΜΑΡΙΓΩ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ (Ειδική Παιδαγωγός), Αθηνά Ηλιοπούλου (Εργοθεραπεύτρια), 
Ελεωνόρα Παλαιοδήμου (Ψυχολόγος) και Αγγελική Κωτσοπούλου (Λογοπαθολόγος) ‐ Εταιρία Ψυχικής Υγείας 
Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας‐ΕΨΥΠΕΑ Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές‐
Μεσολόγγι  
 
 

#19 Τραπέζι ‐ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με αυτισμό στον Πειραιά: ‘Μαθαίνω, αποδέχομαι, δημιουργώ’  
 
Παρουσίαση ταινίας μικρού μήκους με τίτλο “Λάμπρος”‐ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ (κοινωνική λειτουργός‐
οικογενειακή θεραπεύτρια‐μητέρα μαθητή), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΞΥΛΟΣ (σκηνοθέτης) 
 
Λίγα λόγια για την ταινία: 
 Πρόκειται για  μια μικρού μήκους ταινία με τίτλο ‘’ Λάμπρος  ‘’ η οποία είναι ένα ντοκιμαντέρ  με άξονα ένα 
11χρονο αγόρι του σχολείου μας  που το βλέπουμε στην καθημερινότητα του. 
  Μια προσπάθεια καταγραφής του χειρισμού αυτού του πολύ ειδικού θέματος μέσα από αφηγήσεις και 
δράσεις της οικογένειας, του σχολείου, των φίλων του ψάχνοντας το φώς που υπάρχει μέσα στη σιωπή του.  
Το χρονικό της πορείας με ένα 11χρονο παιδί στο φάσμα του αυτισμού όπως το βίωσε η μητέρα του που είναι 
μονογονεϊκή οικογένεια και τυχαίνει να είναι και ειδικός :Κοινωνική Λειτουργός και Οικογενειακή 
Θεραπεύτρια. Πώς διένυσε όλα τα στάδια, από τη διάγνωση μέχρι την αποδοχή, πόσες άνισες μάχες 
χρειάστηκε και χρειάζεται ακόμα να δώσει, πώς κατάφερε να μετατρέψει το πρόβλημα και τη δυσκολία σε 
ευκαιρία. 
Σκηνοθεσία , σενάριο : Γιώργος Καλόξυλος  
Διεύθυνση Φωτογραφίας : Παπαευαγγελίου Βαγγέλης 
 

  
Ενταξιακό σχολείο ‐ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Δ/ντής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για παιδιά με αυτισμό στον 
Πειραιά) 
 
Η έννοια του ''Πολυδύναμου σχολείου.'' Δυνατότητες συλλειτουργίας  ενός σχολείου για παιδιά με αυτισμό με 
ένα ΄΄ τυπικό ΄΄ σχολείο. 
Δομή και λειτουργία ενός σχολείου για όλους (''τυπικά και άτυπα'' παιδιά). Ποια είναι τα κύρια στοιχεία που 
πρέπει να διέπουν τη λειτουργία, αρχιτεκτονική του κτιρίου , αναλυτικό πρόγραμμα, παρεμβάσεις, 
συνεργασία με κοινότητα, Πανεπιστήμια, φορείς, οφέλη, στόχοι‐προοπτικές. 
Ολιστική προσέγγιση της αναπηρίας, πολιτικές ισότιμης εκπαιδευτικής μεταχείρισης, η έννοια της 
προσβασιμότητας και του σχεδιασμού για όλους. 
Καλές πρακτικές ‐Δυνατότητες συνεκπαίδευσης‐ προγράμματα συμπερίληψης με όμορα σχολεία. 
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Βήματα συνεκπαίδευσης, προορισμός συμπερίληψη 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ (Ψυχολόγος‐Ψυχοθεραπευτής) 
 
Τα σχολεία πρέπει να διαμορφωθούν με τέτοιους τρόπους ώστε να αυξήσουν την ικανότητα τους να 
ανταποκριθούν σε όλα τα παιδιά ( Αγγελίδης, 2011). Η έννοια της συμπερίληψης υιοθετείται όλο και 
περισσότερο από τα εκπαιδευτικά συστήματα με σκοπό την ισότιμη μεταχείριση όλων των μαθητών, 
ανεξαρτήτου φύλλου, οικονομικής κατάστασης, σωματικής κατάστασης και νοητικού δυναμικού να έχουν ίσες 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές ευκαιρίες. Mε τον όρο συμπερίληψη αναφερόμαστε στις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες μπορούμε αποτελεσματικά να εκπαιδεύσουμε όλα τα παιδιά (Angelidesetal., 2006). Η ανάγκη λοιπόν οι 
μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, να ενταχθούν στο κοινωνικό πλαίσιο, είναι σημαντική. Στην 
σημερινή παρουσίασή μας θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πως η συμπερίληψη είναι εφικτή, καθώς επίσης 
και τις πρακτικές‐παραμέτρους που όταν εφαρμοστούν, λειτουργούν βοηθητικά ώστε η συμπερίληψη να είναι 
αποτελεσματική. 
Για να επιτευχθεί η συμπερίληψη των μαθητών με αυτισμό σε ένα σχολικό πλαίσιο, θα πρέπει να μελετηθεί 
αρχικά ο τρόπος με τον οποίο μία μικρή ομάδα μαθητών αλληλεπιδρά και δέχεται να συνεργαστεί με μαθητές 
που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των δύο 
σχολείων. Αρχικοί και αναμενόμενοι στόχοι της δημιουργίας αυτού του δικτύου συνεργασίας αφορούσαν 
κυρίως την αλληλεπίδραση των δύο ομάδων. Σύμφωνα με τους Mc Layghlinand Talbert (2001), τα δίκτυα 
συνεργασίας μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα τόσο στους μαθητές των σχολείων, όσο και στους 
εκπαιδευτικούς αυτών. Πιο γενικοί στόχοι της εφαρμογής της δράσης είναι η μετάδοση των γνώσεων που 
έλαβαν οι μαθητές, η γενίκευση της σε άλλες κοινωνικές ομάδες και η ευαισθητοποίηση συνομηλίκων τους. 
Στην εισήγησή μας θα σας δείξουμε τις πρακτικές‐παραμέτρους που αναδύθηκαν μέσα από την εμπειρία του 
προγράμματος αλληλεπίδρασης, ώστε να επιτευχθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, καθώς και την 
δυνατότητα γενίκευσης και εφαρμογής των παραμέτρων αυτών σε άλλα πλαίσια και άλλες ομάδες μαθητών.  
 
 

#20 Τραπέζι ‐ Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση: Μια αποτίμηση της ελληνικής πραγματικότητας 
  

“There is a boy in here”: Θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές συνεκπαίδευσης παιδιών με ΔΑΦ 
Α. ΓΕΝΑ και Π. Γαλάνης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Η  έννοια  της  συνεκπαίδευσης,  τόσο  σε  ιδεολογικό‐θεωρητικό  επίπεδο  όσο  και  σε  επίπεδο  πρακτικών 
εφαρμογών,  συνιστά,  όχι  μόνο  σήμερα,  αλλά  ακόμη  και  από  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  1960,  ένα φλέγων 
κοινωνικό,  ερευνητικό,  εκπαιδευτικό  και θεραπευτικό  ζήτημα που ανακινεί  έντονες αντιπαραθέσεις  και μας 
φέρνει αντιμέτωπους με προκλήσεις και προβληματισμούς στους οποίους καλούμαστε να ανταποκριθούμε με 
επιστημονική εγκυρότητα, στο πλαίσιο πάντοτε των δικαιωμάτων του παιδιού.  
Υπήρξαν, ιστορικά, ποικίλες ιδεολογικές τοποθετήσεις για τη σημασία της ένταξης και της συνεκπαίδευσης των 
παιδιών  με  αναπηρία  και  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  ωστόσο,  σήμερα,  το  δικαίωμα  πρόσβασης  κάθε 
παιδιού, ανεξαρτήτου αναπηρίας, σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο σύστοιχο με τις ανάγκες και  τις δυνατότητές 
του,  συνιστά  κοινή  παραδοχή  και  χαίρει  νομικής  θεσμοθέτησης.  Το  καίριο  ζήτημα,  όμως,  που  ανακύπτει, 
αφορά  στις  πρακτικές  της  συνεκπαίδευσης  που  θα  οδηγήσουν  σε  βέλτιστη  μαθησιακή,  κοινωνική  και 
συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Για να απαντήσουμε στις σύνθετες ανάγκες του παιδιού με αναπηρία, 
καλούμαστε  να  αντλήσουμε  από  θεωρητικά  πεδία,  όπως  η    Ανάλυση  της  Συμπεριφοράς,  οι  πρακτικές  της 
οποίας  χαίρουν    ισχυρής  ερευνητικής  τεκμηρίωσης  και  αξιολογούνται  ως  εξόχως  αποτελεσματικές  για  την 
αντιμετώπιση  της  ΔΑΦ,  τόσο  σε  κλινικό,  όσο  και  σε  εκπαιδευτικό  περιβάλλον.    Παρότι  υπάρχει  πλούτος 
εφαρμογών της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς, ο βαθμός που αξιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς γενικής 
και ειδικής αγωγής είναι περιορισμένος, ενώ συχνά η εφαρμογή τους ακόμα και από «ειδικούς» δεν γίνεται με 
την  πρέπουσα  ακρίβεια  και  συνέπεια  προς  στις  βασικές  αρχές  αυτού  του  θεωρητικού  πλαισίου,  με 
αποτέλεσμα τη στέρηση επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων. Οι εκτεταμένες ανάγκες των παιδιών με ΔΑΦ, 
σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα απαιτητικό ‐ σε κοινωνικό και μαθησιακό επίπεδο ‐ περιβάλλον του σχολείου, 
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη κατάρτισης παρεμβάσεων που βασίζονται στο Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα,  το  οποίο  απαρτίζεται  από  διδακτικούς  στόχους  διατυπωμένους  με  σαφήνεια,  μεθόδους 
αντικειμενικής  και  συστηματικής  αξιολόγησης  της  προόδου  του  μαθητή  και  μεθόδους  εκπαιδευτικής  και 
θεραπευτικής παρέμβασης. Διδακτικές τεχνικές και διαδικασίες, όπως η τμηματική βοήθεια, τα προγράμματα 
ενίσχυσης,  η  ανάλυση  έργου,  οι  διαδικασίες  αυτοκαταγραφής,  τα  προγράμματα  αυτο‐απασχόλησης,  οι 
παρεμβάσεις που βασίζονται στη συμμετοχή των συνομηλίκων, η κατ’ ευκαιρία μάθηση, οι τεχνικές ανάπτυξης 
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κινήτρων και πολλές άλλες, αξιολογούνται ως κατάλληλες για εφαρμογή στο σχολικό πλαίσιο, αφού προάγουν 
τη  βέλτιστη  δυνατή  πρόοδο  του  μαθητή  με  ΔΑΦ.  Σκοπό  της  παρούσας  εισήγησης  συνιστά  η  ανάδειξη 
σύγχρονων και διαχρονικών προβληματισμών που αφορούν στη συνεκπαίδευση των παιδιών με ΔΑΦ, αλλά 
και αποτελεσματικών πρακτικών που βοηθούν στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και στην αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων των παιδιών αυτών στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. 

 
 

Απέτυχε η συμπεριληπτική εκπαίδευση των ατόμων με ΔΑΦ στην Ελλάδα; 
Κριτική Προσέγγιση και Προοπτικές ‐ ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΛΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 
 
Η εκπαίδευση και ειδικότερα η συμπεριληπτική εκπαίδευση των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) στην Ελλάδα ξεκινά κατά τα τέλη του εικοστού με τις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα. Από τότε μέχρι 

σήμερα  η  επιστημονική  κοινότητα  έχει  καταθέσει  διάφορες  προτάσεις  και  συνέπραξε  στην  υλοποίηση 

πολλαπλών  Προγραμμάτων  που  αφορούν  την  εκπαιδευτική  υποστήριξη  των  ατόμων  αυτών,  την  κοινωνική 

ένταξή  τους  και  την  ενημέρωση  του  ευρύτερου  κοινού σχετικά με  τις ΔΑΦ. Παράλληλα, σημαντικό  είναι  το 

εκπαιδευτικό έργο που ανέπτυξαν και η δραστηριοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση που επέδειξαν τόσο οι 

Σύλλογοι  Γονέων  και  Κηδεμόνων  με  Αυτισμό,  όσο  και  Φορείς  της  χώρας.  Η  Πολιτεία  από  την  πλευρά  της 

νομοθέτησε  μια  σειρά  από  σχετικά  μέτρα  και  εκπόνησε  πολύπλευρα  εκπαιδευτικά  σχέδια.  Επιπλέον,  η 

ρητορική που υιοθέτησε ήταν υπέρ της παροχής μιας εκπαίδευσης δίχως διακρίσεις και διαχωρισμούς. Όμως, 

η  καθημερινή αξιολόγηση  της παρεχόμενης  τυπικής  εκπαίδευσης στα άτομα με ΔΑΦ από  τους  γονείς  τους, 

κατά κανόνα, δεν είναι θετική. Στις μαρτυρίες τους καταθέτουν ότι δεν “βλέπουν” μια αδιάπτωτη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας των παιδιών τους. Επιπλέον, ποικίλα είναι τα προβλήματα που επισημαίνουν. Παρόμοια, 

οι  εμπλεκόμενοι  εκπαιδευτικοί,  όπως  και  το  ειδικό  επιστημονικό  προσωπικό,  υποδεικνύουν  μια  σειρά  από 

εμπόδια,  που  δυσχεραίνουν  την  αποτελεσματικότητα  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Στο  πλαίσιο  των 

προαναφερομένων  αντινομιών  μεταξύ  θεωρητικού  λόγου  και  πρακτικής  εφαρμογής  προκύπτει  αβίαστα  το 

ερώτημα:  Θεωρείται  επιτυχής  η  εκπαίδευση  και  ειδικότερα  η  συμπεριληπτική  εκπαίδευση  των  ατόμων  με 

ΔΑΦ; Στο ερώτημα αυτό θα επιχειρήσει η παρούσα εισήγηση να απαντήσει. Μέσα από μια κριτική προσέγγιση 

της  διαδρομής  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης  στην  ομάδα  αυτή,  στη  χώρα  μας,  αναδεικνύονται  σημεία 

προβληματισμού  και  κατατίθενται  προοπτικές  προκειμένου  και  το  άτομο  με  ΔΑΦ  να  τυγχάνει  μιας 

εκπαίδευσης που θα του επιτρέψει να ζει μια ζωή με ποιότητα. 

 
Η προώθηση της συμπερίληψης των μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος μέσα από την 
εφαρμογή της συνδιδασκαλίας και της διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος ‐ ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ 
(Ειδική Παιδαγωγός) 
 
Η συνδιδασκαλία αποκτά όλο και περισσότερη σημασία μέσα στα πλαίσια της προώθησης της συμπερίληψης 

των  παιδιών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  (ΕΕΑ),  συμπεριλαμβανομένων  και  των  μαθητών  που 

παρουσιάζουν Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στο γενικό σχολείο. Μέσα στο παγκόσμιο πλαίσιο της 

προώθησης της  συμπερίληψης, η συνδιδασκαλία έχει ως πρωταρχικό σκοπό την διασφάλιση της πρόσβασης 

των παιδιών με EEA όπως και των μαθητών με ΔΑΦ στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τους Cook, 

McDuffie‐Landrum, Oshita, and Cothren‐ Cook (2011) η συνδιδασκαλία θα μπορούσε εν δυνάμει να συνδυάσει 

την γενική και ειδική διαπαιδαγώγηση‐ διδασκαλία, καθώς οι μαθητές με ΕΕΑ έχουν τη δυνατότητα να έχουν 

πρόσβαση στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση   ότι προσαρμόζεται και διαφοροποιείται 

από έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Στην παρούσα εισήγηση, δεν θα γίνει εκτενής αναφορά στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ΔΑΦ αλλά θα δοθεί έμφαση στο πως μέσα από την συνδιδασκαλία και την διαφοροποίηση 

αντιμετωπίζονται  οι  δυσκολίες  μάθησης  και  συμπεριφοράς  των  μαθητών  σε  ολιστικό  επίπεδο. 

Παρουσιάζονται  συνοπτικά  τα  μοντέλα  της  συνδιδασκαλίας.  Παρατίθενται  αποτελέσματα  από  μελέτες  οι 

οποίες διερευνούν τόσο το επίπεδο διαφοροποίησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών  όσο και τα αποτελέσματα 

της μεθόδου της συνδιδασκαλίας σε γενικά σχολεία όπου εκπαιδεύονται παιδιά με ΕΕΑ. Στο τέλος, γίνονται 

προτάσεις στρατηγικών διδασκαλίας με στόχο την ακαδημαϊκή και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών με ΕΕΑ. 
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#21 Τραπέζι ‐ Ας μιλήσουμε εμείς για εμάς: Προσωπικές μαρτυρίες, οπτικές, εμπειρίες και σκέψεις από 
ωφελούμενους εφήβους και ενήλικες της Ε.ΨΥ.ΜΕ. με ΔΑΦ 
  

Συνεντεύξεις ενηλίκων με ΔΑΦ με θέμα τον αυτισμό από την ομάδα δημοσιογραφίας της Ε.ΨΥ.ΜΕ.‐ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ (Κοινωνικός λειτουργός, υπεύθυνος ομάδας δημοσιογραφίας) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΗΣ, 
ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ, (ωφελούμενοι της Ε.ΨΥ.ΜΕ.). 
 
Πώς ορίζεται η θεραπευτική σχέση από ενήλικες στο φάσμα ‐ ΟΛΓΑ ΡΩΜΑΝΟΥ (Ψυχοπαιδαγωγός), ΜΑΙΡΗ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗ (Ψυχολόγος) 
 
Η εμπειρία της θεραπευτικής ιππασίας μέσα από τα μάτια νέων με ΔΑΦ ‐ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
(ωφελούμενος της Ε.ΨΥ.ΜΕ.) 

  
Κωνσταντίνος: από την ανακοίνωση της διάγνωσης στους γονείς έως την ανακοίνωση της διάγνωσής του 
από τον ίδιο στους συμμαθητές του ‐ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΟΥ (Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός) 
 
Ένας σολίστ μέσα στην ορχήστρα: Η εμπειρία του Βασίλη* ως εργαζόμενου της Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης "Ο κήπος 
της ελπίδας" ‐ ΣΟΦΙΑ ΓΡΕΑΣΙΔΟΥ (Ψυχολόγος), ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΜΠΟΥΛΗΣ (ωφελούμενος της Ε.ΨΥ.ΜΕ ‐ *Ο 
Βασίλης είναι και μουσικός) 
 

**Στις παρουσιάσεις που συμμετέχουν και ωφελούμενοι, τα ονόματα των επαγγελματιών προηγούνται μόνο επειδή 
προηγούνται ως ομιλητές. 
 Στις παρουσιάσεις που δε συμμετέχουν ωφελούμενοι, θα υπάρχουν video με σχετικές μαρτυρίες εφήβων και ενηλίκων 
με ΔΑΦ.  
 

 
#22 Συνεδρία ‐ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 
Άγχος και επίδοση υψηλής λειτουργικότητας μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος στα 
μαθηματικά ‐ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Σπυρίδων‐Γεώργιος Σούλης (Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) 
 
To άγχος για το μάθημα των μαθηματικών ορίζεται ως μια αίσθηση έντασης, ανησυχίας ή φόβου που 
σχετίζεται με την επίδοση στα μαθηματικά. Αναφορικά με την επίδοση στα μαθηματικά των υψηλής 
λειτουργικότητας μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη 
πεποίθηση ότι αυτοί έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθηματικά. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν 
ότι η πεποίθηση αυτή είναι λανθασμένη. Συγκεκριμένα, υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά ευρήματα που 
δείχνουν ότι τα άτομα με ΔΑΦ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν διαταραχές άγχους. Όμως, 
είναι λιγότερο σαφές ποιες συγκεκριμένες από τις διαταραχές άγχους εμφανίζονται σε αυτόν τον πληθυσμό 
και ειδικότερα κατά πόσο οι υψηλά λειτουργικοί μαθητές με ΔΑΦ εμφανίζουν άγχος για το μάθημα των 
μαθηματικών.  
Η παρούσα εργασία αποτελεί πιλοτική έρευνα η οποία εξετάζει το άγχος των υψηλής λειτουργικότητας 
μαθητών με ΔΑΦ στα μαθηματικά και τη συσχέτιση του με την επίδοση τους στο μάθημα των μαθηματικών. 
Δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν τριάντα υψηλής λειτουργικότητας μαθητές με ΔΑΦ ηλικίας 12 έως 
16 ετών, οι οποίοι απάντησαν σε 12 ερωτήσεις (δηλώσεις) της κλίμακας Fennema – Sherman (1976) που 
αναφέρονται στο άγχος για τα Μαθηματικά. Ταυτόχρονα, συμπλήρωσαν ένα τεστ ελέγχου των επιδόσεων στα 
μαθηματικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υψηλής λειτουργικότητας μαθητές με ΔΑΦ παρουσιάζουν 
μειωμένο άγχος για το μάθημα των μαθηματικών, το οποίο δεν σχετίζεται με την επίδοση τους στα 
μαθηματικά. Συνεπώς, θεωρείται αναγκαίος ο σχεδιασμός κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων, όπου θα 
επιτυγχάνεται η σύζευξη του γνωστικού με το ψυχικό προφίλ των υψηλής λειτουργικότητας μαθητών με ΔΑΦ 
όσον αφορά τα μαθηματικά, προκειμένου να εκπαιδεύονται αποτελεσματικά στη λογική σκέψη.   
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Συμπερίληψη μαθητών με αυτισμό στο δημοτικό σχολείο: εμπειρία, στάσεις και στρατηγικές 
εκπαιδευτικών ‐ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΚΙΠΙΤΑΡΗ και Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παιδαγωγική Σχολή ‐ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών / Α.Π.Θ Σχολή Επιστημών Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού) 
 
Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής καλούνται όλο και περισσότερο να παρέχουν κατάλληλη 
υποστήριξη στους μαθητές με αυτισμό που φοιτούν στο γενικό σχολείο. Κατά συνέπεια, σκοπός της παρούσας 
έρευνας ήταν να εξεταστεί η εμπειρία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στον αυτισμό, καθώς επίσης και να μελετηθούν οι στάσεις τους και οι στρατηγικές που 
εφαρμόζουν σε σχέση με τη συμπερίληψη των μαθητών με αυτισμό στη γενική τάξη. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 117 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 78 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, οι οποίοι 
δίδασκαν σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, και 39 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι οποίοι 
υπηρετούσαν είτε στο Tμήμα Ένταξης του σχολείου είτε στην Παράλληλη στήριξη. Οι συμμετέχοντες 
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Autism Inclusion Questionnaire (Segall & Campbell, 2007) για τον αυτισμό 
και τη συμπερίληψη. Τα αποτελέσματα από τις περιγραφικές και επαγωγικές στατιστικές αναλύσεις έδειξαν 
ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διέθεταν υψηλότερα επίπεδα εμπειρίας στον αυτισμό και ότι γνώριζαν 
και είχαν χρησιμοποιήσει περισσότερες στρατηγικές για τη συμπερίληψη των μαθητών με αυτισμό σε 
σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Αντίθετα, τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι οι εκπαιδευτικοί 
ειδικής αγωγής δε διέφεραν από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ως προς τις στάσεις απέναντι στη 
συμπερίληψη των μαθητών με αυτισμό και ότι οι εκπαιδευτικοί γενικά είχαν θετικές στάσεις. Επιπρόσθετα, 
ανάμεσα στην εμπειρία και τη γνώση και χρήση στρατηγικών συμπερίληψης βρέθηκε θετική συσχέτιση, ενώ 
ανάμεσα στις στάσεις των εκπαιδευτικών και τη γνώση και χρήση στρατηγικών δεν υπήρξε συσχέτιση. Τα 
αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία της πρόσθετης κατάρτισης των εκπαιδευτικών, γενικής και ειδικής 
αγωγής, πάνω σε ζητήματα συμπερίληψης μαθητών με αυτισμό. 

  
 

Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Υλικό για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΦΙΓΓΟΥ και ΕΛΕΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), Μαρία Καραβελάκη και 
Γεώργιος Παπαπαναγιώτου (INTELEARN)  
 
 Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο που παίζει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στη μαθησιακή 
διαδικασία στα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Είναι γνωστό, πως τα παιδιά που βρίσκονται 
στο αυτιστικό φάσμα δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν μαθησιακά στο πλαίσιο μιας σχολικής τάξης. Με 
στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών και την προσαρμογή της διδακτικής πράξης στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των μαθητών με αυτισμό, υλοποιήθηκε και παρουσιάζεται το ψηφιακό περιβάλλον και το 
προσαρμοσμένο έντυπο υλικό του προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού που περιλαμβάνει προσβάσιμα 
κείμενα από το βιβλίο του Ανθολογίου της Α΄ και Β΄Δημοτικού. Το υλικό κατασκευάστηκε με κύριο γνώμονα 
τις αδυναμίες των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τη 
μαθησιακή διαδικασία. Απευθύνεται στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με παιδιά με 
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Η υλοποίηση του ψηφιακού και έντυπου υλικού βασίστηκε στις 
προδιαγραφές και οδηγίες της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η οποία επέβλεψε 
και αξιολόγησε την όλη διαδικασία. Η επιλογή των κειμένων έγινε με βάση τους βασικούς στόχους του 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για μαθητές με αυτισμό. Στόχος του μαθησιακού περιβάλλοντος είναι η 
βελτίωση της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης, της κινητοποίησης και του ενθουσιασμού των μαθητών με 
Διάχυτες Αναοτυξιακές Διαταραχές, ώστε να προκύψουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς, πιο 
αποτελεσματική εκμάθηση των διδασκομένων εννοιών και απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Το περιβάλλον 
αυτό βοηθά στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, στη διεύρυνση του γλωσσικού τους 
κώδικα, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, στην ενίσχυση του φωνολογικού, μορφολογικού και 
σημασιολογικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας και στην απόκτηση συγγραφικής και αναγνωστικής 
αυτονομίας. 
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Ευρωπαϊκό έργο TRAIL: Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών και ανοιχτής διαδικτυακής πλατφόρμας 
μαθημάτων ‐ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΑΠΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Γρηγόρης 
Αρχιμανδρίτης και Αντωνέλα Κοτσώνη (InterMediaKT, Πάτρα) 
 
Παρουσίαση αποτελεσμάτων του διετούς ερευνητικού έργου TRAIL (Σεπτέμβριος 2015‐ Δεκέμβριος 2017), το 
οποίο πραγματοποιήθηκε με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πρόγραμμα Erasmus+ KA2) σε 
Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία και Σουηδία. Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στον προσδιορισμό και την 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για επαγγελματίες της Ειδικής Αγωγής, στα πλαίσια προγραμμάτων 
παρέμβασης και υποστήριξης εφήβων στο φάσμα του Αυτισμού και της μετάβασής τους στην καθημερινή ζωή.  
Το μοντέλο αυτό αποτελείται από εκπαιδευτικό υλικό, για ευαισθητοποίηση‐ επιμόρφωση, εγχειρίδιο 
εκπαιδευτών και ιστοσελίδα με ηλεκτρονικά μαθήματα που περιέχουν τη μεθοδολογία των προγραμμάτων 
που εισηγήθηκαν στα δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Λυών, Γαλλία και Γκέτεμποργκ, Σουηδία αντίστοιχα. 
Στα σεμινάρια αυτά παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν δύο καινοτόμες μέθοδοι: η CPT (Θεραπευτικό‐
Παιδαγωγικό Θέατρο) και η μέθοδος HIPE (κινητές μονάδες θεραπευτών με στόχο την υποστήριξη της 
ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με ΔΑΦ), οι οποίες στην συνέχεια τροποποιήθηκαν σε ψηφιακή μορφή, ώστε 
να είναι προσβάσιμες από όλους μέσω της ηλεκτρονικής (e‐learning) πλατφόρμας του έργου.  
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες σε όλες τις προαναφερόμενες χώρες που συμμετέχουν στο 
έργο. Η πρώτη αφορά την νομοθεσία και η δεύτερη τις παροχές υποστήριξης και το επίπεδο κατάρτισης. Από 
τις έρευνες αυτές, προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα για την Ελλάδα αναφορικά με τους παραπάνω τομείς 
της Ειδικής Αγωγής, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Για τους σκοπούς της 
έρευνας, λάβαμε δείγμα ατόμων (εκπαιδευτικών και ειδικών) που εργάζονται με άτομα με αυτισμό, σε 
σχολεία ειδικής αγωγής και σε δομές ψυχικής υγείας. Στόχος ήταν η καταγραφή των πρακτικών και των 
αναγκών, που αφορούν την δια βίου στήριξη των εφήβων και νέων με αυτισμό στην καθημερινότητά τους, 
μέσα από ερωτηματολόγια και ομάδες εστίασης σε πέντε χώρες.    
 
 
Νήπια με ΔΑΔ: Πως η πρώιμη εκτίμηση και παρέμβαση των ειδικών νηπιαγωγών μπορούν να φανούν 
πολύτιμες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας ‐ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΥΣΑΙΛΙΔΟΥ (1ος Παιδικός Σταθμός, Δήμος 
Λαρισαίων) και ΠΟΛΥΤΙΜΗ‐ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΣΙΤΗ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία 
"Ήφαιστος", Δήμος Τρικκαίων)  
 
Η Πρώιμη Ειδική Αγωγή αποτελεί ουσιώδες συστατικό της εκπαίδευσης και η παροχή υπηρεσιών Πρώιμης 
Παρέμβασης θεωρείται εθνική προτεραιότητα. Επισημαίνεται ότι η Πρώιμη Παρέμβαση δεν αφορά μόνο το 
παιδί, αλλά τους γονείς, την οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί 
στην ανάδειξη της σημαντικότητας της πρώιμης εκτίμησης των ανησυχητικών σημείων κατά την προσχολική 
ηλικία, στην προσέγγιση του όρου Πρώιμη Παρέμβαση, αναλύοντας τα στάδιά της, δίνοντας έμφαση στα 
οφέλη της παρεμβατικής διαδικασίας των παιδιών με ΔΑΔ ή σε εκείνα σε επικινδυνότητα. Ακόμη, εξετάζονται 
οι παράγοντες που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της ΠΠ στην Ελλάδα, ενώ τέλος παρουσιάζεται ο 
πολύπλοκος ρόλος της ειδικού νηπιαγωγού, εστιάζοντας στις πρακτικές και στα σημεία παρατήρησης των 
παιδιών για ελαχιστοποίηση και πρόληψη των ήδη υπαρχόντων ή μελλοντικών αναπτυξιακών διαταραχών. 
Υιοθετήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, στηριζόμενη τόσο σε διεθνή επιστημονικά άρθρα, 
μελέτες, βιβλία όσο και σε αναζητήσεις επίσημων διαδικτυακών πηγών. Ευρήματα που  
αναδύονται: η ΠΠ δύναται ν' αναστρέψει τους παράγοντες επικινδυνότητας που σχετίζονται με πιθανές, 
δυσλειτουργικές ή αναπτυξιακώς καθυστερημένες εγκεφαλικές περιοχές κατά τη βρεφική και νηπιακή ηλικία. 
Ακόμη, τα παιδιά σε επικινδυνότητα και φτωχών σχολικών επιτευγμάτων ανταποκρίνονται θετικά στην ΠΠ και 
η αποδοτικότητά της φαίνεται να εξαρτάται από τη συμμετοχή των παιδιών και των οικογενειών τους. 
Επιπροσθέτως τα εξατομικευμένα προγράμματα προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδιά με ΔΑΔ να φτάσουν 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.  
Καταλήγουμε στ' ότι η αναπτυξιακή εικόνα των παιδιών προσχολικής ηλικίας δύναται να βελτιωθεί με 
ρυθμούς ταχύτερους απ' ότι θα γινόταν στην εφαρμογή μιας παρέμβασης μετά την ηλικία των έξι ετών. 
Συμπερασματικά, αντιμετωπίζοντας και μειώνοντας την ένταση του προβλήματος, προσφέρουμε στο παιδί τη 
δυνατότητα να σταθεί κατά το δυνατό, ανεμπόδιστα ισότιμο με τα άλλα παιδιά. Με τον σχεδιασμό 
εξατομικευμένων προγραμμάτων η ειδική νηπιαγωγός μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τις 
ανάγκες του παιδιού, εμποδίζοντας την εμφάνιση δευτερογενών αναπηριών και συνήθως τα αποτελέσματα 
είναι εντυπωσιακά. 
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#23 Τραπέζι ‐ Μαθήματα από τη συνεργασία τριών Ευρωπαικών χωρών στην εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό: το 
ερευνητικό πρόγραμμα ‘Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό’ 

ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ (Ψυχολόγος), ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Ψυχολόγος), ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΡΑΛΗ (Εκπαιδευτικός 
Α/βάθμιας), ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Δ/ντής Ράλλειων Πειραματικών Σχολείων), ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
(Σχολικός σύμβουλος), Κοσσυβάκη Λίλα και Guldberg Karen (Πανεπιστήμιο του Birmingham)  
 
Σκοπός: Η σχολική ένταξη παιδιών με αυτισμό εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα και πάντα σε 
συνάρτηση με την τοπική νομοθεσία και τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει κάθε 
χώρα να διεξάγει έρευνα του τοπικού πλαισίου προτού προχωρήσει στην ανάπτυξη πρακτικών για την 
εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό. Σκοπός της παρούσας μελέτης (Σεπτέμβρης 2014‐Αύγουστος 2017), η οποία 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να εξερευνήσει κατά πόσο ένα μοντέλο καλής πρακτικής 
στο αυτισμό ανεπτυγμένο στη Μ. Βρετανία μπορεί να μεταφραστεί και να προσαμοστεί σε δύο χώρες του 
Ευρωπαϊκού νότου, την Ελλάδα και την Ιταλία.  
Μεθοδολογία: Έξι φορείς από τρεις χώρες (Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγχαμ, Autism Education Trust και 
Genium ‐ Μ. Βρετανία, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη‐ Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Cattolica del Sacro Cuore και 
Ufficio Scolastico per la Lombarida‐ Ιταλία) συνεργάστηκαν σε μία έρευνα δράσης για την προσαρμογή του 
μοντέλου στην ελληνική και ιταλική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Και στις τρεις χώρες άτομα με αυτισμό 
ήταν μέλη των αντίστοιχων ερευνητικών ομάδων και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του υλικού.  
Αποτελέσματα: Η προτεινόμενη παρουσίαση πέρα από μια γενική αναφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα, θα 
εστιάσει σε θεματικές ενότητες/ μαθήματα στα οποία οι ερευνητές κατέληξαν μέσω της μεθόδου των Ιστοριών 
Δημιουργικής Αξίας (i.e. Value Creation Stories) (Wenger‐Trayner). Eνδεικτικά κάποιες από τις θεματικές 
ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:  
1. Κοινωνική μάθηση και αλλαγή στάσης των μελών των ερευνητικών ομάδων 2. Μαθήματα από τους 
ερευνητές με αυτισμό 3. Μαθήματα από τις επισκέψεις σε σχολεία στις 3 χώρες 4. Αλλαγές στάσεων και 
στρατηγικών από τους δασκάλους που εκπαιδεύτηκαν στο μοντέλο 5. Βιώσιμα μοντέλα συνεργασίας  
Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορές στις κουλτούρες και το εκπαιδευτικό 
σύστημα των τριών χωρών, το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα απέδειξε πως έχουμε πολλά να μάθουμε 
από τη συνεργασία με άλλες χώρες και την ανταλλαγή εμπειριών (κοινότητες πρακτικής/ Communties of 
Practice). 
 

 
#24 Συνεδρία ‐ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Φαινότυπος Αυτιστικού Φάσματος σε Γενετικά Σύνδρομα ‐ ΕΦΗ ΜΠΑΡΛΟΥ, Ελένη Σκουτέλη, Χρισταλένα 
Καττάμη, Μαρία Πυργελή (ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών)  
 
Οι Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν μια ετερογενή ομάδα νευροαναπτυξιακών 
διαταραχών με σαφή κληρονομική επιβάρυνση. Αν και η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του αυτισμού και γενετικών 
παραγόντων έχει τεκμηριωθεί ερευνητικά, το ακριβές γενετικό υπόβαθρο των ΔΑΦ παραμένει ασαφές. Αρκετά 
γενετικά σύνδρομα εκδηλώνουν αυτισμό σε συχνότητες υψηλότερες από τις αναμενόμενες σε σύγκριση με το 
γενικό πληθυσμό. Τα σύνδρομα αυτά αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 10% όλων των περιπτώσεων του 
Φάσματος και περιλαμβάνουν την Οζώδη Σκλήρυνση, το Εύθραυστη X, το Σύνδρομο Down, τη 
Νευροϊνωμάτωση, τα σύνδρομα Angelman, Prader‐Willi, Williams, Duchenne κλπ.  
Σκοπός: Στην παρουσίαση αυτή γίνεται βιβλιογραφική αναφορά στη φαινομενολογία αυτισμού σε γενετικά 
σύνδρομα και περιγράφεται η εμπειρία της ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών σχετικά με το φαινότυπο αυτιστικού φάσματος 
σε νεογνά, βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας με γενετικά σύνδρομα.  
Αποτελέσματα‐ Συμπεράσματα: Η αναγνώριση των γενετικών διαταραχών σε ασθενείς με Διαταραχή 
Αυτιστικού Φάσματος είναι εξαιρετικά σημαντική στην πρόγνωση, στη θεραπεία αλλά και στη γενετική 
συμβουλευτική της οικογένειας. Αντίστροφα, είναι εξίσου σημαντικό να προσδιοριστούν οι ΔΑΦ σε ασθενείς 
με γενετικά σύνδρομα, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση και εκπαιδευτική 
ενσωμάτωση. Σε ερευνητικό επίπεδο τίθενται σημαντικά ερωτήματα όπως η εγκυρότητα της διάγνωσης του 
αυτισμού σε ασθενείς με νοητική υστέρηση, η ταυτοποίηση των αυτιστικών υποφαινότυπων και οι διαφορές 
τους από τον «ιδιοπαθή» αυτισμό, η εγκυρότητα των εργαλείων αξιολόγησης που έχουν σχεδιαστεί για τον 
ιδιοπαθή αυτισμό, οι πιθανοί μηχανισμοί που συνδέουν τις νόσους κλπ. Τα ευρήματα από τη μελέτη των 
γενετικών συνδρόμων ενσωματώνονται συστηματικά στη συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με την αιτιολογία και 
την παθογένεια του αυτισμού. Διαφορετικά σύνδρομα συγκλίνουν σε ένα κοινό βιολογικό υπόβαθρο, που 
πιθανώς αντιπροσωπεύει τη συνόσηση με τον αυτισμό. 
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Διαταραχές ρύθμισης στη βρεφική και πρώτη νηπιακή ηλικία: Νευροβιολογικά δεδομένα – Συσχέτιση με 
νευροαναπτυξιακές δυσκολίες ‐ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής 
Μονάδας Έρευνας και Θεραπείας για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης»), Αντωνιάννα Σπανού (Παιδοψυχίατρος) 
 
Εισαγωγή: Οι διαταραχές ρύθμισης (σίτισης και αντίδρασης σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος) απαντώνται 
συχνά στις πρώιμες ηλικίες (0‐2 ετών), και ως επί το πλείστον υφίενται αυτόματα με την πάροδο του χρόνου. Η 
σύγχρονη θεώρηση αυτών δεν συγκαταλέγει ανάμεσά τους τις διαταραχές ύπνου.  
Σκοπός: Στα πλαίσια πρώιμης ανίχνευσης νευροαναπτυξιακών διαταραχών, δειρευνήσαμε αν οι διαταραχές 
ρύθμισης συσχετίζονται με αυξημένη επίπτωση εμφάνισης σε μεγαλύτερες ηλικίες νευροαναπτυξιακών 
δυσκολιών, στις οποίες συγκαταλέγονται οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος.  
Μεθοδολογία: Έγινε βιβλιογραφική διερεύνηση σε δυο μεγάλες βάσεις δεδομένων (Pubmed, Cochrane) με 
συγκεγκριμένες λέξεις ευρετηριασμού. Παρατίθενται η συγκομιδή άρθρων και η θεματική κατηγοροποίηση 
αυτών.  
Αποτελέσματα: Διαπιστώνονται συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά βιολογικά δεδομένα με μετρήσιμες 
φυσιολογικές παραμέτρους και παράγοντες για βρέφη και νήπια με διαταραχές ρύθμισης. Οι διαταραχές 
ρύθμισης φαίνεται να συσχετίζονται με αυξημένη επίπτωση με επιμέρους χαρακτηριστικά 
νευροαναπτυξιακών, συμπεριφορικών και συναισθηματικών δυσκολιών.  
Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται συσχέτιση διαταραχών ρύθμισης και νευροαναπτυξιακών, συμπεριφορικών 
και συναισθηματικών δυσκολιών. Είναι απαραίτητη η βελτιωμένη επιδημιολογική μεθοδολογία των μελετών 
προκειμένου να διαπιστωθούν η ενδεχόμενη αιτιολογική συσχέτιση και οι εμπλεκόμενοι φυσιολογικοί 
μηχανισμοί με σύγχρονη αποτύπωση αποτελεσματικών πρώιμων παρεμβάσεων.   

 
 

Διαφοροδιάγνωση ΔΑΦ από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ‐ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,  Ιωάννης 
Βογινδρούκας, Αλεξάνδρα Παλαμπουίκη και Μαρία Ελευθεριάδου (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β.Ελλάδος 
Ψ.Ν.Θ.)  
 
Σκοπός: Στις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες συνήθως η πρώτη επαφή με τις προσερχόμενες οικογένειες γίνεται 
με τη συμπλήρωση πληροφοριών στο έντυπο της πρώτης τηλεφωνικής επικοινωνίας (intake). Σε κάποιες 
περιπτώσεις, τα συμπτώματα που αναφέρουν οι γονείς, τόσο κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, όσο και κατά 
τη λήψη του ιστορικού, παραπέμπουν σε διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση 
της διαγνωστικής διαδικασίας, διαπιστώνεται τελικά ότι πρόκειται για άλλου είδους διαταραχές. Η παρούσα 
εργασία παρακολουθεί την πορεία της κλινικής σκέψης.  
Μεθοδολογία: Παρουσιάζονται κλινικά περιστατικά με φαινότυπο ΔΑΦ, τα οποία προσήλθαν στο 
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, έγινε κλινική εκτίμηση και 
συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα 
διαγνωστικά εργαλεία. Το σύνολο των δεδομένων που προέκυψαν παρατίθεται στην παρούσα εργασία. Με τη 
βοήθεια πινάκων διπλής (και πολλαπλής εισόδου) γίνεται σύγκριση των επιμέρους παραμέτρων και αναλύεται 
η διαφοροδιαγνωστική πρακτική, σύμφωνα με τα ταξινομικά συστήματα.  
Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της διεπιστημονικής αξιολόγησης, τα κλινικά περιστατικά 
κατατάσσονται σε άλλες διαγνωστικές ομάδες, όπως νοητική υστέρηση, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής‐ 
υπερκινητικότητα, πραγματολογική διαταραχή, λεκτική δυσπραξία, διαταραχή του συναισθήματος με έναρξη 
ειδικά κατά την παιδική ηλικία.  
Συμπεράσματα: Η καθημερινή κλινική πράξη αποδεικνύει την καθοριστική σημασία παραγόντων, όπως η 
ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης, η καλή γνώση των αναπτυξιακών διαταραχών, οι διευρυμένες πηγές 
συλλογής πληροφοριών και η σωστή αξιολόγηση των σημείων της κλινικής παρατήρησης, για την άρτια 
παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. 
 
 
Το νευροψυχολογικό μοντέλο των Stackhouse & Wells (1997) ως αξιολογητικό / παρεμβατικό πλαίσιο της 
ομιλίας παιδιών με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας ‐ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΡΟΚΑΝΕΛΛΟΥ (Παιδοψυχιατρική κλινική 
Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία), Κατερίνα  
Παπανικολάου (Παιδοψυχιατρική κλινική Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων 
Αθηνών «Η Αγία Σοφία), Μαρία Βλασσοπούλου (1η Ψυχιατρική κλινική Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα Καισαριανής), Αγγελική Κωτσοπούλου (Εταιρία Ψυχικής Υγείας 
Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας) 
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Τα άτομα με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας εμφανίζουν διαταραχές στην ομιλία που συχνά παραμένουν μέχρι 
την ενηλικίωση (Shriberg et al., 2001, Dziuk et al., 2007, Cleland et al., 2010, Chenausky, 2015). Το 
νευροψυχολογικό μοντέλο των Stackhouse και Wells (1997) είναι ένα θεωρητικό μοντέλο επεξεργασίας του 
λόγου, σύμφωνα με το οποίο τα ελλείμματα στην ομιλία προέρχονται από βλάβη σε ένα ή περισσότερα 
επίπεδα επεξεργασίας του μηνύματος, επιτρέποντας στοχευμένες παρεμβάσεις με δομημένες 
δραστηριότητες.  
Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των σταδίων ομιλίας με σταθμισμένες/δομημένες δοκιμασίες 
συμμετεχόντων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας σχολικής ηλικίας και η παρουσίαση της θεραπευτικής 
προσέγγισης με βάση το προαναφερόμενο νευροψυχολογικό μοντέλο.  
Στην μελέτη συμμετείχαν 25 συμμετέχοντες με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και 25 νευροτυπικοί 
συνομήλικοι, ηλικίας 7‐10 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν μονόγλωσσοι με μητρική την Ελληνική. Στους 
συμμετέχοντες χορηγήθηκαν: α) το Raven's Coloured Progressive Matrices (Σιδερίδης & λοιποί, 2015) β) η 
σύντομη μορφή της Δοκιμασίας Φωνητικής & Φωνολογικής Εξέλιξης (Λεβέντη & συν., 1995), γ) η κλίμακα 
επανάληψης ψευδολέξεων (Πόρποδας, 1995), δ) η δοκιμασία Σιωπηλής ακουστικής διάκρισης ψευδολέξεων 
με εικόνες (Κωτσοπούλου και λοιποί, 2012).Για την συμμετοχή στην μελέτη κάθε συμμετέχοντας έπρεπε να 
παρουσιάζει δείκτη μη‐λεκτικής νοημοσύνης >70. Για την σύγκριση των ποσοτικών μεταβλητών 
χρησιμοποιήθηκε το Student’s t‐test (p=0.05) και το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 19.0.  
Οι δύο ομάδες ήταν παρόμοιες ως προς το φύλο, την ηλικία και την μη‐λεκτική νοημοσύνη. Τα παιδιά με ΔΑΦ 
είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στη δοκιμασία σιωπηλής ακουστικής διάκρισης ψευδολέξεων με εικόνες 
  
 

#25 Τραπέζι ‐ Οικογένεια και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
 

Επιβάρυνση γονέων παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ– Στρατηγικές διαχείρισης δύσκολων /απαιτητικών 
καταστάσεων ‐ Β. ΝΤΡΕ, Αικ. Παπανικολάου, Γ. Κολαΐτης (Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠ«Η Αγία 
Σοφία») 
 
Εισαγωγή:  Τα  ελλείμματα  των  παιδιών  με  ΔΦΑ,  επιδρούν  αρνητικά  στην  καθημερινή  ζωή  των  γονέων.  Συνεπώς, 
υπάρχει  ανάγκη  καταγραφής  των  στάσεων  επίλυσης  προβλημάτων  και  συμπεριφορών  που  αναπτύσσουν  οι 
οικογένειες. 
Σκοπός: Να διερευνηθούν οι ανάγκες και  οι συνέπειες στις οικογένειες  με παιδί με ΔΦΑ και να εξεταστούν  οι γονικές 
στρατηγικές αντιμετώπισης. 
Μέθοδος: Εκατόν σαράντα τρεις(143) μητέρες 31‐67 ετών(Μ=43.6,SD=5.8) παιδιών με ΔΦΑ 4‐18 ετών(Μ=10.3,SD=3.1) 
συμμετείχαν στην μελέτη μετά την προγραμματισμένη ετήσια παρακολούθηση. 
Τους  ζητήθηκε  να  συμπληρώσουν:  Ι)  Το  Ερωτηματολόγιο  Δημογραφικών  στοιχείων  ΙΙ)  Την  Κλίμακα  Family  Crisis 
Oriented Personal Evaluation Scales  (F‐COPES, McCubbin, Olson &Larsen 1981),  ΙΙΙ) Την Κλίμακα για Κατάθλιψη,CES‐
D(Madianos & Stefanis 1992). 
Αποτελέσματα: Το 67,5% των μητέρων εμφάνιζε συμπτώματα κατάθλιψης. Οι συχνότερες ανησυχίες τους αφορούσαν 
τη  στήριξη  (61,82%)  και  φροντίδα  (58,18%)  του  παιδιού.  Στην  υποκλίμακα  κοινωνικής  υποστήριξης,  προέκυψε  ότι 
ζήτησαν  ενθάρρυνση  και  υποστήριξη  από  τους  φίλους  (60,9%)  και  συμμερίζονταν  τις  δυσκολίες  τους  με  τους 
συγγενείς  (48,8%).  Όσον  αφορά  στην  αναπλαισίωση  σημαντικών  προβλημάτων,  γνώριζαν  ότι  έχουν  τη  δύναμη  να 
λύσουν σημαντικά προβλήματα (65,4%). Στην αναζήτηση πνευματικής υποστήριξης, ανέφεραν ότι δεν συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες  της  εκκλησίας  (59,8%),  αλλά  πιστεύουν  στον  Θεό  (69,2%).  Στην  υποκλίμακα  κινητοποίησης  της 
οικογένειας,  φάνηκε  να  ζητούν  βοήθεια  από  κοινοτικά  προγράμματα  (76,6%).  Στην  υποκλίμακα  παθητικής 
αντιμετώπισης, προέκυψε ότι πιστεύουν πως το πρόβλημα θα βελτιωθεί με το χρόνο (71%).  
Συμπέρασμα:  Φαίνεται  ότι  οι  μητέρες  παιδιών  με  ΔΦΑ,  στο  στάδιο  της  παρακολούθησης,  συχνά  εμφανίζουν 
καταθλιπτική συμπτωματολογία και ζητούν βοήθεια και υποστήριξη, κυρίως από επαγγελματίες και φίλους. Ωστόσο, 
η αντιμετώπισή τους είναι παθητική, και θεωρούν ότι περιμένοντας, το πρόβλημα μπορεί να εξαλειφθεί.  
 

 

Ενισχύοντας το ρόλο των γονέων στη διαμόρφωση δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης με τα πλαίσια δράσης του 
παιδιού ‐ Α. ΜΙΚΕΛΛΗ (Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠ«Η Αγία Σοφία») 
 
Η  μοναδικότητα  των  παιδιών  με  ΔΑΦ  έγκειται  στη  συνύπαρξη  δυνατών  και  αδύναμων  περιοχών  των 
δεξιοτήτων εκτέλεσης. Η ιδιαιτερότητα αυτή συχνά παρεμβαίνει ή/και εμποδίζει τη συμμετοχή του παιδιού σε 
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σημαντικά έργα της καθημερινότητας όπως, δραστηριότητες καθημερινής ζωής, σχολείο, παιχνίδι, αξιοποίηση 
ελεύθερου χρόνου και κοινωνική συμμετοχή. 
Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι η διερεύνηση της υπόθεσης ότι εστιαζόμενοι στις ικανότητες του παιδιού 
και μέσω της ενίσχυσης του ρόλου των γονέων είναι δυνατόν αφενός να εξεταστούν και να τροποποιηθούν οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες που υποστηρίζουν την ‘κρυμμένη’ λειτουργικότητα του παιδιού αφετέρου δε να 
αναπτυχθούν  οι  δεξιότητες  οι  οποίες  θα  ενισχύσουν  τη  συμμετοχή  του  στα  σημαντικά  έργα  της 
καθημερινότητας.  Χρησιμοποιούνται  παραδείγματα  από  την  κλινική  εμπειρία  στο  Ειδικό  Ιατρείο  ΔΑΦ,  της 
Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής και η ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας.  
Συμπερασματικά  κάθε  παιδί  με  ΔΑΦ  όπως  και  η  οικογένεια  του  απαιτεί  εξατομικευμένη  προσέγγιση.  Η 
σφαιρική αξιολόγηση και ο θεραπευτικός σχεδιασμός ο οποίος υποστηρίζει την προσπάθεια συμμετοχής του 
παιδιού στα σημαντικά έργα της καθημερινότητας,  συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της προσαρμοστικής 
του συμπεριφοράς. 
 

Αναπροσαρμογή του οικογενειακού συστήματος  στα πλαίσια της διάγνωσης και της διαχείρισης του 
παιδιού με ΔΑΦ ‐ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠ«Η Αγία Σοφία») 
 
Η  διάγνωση  ενός  παιδιού  με  ΔΑΦ  μπορεί  να  έχει  βραχυπρόθεσμες,  αλλά  και  μακροπρόθεσμες  επιπτώσεις 
στην  οικογενειακή  λειτουργικότητα.  Κάθε  οικογενειακό  σύστημα  έχει  την  ικανότητα  να  αναπτύσσει 
μηχανισμούς  προσαρμογής,  όταν  καλείται  να  διαχειριστεί  αναπτυξιακές  αλλαγές  ή  μεταβάσεις.  Ως  τέτοια 
αλλαγή  μπορεί  να  νοηθεί  η  διάγνωση  ενός  παιδιού  με  ΔΑΦ,  όπως  επίσης  και  οι  συνακόλουθες  πιθανές 
τροποποιήσεις  στην  καθημερινότητα  της  οικογένειας  (ύπνος,  γεύματα,  παιχνίδι,  εκπαίδευση,  εργασία).  Η 
ψυχοεκπαίδευση  όλων  των  μελών  της  οικογένειας  αποτελεί  τη  βάση  για  τη  μετέπειτα  αποτελεσματική 
θεραπευτική παρέμβαση. Μέσα από έναν αριθμό οικογενειακών συνεδριών, αυτό που επιτυγχάνεται είναι η 
συγκατασκευή  ενός  νέου  νοήματος  για  τη  συμπτωματολογία  του  παιδιού  και  η  ανάδυση  της  διαφορετικής 
αφήγησης  που  μπορεί  να  έχει  το  κάθε  μέλος.  Στόχος  είναι  η  υιοθέτηση  στρατηγικών  αντιμετώπισης  που 
προωθούν  τη  λειτουργική  επικοινωνία  και  αλληλεπίδραση,  αλλά  και  τη  συνοχή  του  οικογενειακού 
συστήματος.  Η  οικογενειακή  θεραπεία  μπορεί  να  ενθαρρύνει  τον  ανοικτό  διάλογο  για  τη  διαχείριση 
ζητημάτων  πένθους,  απογοήτευσης,  θυμού,  ενοχής,  συναισθηματικής  υπερφόρτωσης,  αλλά  και  σωματικής 
εξάντλησης. Η συστημική θεραπεία οικογένειας αποσκοπεί στην επίλυση των ζητημάτων που συνδέονται με 
τις  σχέσεις  και  την  επικοινωνία  μεταξύ  των  μελών  και  μπορεί  να  είναι  ευεργετική,  όσον  αφορά  στην 
οικοδόμηση  στρατηγικών  διαχείρισης  δύσκολων  καταστάσεων,  αλλά  και  στην  ανεύρεση  πόρων 
ανθεκτικότητας που μπορούν να κινητοποιήσουν την οικογένεια και να ενισχύσουν το γονεϊκό ζεύγος. 

 

Τα αδέλφια παιδιών με ΔΑΦ  ‐ Ε. ΤΑΓΚΟΥΛΗ (Παιδοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠ«Η Αγία Σοφία») 
 
Η σχέση μεταξύ αδελφών είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια σχέση στη ζωή του ανθρώπου και ασκεί σημαντική 
επιρροή τόσο στη παιδική όσο και στην ενήλικη ζωή. 
Στις  οικογένειες  με  παιδί  με  αυτισμό  οι  παράγοντες  που  συμβάλλουν  θετικά  στην  ενίσχυση  της  αδελφικής 
σχέσης είναι: η σαφής και κατάλληλη ηλικιακά ενημέρωση των αδελφών σε σχέση με την φύση των δυσκολιών 
του αδερφού τους, η  κατανόηση  των συναισθημάτων και  των αναγκών  τους από  τους  γονείς  και η ανοιχτή 
επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. 
Σκοπός της εισήγησης είναι να συζητηθούν οι σκέψεις και τα συναισθήματα των παιδιών και εφήβων σε σχέση 
με  τον  αδερφό  τους  με  αυτισμό,    καθώς  και  οι  καταστάσεις  που  καλούνται  να  αντιμετωπίσουν  στην 
καθημερινότητα τους. Επίσης, θα διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα πρέπει να υποστηριχτούν ώστε 
να  επεξεργαστούν  τα  συναισθήματά  τους  και  οι  στρατηγικές  που  θα  πρέπει  να  αναπτύξουν  ώστε  να 
ανταποκριθούν στα σχόλια φίλων και συμμαθητών σε σχέση με τον αδερφό τους.  
Τα αδέλφια παρέχουν μοναδικές δυνατότητες για την κοινωνικοποίηση και καθοδήγηση του αδελφού τους με 
αυτισμό. Γονείς και δάσκαλοι οφείλουν να τα υποστηρίξουν στο να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις αυτής τους 
της εμπειρίας. 
 
 

#26 Εργαστήριο ‐ Τα σημασιολογικά δίκτυα και η εφαρμογή τους στη θεραπεία παιδιών με ΔΑΦ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ( Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας), ΝΑΤΑΣΣΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ( 

Έλλογον), ΣΕΛΙΝΑ‐ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ( Έλλογον), ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΑΣΛΕΥ 
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Η μεθοδολογία των σημασιολογικών δικτύων εφαρμόστηκε αρχικά στη γενική εκπαίδευση και αργότερα στην 
ειδική αγωγή και τη θεραπεία παιδιών και μεγαλύτερων ανθρώπων, που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στον τομέα 
της σημασιολογίας (περιεχόμενο της γλώσσας).  
Τα σημασιολογικά δίκτυα είναι οι οπτικές αναπαραστάσεις της σύνδεσης των εννοιών μιας γλώσσας. Είναι 
ένας τρόπος να αναπαρίσταται οπτικά η ανθρώπινη σκέψη και αποκαλύπτει το πώς συνδέονται οι έννοιες‐
λέξεις μεταξύ τους.  
Η εφαρμογή της μεθόδου σε παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ και δυσκολίες στη διάσταση της σημασιολογίας 
μετρήθηκε ως προς την αποτελεσματικότητά της και έχουμε τις πρώτες θετικές ενδείξεις, μιας και η ομάδα του 
δείγματος μας, που δέχθηκε θεραπεία με τη μέθοδο την σημασιολογικών δικτύων, βελτίωσε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα (περίπου 16 συνεδριών) την επίδοση της στις σταθμισμένες δοκιμασίες εξέτασης του 
ενεργητικού λεξιλογίου (Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (παιδιά που 
δέχθηκαν θεραπεία για την ανάπτυξη του λεξιλογίου με παραδοσιακές μεθόδους λογοθεραπείας για ίδιο 
χρονικό διάστημα).  
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:  
• Να κατανοήσουν την έννοια της σημασιολογικής ανάπτυξης και πώς αυτή δυσλειτουργεί σε παιδιά με ΔΑΦ.  
• Να κατανοήσουν τη δομή ενός σημασιολογικού δικτύου.  
• Να μάθουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά με ΔΑΦ να εμπλουτίσουν τις 
σημασιολογικές τους συνδέσεις.  
• Να κατανοήσουν τον τρόπο εφαρμογής και καταγραφής σημασιολογικών δικτύων σε παιδιά διαφορετικής 
λειτουργικότητας.  
• Να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα, αλλά και τις δυσκολίες εφαρμογής της μεθόδου σε παιδιά με ΔΑΦ    

 
#28 Τραπέζι 

 
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και γενετικά σύνδρομα. Κλινική προσέγγιση ‐ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
(Παιδίατρος – Αναπτυξιολόγος) 
 
Τα γενετικά σύνδρομα αποτελούν μια οντότητα που συνεχώς διευρύνεται με τη βοήθεια εξελισσόμενων 

γενετικών μεθόδων. Mε βάση τις ερευνητικές μελέτες, o αριθμός των γενετικών συνδρόμων στα οποία 

παρατηρείται συνοσηρότητα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αυξάνεται συνεχώς. 

Από την κλινική πλευρά η αναγνώριση ΔΑΦ στα γενετικά σύνδρομα  είναι σημαντική προκειμένου να  
ακολουθηθεί η σωστή καθοδήγηση για την παρέμβαση του ατόμου,  την εκπαίδευση των γονέων και την 
επιλογή κατάλληλου σχολικού/εκπαιδευτικού πλαισίου.   
Η αναγνώριση ΔΑΦ στα γενετικά σύνδρομα συχνά εμποδίζεται λόγω συμπεριφορικών φαινοτύπων που 
παρατηρούνται στα γενετικά σύνδρομα και είναι κοινοί με τις ΔΑΦ, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη 
διάγνωση άρα και παρέμβαση. 
Η παρουσίαση αυτή εστιάζει στην κλινική προσέγγιση της διάγνωσης πιθανής συνοσυρότητας ΔΑΦ με 

γενετικά σύνδρομα, αναφέροντας παραδείγματα των συχνότερων με βάση τη βιβλιογραφία συνδρόμων που 

συνυπάρχουν με ΔΑΦ 

 
Συννοσηρότητα Αυτισμού με Νευρολογικές Διαταραχές ‐ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΩΤΑΚΗΣ (Παιδίατρος – 
Παιδονευρολόγος) 
 
Εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες στον αυτισμό ‐ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΣ (Παιδοψυχίατρος) 
 
 

#29 Εργαστήριο ‐ Χτίζοντας μία Αισθητηριακή Δίαιτα σε ένα παιδί με αυτισμό. Βασικές αρχές και προτεινόμενες 
τεχνικές   

ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Κέντρο Προσέγγιση) 
 
Η αισθητηριακή δίαιτα, στηρίζεται στην ουσία στην παροχή προσαρμοσμένων και επιβοηθητικών 
ερεθισμάτων αλλά και διευκολύνσεων για το σύστημα αισθητηριακής επεξεργασίας του κάθε ατόμου. Οι 
ενήλικες έχουμε αναπτύξει ‐πολλές φορές ασυνείδητα‐ το δικό μας πρόγραμμα αισθητηριακής δίαιτας με 
σκοπό να μας βοηθάει στην καλύτερη ρύθμιση και αυτορρύθμιση μας προκειμένου να ανταπεξερχόμαστε στις 
καθημερινές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Για το παιδί όμως με αυτισμό, θα χρειαστεί ένα ειδικά σχεδιασμένο 



34 

 

πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιβοήθησης, αφού δυσκολεύεται πολύ να αυτορρυθμιστεί και να συναντήσει 
την ζώνη άνεσής του στην προσπάθειά του να επεξεργαστεί τις πληροφορίες του περιβάλλοντος.  
Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν με τους συμμετάσχοντες τρόποι επιβοήθησης αλλαγής 
της διέγερσης σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μέσω βιωματικού εργαστηρίου, οδηγιών “do‐
don’t” (βασικά teaching‐tips) και παρουσίασης περιστατικών (ένα με ΥΛΑ και ένα με τυπικό αυτισμό). 

 
  
# 30 Συνεδρία ‐ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Ψυχολογική δυσφορία και ποιότητα ζωής σε γονείς παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος  
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ και Ερμιόνη Παπαδάκη (Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές, 
ΕΨΥΠΕΑ, Μεσολόγγι, Αιτωλ/νίας), Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος (Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο Αχαϊας), Γρηγόρης Οικονόμου (Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο Αχαϊας), Γεράσιμος Τουλιάτος και  Σωτήρης Κωτσόπουλος (Κέντρο Ημέρας για 
Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές, ΕΨΥΠΕΑ, Μεσολόγγι, Αιτωλ/νίας) 
 
Σκοπός: Οι γονείς των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) συχνά αναφέρουν αυξημένα 
ποσοστά ψυχολογικής δυσφορίας και χαμηλά επίπεδα Ποιότητας Ζωής (ΠΖ). Στόχος της παρούσας μελέτης 
ήταν η διερεύνηση των επίπεδων άγχους, κατάθλιψης και ΠΖ σε γονείς παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος (ΔΑΦ) και η ανάδειξη σημαντικών δημογραφικών συσχετίσεων.  
Μέθοδος: Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν η Ελληνική έκδοση της Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS) για τη μέτρηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης και η Ελληνική έκδοση της Short Form 36 
Health Survey (SF‐36) για τον προσδιορισμό της ΠΖ.  
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 81 γονείς, 54 γονείς με παιδί με διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού 
Φάσματος (F84) ή Μικτής Αναπτυξιακής Διαταραχής (F83), σύμφωνα με τα κριτήρια του ICD‐10, και 27 γονείς 
παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Οι δύο ομάδες γονέων δε διέφεραν σημαντικά ως προς την ηλικία (p=0.185), το 
μορφωτικό επίπεδο (p=0.504), τον αριθμό παιδιών στην οικογένεια (p=0.453), την αναλογία φύλου (p=0.291) 
και το ποσοστό επαγγελματικής απασχόλησης (p=0.341). Οι γονείς των παιδιών με σοβαρές αναπτυξιακές 
δυσκολίες ανέφεραν αυξημένα ποσοστά αγχώδους (p=0.040) και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας (p=0.001) 
και χειρότερη κοινωνική λειτουργικότητα (p=0.004) σε σύγκριση με τους γονείς των παιδιών τυπικής 
ανάπτυξης. Όσον αφορά την ανίχνευση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ δημογραφικών παραμέτρων και της 
ψυχοσωματικής επιβάρυνσης των γονέων παιδιών με ΔΑΦ, οι γονείς που εργάζονταν ανέφεραν σημαντικά 
χειρότερη γενική υγεία (p=0.017) σε σύγκριση με τους μη εργαζόμενους, ενώ οι γονείς των μικρότερων σε 
ηλικία παιδιών εμφάνισαν μικρότερα επίπεδα άγχους (r=0.359, p=0.010) και καλύτερες βαθμολογίες στις 
κλίμακες ζωτικότητας (r=‐0.389, p=0.006), κοινωνικής (r=‐0.389, p=0.006) και ψυχικής λειτουργικότητας (r=‐
0.484, p=0.000). 
 
 
Εκτίμηση της ενσυναίσθησης των γονέων παιδιών με αυτισμό ‐ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΥ και Ζωή Βαενά (Κέντρο 
Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης και Ειδικής Αγωγής ΑΜΕΑ «Ο Σωτήρ») 
 
Ο όρος “ενσυναίσθηση” αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να καταλαβαίνει το εσωτερικό πλαίσιο 
αναφοράς του άλλου με ακρίβεια και με τα συναισθηματικά και νοητικά στοιχεία που εμπεριέχονται, χωρίς 
όμως ταυτόχρονα να χάνει την ιδιότητά του (Rogers, 1957). Είναι η ικανότητα του να μπαίνεις “στα παπούτσια 
του άλλου”, να θεωρείς μία κατάσταση από την οπτική θέα κάποιου άλλου και να αποκτάς μεγαλύτερη 
κατανόηση μέσα από τις αντιλήψεις του.  
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες και κυρίως με αυτισμό, 
παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στην επίδειξη ενσυναίσθησης, κυρίως γνωστικής και κοινωνικής 
ενσυναίσθησης.  
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας, είναι η εκτίμηση της ενσυναίσθησης των γονέων ατόμων αυτισμό. Μιας 
και η ενσυναίσθηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι κοινωνικών δεξιοτήτων και διαχείρισης συναισθημάτων των 
ατόμων με αναπηρία, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης τόσο εκ μέρους των γονέων όσο και κατ’ επέκταση των 
παιδιών με αυτισμό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. 
Μεθοδολογία. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο ενσυναίσθησης Toronto 
Empathy Questionnaire (TEQ) των Spreng, Mckinnon, Mar και Levine (2009). Πρόκειται για ένα σύντομο 
εργαλείο μέτρησης της ενσυναίσθησης που αποτελείται από 16 ερωτήσεις.  
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Αποτελέσματα. Το δείγμα μας αποτελείται από 33 γονείς, 23 γυναίκες και 10 άντρες, με μέσο όρο ηλικίας 44.4 
έτη και τυπική απόκλιση 7.6. 16 από τους γονείς αυτούς έχουν παιδιά με διάγνωση που ανήκει στο αυτιστικό 
φάσμα, ενώ οι υπόλοιποι, είναι γονείς παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Από την ανάλυση των απαντήσεων 
βλέπουμε πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά σε 3 ερωτήσεις, κάτι που υποδηλώνει ελαφρώς 
χαμηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης των γονιών παιδιών με αυτισμό, σε σχέση με την αντίστοιχη ομάδα 
γονιών παιδιών με τυπική ανάπτυξη.  
Συμπεράσματα. Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία οι 
γονείς των ατόμων με αυτισμό, φαίνεται να παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης σε σχέση με 
τους γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 
  
 
Εμπειρίες γονέων παίδων με αυτισμό από τη διαδικασία της διάγνωσης ‐ ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ (Α.Π.Θ) 
 
Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των εμπειριών γονέων παιδιών με αυτισμό κατά τη διαγνωστική 
διαδικασία. Χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη με ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Τα δεδομένα 
αναλύθηκαν μέσω της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης. Tα ευρήματα έδειξαν ότι οι γονείς 
αντιμετωπίζουν πληθώρα δυσκολιών πριν και κατά τη διάγνωση, την οποία βιώνουν ως οδυνηρή εμπειρία.  
Καθησυχαστικές υποδείξεις και λανθασμένες είτε αντιφατικές διαγνώσεις γιατρών της πρώτης απεύθυνσης 
ενέτειναν την ψυχολογική κόπωση των γονέων, κλόνισαν την εμπιστοσύνη τους στους επαγγελματίες και 
καθυστέρησαν την έγκαιρη διάγνωση και την πρώιμη παρέμβαση.  
Η διαδικασία της διάγνωσης απογοήτευσε κάποιους γονείς λόγω της συντομίας και του διεκπεραιωτικού 
χαρακτήρα της, ενώ η ενημέρωση χαρακτηρίστηκε υποτυπώδης και γενικόλογη. Στοιχεία που προξένησαν τη 
δυσφορία και τον αρνητισμό των γονέων ήταν το ψυχρό, ενίοτε ειρωνικό, ύφος των ειδικών, ο εστιασμός στις 
μειονεξίες του παιδιού με σκιαγράφηση ενός απαισιόδοξου μέλλοντος, η απουσία αναφοράς στη 
Συμβουλευτική Γονέων και η έλλειψη καθοδήγησης. Απεναντίας, στοιχεία τα οποία οι γονείς εκτίμησαν ήταν η 
διάθεση για συνεργασία και στήριξη, ο ρεαλιστικός προσανατολισμός σχετικά με τις προσδοκίες για το παιδί, η 
καθοδήγηση στην αντιμετώπιση του παιδιού αλλά και των αδελφών του, η ενημέρωση για τις υπάρχουσες 
θεραπευτικές παρεμβάσεις, για δικαιούμενες παροχές και για την ύπαρξη σχετικών συλλόγων.  
Συμπεράσματα:  
‐ Η ετοιμότητα αναγνώρισης των πρώτων ενδείξεων του αυτισμού είναι το κλειδί της έγκαιρης διάγνωσης.  
‐ Οι διάφορες ειδικότητες γιατρών πρέπει να χρησιμοποιούν κοινά διαγνωστικά κριτήρια.  
‐ Οι γιατροί που κοινοποιούν τη διάγνωση εκτός της επαρκούς κατάρτισης πρέπει να διαθέτουν 
επικοινωνιακές δεξιότητες και πλεόνασμα ενσυναίσθησης, αφού ο τρόπος κοινοποίησης έχει επίδραση στο 
πώς θα διαχειριστούν οι γονείς τη διάγνωση.  
‐ Η άμεση λήψη διάγνωσης ανακούφισε κάποιους γονείς, ώστε μπόρεσαν να κατανοήσουν επιτέλους την 
συμπεριφορά του παιδιού.  
‐ Οι ειδικοί χρειάζεται να αναγνωρίσουν τη σημασία της Συμβουλευτικής Γονέων, καθώς αυτοί μετά τη 
διάγνωση χρήζουν συστηματικής και μακρόχρονης υποστήριξης.  
‐ Στην επαρχία λείπουν παιδοψυχίατροι και δομές υποστήριξης. 
  
 
Η Σπουδαιότητα του να είσαι Γονέας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού: Μια Προσωποκεντρική 
Προσέγγιση! ‐ ΦΑΙΔΡΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Παιδοψυχολόγος) 
 
Ο διττός σκοπός αυτής της έρευνας ήταν: αρχικά να καταγράψει την εμπειρία του να είσαι γονέας ενός 
παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και να παρουσιάσει την καθημερινή ποιότητα ζωής της 
οικογένειας, εστιάζοντας στην οπτική γωνία του γονέα. Δεύτερον, να διερευνήσει πώς θα μπορούσε η 
ψυχοθεραπευτική πλαισίωση της οικογένειας χρησιμοποιώντας την Προσωποκεντρική προσέγγιση να 
βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινότητας της οικογένειας και πως μια τέτοια συνθήκη θα ενίσχυε τα 
επίπεδα ενσυναίθησης και κατ' επέκταση θα βελτίωνε την επικοινωνία Γονέα‐Παιδιού.  
Το κίνητρο της έρευνας ήταν να δοθεί σε αυτούς τους γονείς ‐ αφανείς ήρωες‐ η ευκαιρία να διηγηθούν την 
ιστορία τους και το ταξίδι τους στο φάσμα του αυτισμού και να αναλογιστούν αν η χρήση Προσωποκεντρικής 
παρέμβασης βελτίωσε την ποιότητα ζωής τους.  
Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα που στηρίχθηκε σε συνεντεύξεις γονέων. Για την επεξεργασία των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Θεματικής Ανάλυσης και της Τριγωνοποίησης.  
Τα αποτελέσματα χωρίστηκαν σε δυο βασικές κατηγορίες, που η καθεμία παρουσίασε υποκατηγορίες:  
Α) Η εμπειρία του να είσαι γονέας:  
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1‐ Η Διάγνωση: Απογοήτευση, Απόγνωση, Αγωνία, Εξάντληση, Πένθος  
2‐ Καθημερινότητα: Αναγκαιότητα Οργάνωσης, Απουσία Υποστηρικτικών Δικτύων/Κράτους Πρόνοιας, 
Ελλειμματική Πατρική Παρουσία,  
Συμπόνοια.  
Β) Επιρροή Προσωποκεντρικής Προσέγγισης: Βελτιωμένη Επικοινωνία, Αμφίπλευρη Ενίσχυση Επιπέδων 
Ενσυναίσθησης, Θάρρος, Ελπίδα,  
Φροντίζω τον Εαυτό μου/Βρίσκω προσωπικό χρόνο ως γονιός, Ενίσχυση Αυτοαξίας, Απενοχοποίηση.  
Τα συμπεράσματα ήταν ότι οι γονείς ενός αυτιστικού παιδιού περνούν από διαφορετικά συναισθηματικά 
στάδια καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους και ότι στην καταγραφή της εμπειρίας τους εστίαζαν κυρίως στην 
ελλειμματική συμβολή της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Ένα άλλο αξιοσημείωτο συμπέρασμα είναι ότι η 
χρήση Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης είχε σημαντική επίδραση στην εμπειρία τους και 
παρουσίασε βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων και της καθημερινότητάς τους. 
 
Συμβουλευτική γονέων με παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού από την πλευρά του 
εκπαιδευτικού και του λογοθεραπευτή ‐ ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός ΠΔΣΠΑ) και ΖΩΗ ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ 
(Λογοθεραπεύτρια) 
Στις μέρες μας στη σχολική τάξη έχουν αυξηθεί οι μαθητές/τριες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, 
γεγονός που δυσχεραίνει τη μαθησιακή διαδικασία, ειδικά όταν δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη, ενισχυτική 
διδασκαλία και τμήμα ένταξης. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο κρίνεται αναγκαία η ουσιαστική επικοινωνία με 
συνοχή μεταξύ εκπαιδευτικού –ειδικών και οικογένειας. Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος έγινε με 
μελέτη περίπτωσης, όπου η συμβουλευτική παρέμβαση γονέα – εκπαιδευτικού και λογοθεραπευτή είχε θετική 
επίδραση στο μαθησιακό, ψυχολογικό και κοινωνικο‐ συναισθηματικό επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού.  
Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της Epstein των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής, όπου οι 
εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία: γονείς, παιδί, εκπαιδευτικός και λογοθεραπευτής επηρεάζουν και 
επηρεάζονται. Παρουσιάζονται οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επικοινωνία τους με έμφαση στο 
οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner που πρεσβεύει ότι η συνεργασία σχολείου – οικογένειας 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας, όπου οι ενήλικες με ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 
συνεργασίας μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα παιδιά. Η συμβουλευτική γονέων οδήγησε σε 
αποτελεσματική συνεργασία που βασίστηκε στην ενεργητική ακρόαση, την ενθάρρυνση και στις αρχές της 
αποδοχής.  
Ο εκπαιδευτικός οικοδόμησε μια σχέση συνεργασίας που δε στηρίχτηκε σε αμυντικότητα, αλλά στην ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων, εκτέλεσης εντολών και ανάπτυξης πρωτοβουλιών. Ο λογοθεραπευτής βασίστηκε σε 
έναν λόγο απλό και κατανοητό σεβόμενος το γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των γονέων, άκουγε με 
προσοχή δίνοντας στο γονέα την ευκαιρία να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες και δυνατότητες του παιδιού, 
έσκυψε πάνω στις πραγματικές του ανάγκες και πρόσφερε ουσιαστική βοήθεια. Τα συνεργαζόμενα μέλη 
ακολούθησαν τις αρχές του Gonzales‐ Mena  
(2006) που βασίζεται στο ακρώνυμο RERUN των αγγλικών όρων reflect (στοχάζομαι), explain (εξηγώ), reason 
(αιτιολογώ), understand (κατανοώ) και negotiate (διαπραγματεύομαι). 
 
 

#31 Συνεδρία ‐ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Μεταφορά στο οικιακό περιβάλλον δεξιοτήτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια της Ψυχοθεραπείας 
Κοινωνικής & Συναισθηματικής Ανάπτυξης για άτομα με ΔΑΦ ‐ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Μαριάννα Τάσση, 
Δάφνη Πατσιάλα και Κωνσταντίνος Μπόλιας (Κέντρο Παιδιού και Εφήβου ‐ Κέντρο Αναπτυξιακών και 
Συναισθηματικών Διαταραχών “ Κων/νος Μπόλιας”) 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΨΚΣΑ) για άτομα με ΔΑΦ μέσης και υψηλής 
λειτουργικότητας στοχεύει στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ευεξία του ατόμου μέσω της ανάπτυξης της 
κοινωνικής επικοινωνίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης.  
Η μεταφορά δεξιοτήτων σε άλλα πλαίσια εκτός του θεραπευτικού αποτελεί μια σταθερή πρόκληση για τα 
θεραπευτικά προγράμματα στις ΔΑΦ.  
ΣΚΟΠΟΣ : Να αξιολογηθεί η μεταφορά δεξιοτήτων κοινωνικής επικοινωνίας και διαχείρισης συναισθημάτων 
στο οικογενειακό περιβάλλον .  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Το Ερωτηματολόγιο Κλινικής Αξιολόγησης της μελέτης συμπληρώνεται από τους γονείς 
παιδιών σε ΨΚΣΑ. Καταγράφονται οι δεξιότητες του παιδιού στο οικογενειακό περιβάλλον σε 5 βασικούς 
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τομείς : δεξιότητες συζήτησης, αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων, ανοχής στη ματαίωση, 
κοινωνικές δεξιότητες, διαχείρισης ελεύθερου χρόνου, με τη χρήση κλίμακας 0‐3 :0 (καθόλου), 1 (σπάνια), 2 
(συχνά), 3 (πολύ συχνά ή πάντα). Η χορήγηση γίνεται στην αρχή της θεραπευτικής περιόδου και 4‐6 μήνες 
αργότερα.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα αφορούν στα 29 άτομα με 2η χορήγηση, μέσης ηλικίας 
11ετών και μέση διάρκεια προηγούμενης θεραπείας 10 μήνες.  
Στατιστικά σημαντική διαφορά στο σκορ ( μέση τιμή ) μεταξύ της χορήγησης 1/2 καταγράφηκε σε 2 από τις 3 
μελετώμενες δεξιότητες επικοινωνίας: έναρξη διαλόγου & συμμετοχή σε διάλογο: 1,5/2 και 1,9 /2,2 
αντίστοιχα, στην έκφραση της λύπης από τα βασικά συναισθήματα :1,3 / 1,7, στην τήρηση της σειράς του κατά 
τη συζήτηση, από τις κοινωνικές δεξιότητες : 1 / 2. Η έκφραση των συναισθημάτων και η σύνδεση τους με 
συγκεκριμένα γεγονότα, η λεκτική έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων στη ματαίωση, βασικές κοινωνικές 
δεξιότητες (χαιρετισμός κατά την είσοδο, χρήση  
“ευχαριστώ‐ παρακαλώ” δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ χορήγησης 1/2 αλλά το μέσο 
σκόρ ήταν ήδη 2 – 2,5. 
 
 
Αισθήσεις και βιώματα αυτιστικών: Γλώσσα, Σώμα, Εξουσία ‐ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥΔΗ (Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) 
 
Η πρόσφατη εθνογραφική και κοινωνική έρευνα του αυτισμού έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον 
αυτιστικό εαυτό, σώμα, κοινωνικότητα, κουλτούρα, αφηγήσεις και συμμετοχή στην κοινότητα. Ο αυτισμός έχει 
προκύψει ως ένα αγωνιστικό πεδίο διαπραγματεύσεων μεταξύ δρώντων που διαμορφώνουν κοινωνικές 
ταυτότητες και κοινότητες στη βάση της κοινής εμπειρίας. Οι αυτιστικές εμπειρίες είναι πολλές και 
διαφορετικές, αλλά μια συνθήκη που συχνά συνέχει την αυτιστική ζωή είναι η πρόσληψη πληροφοριών που 
δεν γενικεύεται σε εννοιολογικά σχήματα. Ακόμα και για τους αυτιστικούς που έχουν λόγο, η γλώσσα είναι 
ιδιοσυγκρασιακή και υποκειμενική, επηρεάζεται κυρίως από το σώμα και τις αισθήσεις, τη μνήμη και τα 
βιώματα, παρά από το λόγο και την αναπαράσταση. Αυτό θα μπορούσε να είναι κοινό και στην εμπειρία των 
νευροτυπικών. Παρόλα αυτά η γλώσσα και οι κοινωνικές ταυτότητες εμποδίζουν τη συμφιλίωση με αυτά τα 
βαθύτερα συναισθήματα. Η διαδικασία απόκτησης της γλώσσας δημιουργεί μια σύγκρουση ανάμεσα στα 
προσωπικά μας συναισθήματα, τις αισθήσεις, τις εμπειρίες μας και τις κοινωνικά  
αναμενόμενες αναπαραστάσεις.  
Λαμβάνοντας υπόψη την εθνογραφική έρευνα και κυρίως τις προσωπικές μαρτυρίες αυτιστικών ανθρώπων, η 
παρούσα εργασία εστιάζει στην πρωταρχική σημασία που κατέχουν οι έντονες αισθήσεις και οι ασυνήθιστες 
αντιληπτικές διεργασίες στις αυτιστικές εμπειρίες που διαφεύγουν τα όρια της αφήγησης και της 
αναπαράστασης. Ισχυρίζομαι ότι οι διαφορετικές διαδικασίες απόκτησης της γλώσσας παίρνουν το χαρακτήρα 
πολιτισμικής σύγκρουσης ανάμεσα στους αυτιστικούς και τους νευροτυπικούς. Σ αυτό το σημείο εδράζεται η 
κοινωνική ιεραρχία ανάμεσά τους.  
Η εργασία βασίζεται σε πενταετή επιτόπια έρευνα και σε βιογραφικές συνεντεύξεις αυτιστικών αλλά και 
υποστηρικτών τους. Προκειμένου να προσεγγιστούν οι αυτιστικές υποκειμενικότητες, συλλογικότητες και βιο‐
κοινωνικότητες, εκπονήθηκε πολυτοπική έρευνα σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια (σπίτια, σχολεία, κέντρα 
ημέρας αυτιστικών). Για την ανάλυση των δεδομένων προτείνεται μια στρατηγική αποδόμησης των γνωστικών 
και λογοκεντρικών προσλήψεων της αυτιστικής υποκειμενικότητας και κοινωνικότητας που θεμελιώνεται 
στην ανθρωπολογία της υγείας, τη θεωρία της επιτελεστικότητας και των σπουδών αναπηρίας. 
 
 
Συμπεριφοριστική και ψυχαναλυτική προσέγγιση της στερεοτυπίας και της εμμονής ‐ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ (Ψυχολόγος) και ΜΑΡΙΑ‐ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ (Ψυχολόγος)  
 
Οι στερεοτυπίες και οι εμμονές είναι περίπλοκες ως προς τη διαχείρισή τους συμπεριφορές σε όλο το εύρος 
του αυτιστικού φάσματος, από το πιο χαμηλό έως το υψηλότερα λειτουργικό. Επιχειρούμε μια ανάλυση της 
φύσης των εμμονών και στερεοτυπιών και δίνουμε κλινικά παραδείγματα για τις μορφές που αυτές παίρνουν 
στους διάφορους τρόπους λειτουργικότητας του φάσματος. Εξετάζουμε τους λόγους για τους οποίους αυτές οι 
συμπεριφορές κρίνονται ως κοινωνικά προβληματικές. Έπειτα προβληματιζόμαστε για την αντίδραση του 
άλλου, του κοινωνικού περίγυρου, σε αυτές τις συμπεριφορές και για ποια μορφή από την προοπτική της 
ανάλυσης της συμπεριφοράς πρέπει να λάβει αυτή, ως ηθική και διδακτική αντίδραση του κοινωνικού 
περίγυρου. Εστιάζουμε σε ένα κλινικό παράδειγμα για να περιγράψουμε τις διαστάσεις και τις δυσκολίες ενός 
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πραγματικού παραδείγματος. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια το πώς μια ψυχαναλυτική προσέγγιση ενδέχεται 
να διαφωτίσει, να θεραπεύσει και να συμπλεύσει με την ανάλυση της συμπεριφοράς.  
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το αυτιστικό υποκείμενο θεωρείται ως ένα «ανάπηρο» άτομο του οποίου η 
αναπηρία αντιμετωπίζεται απ’ την πλειοψηφία των θεραπευτών με βασικό στόχο να του μάθουν να μιλάει, να 
αυτοεξυπηρετείται, να κοιτάζει στα μάτια τον συνομιλητή του και το κυριότερο, να του απευθύνεται.  
Η λακανική ψυχαναλυτική πρακτική και η θεωρία αποκαλύπτουν μια νέα εικόνα και διάσταση του αυτιστικού 
υποκειμένου που θεωρείται ως ένα υποκείμενο σε διαρκή εσωτερική εργασία. Η δική μας δουλειά είναι ν’ 
αφουγκραστούμε αυτό που επιδιώκει να πει με τα δικά του μέσα. 
 

 
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος –Αυτισμός Ήπιας Σοβαρότητας και Αλεξιθυμία ‐ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ 
(Ψυχολόγος) 
Σκοπός: Αλεξιθυμία ορίζεται ως η αδυναμία λεκτικοποιήσης και συνειδητοποίησης των συναισθηματικών 
καταστάσεων του εαυτού (Sifneos, 1973). Η αλεξιθυμία εμφανίζει ποσοστά συσχέτισης 40‐60% με τις ΔΑΦ 
(Berthoz, 2005) και σχετίζεται επίσης με την έννοια του Ευρύτερου Αυτιστικού Φαινότυπου (Piven, 1997). Η 
μειωμένη ικανότητα ενός ατόμου να περιγράψει τις συναισθηματικές του καταστάσεις έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην κατανόηση των συναισθηματικών καταστάσεων των άλλων, πυρηνικό χαρακτηριστικό των 
ΔΑΦ (Bird, 2013). Η μελέτη της αλεξιθυμίας σε σχέση με τις ΔΑΦ παρέχει ένα πλαίσιο κατανόησης των 
διεργασιών της συναισθηματικής ρύθμισης και της κοινωνικής κατανόησης στις ΔΑΦ.  
Έχουν προταθεί 5 διαστάσεις της αλεξιθυμίας: α) ικανότητα διαφοροποίησης μεταξύ των συναισθημάτων β) 
ικανότητα λεκτικοποίησης των συναισθηματικών καταστάσεων, γ) ικανότητα για ανάλυση και σύνδεση 
σκέψεων και συναισθημάτων δ) ικανότητα για συναισθηματική διέγερση και ε) φαντασία (Bermond et al., 
2007). Οι Moormann και συνεργάτες (2004) έχουν προτείνει την κατασκευή 5 υποτύπων αλεξιθυμίας 
συνδυάζοντας τις ακραίες τιμές των παραπάνω διαστάσεων. Η παραπάνω διάκριση βρίσκει σημαντικές 
κλινικές προεκτάσεις. Η υπόθεση της παρούσας εργασίας ήταν ότι έφηβοι και νεαροί ενήλικες με ΔΑΦ‐ΥΛΑ θα 
ανήκουν στον υπότυπο Ι της Αλεξιθυμίας σύμφωνα με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο (Moorman et al., 
2004).  
Μέθοδος: Το δείγμα αποτελείται από 20 άρρενες έφηβους και νεαρούς ενήλικες με ΔΑΦ. Η συλλογή των 
δεδομένων έγινε με την ατομική χορήγηση του ερωτηματολογίου BVAQ (Bermond et al., 2007) εν είδη 
ατομικής συνέντευξης από τον ερευνητή.  
Αποτελέσματα: Τα δεδομένα που αφορούν το συγκεκριμένο δείγμα αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν με τα cut off 
scores που αφορούν στο γενικό πληθυσμό (Moormann, 2008) επιβεβαιώνοντας την υπόθεση με στατιστικά 
σημαντικό τρόπο (p<0.05) .  
Συζήτηση: Η επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι τα άτομα με ΔΑΦ ανήκουν στον υπότυπο Ι της αλεξιθυμίας 
συνεισφέρει στην κατανόηση του συναισθηματικού και γνωστικού προφίλ που αφορά τις διεργασίες της 
συναισθηματικής ρύθμισης. Ταυτόχρονα προσφέρει ένα πλαίσιο επιλογής εξατομικευμένων θεραπευτικών 
τεχνικών σύμφωνα με την σύγχρονη βιβλιογραφία ( Bird & Cook, 2013). 
  

 
#32 Τραπέζι ‐ Πρώιμα σημάδια αυτισμού – Πρώιμη παρέμβαση 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, ΓΛΥΚΕΡΙΑΓΚΑΤΖΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ, ΔΑΝΑΗ ΚΟΛΟΒΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΥ, 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ,  ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ (Α' Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ./Γ.Ν. 
Παπαγεωργίου)  
 
Εισαγωγή. Αυτό που γνωρίζουμε από την κλινική εμπειρία και τη θεωρητική έρευνα είναι ότι οι πρώιμες 
δυσκολίες των βρεφών είναι εκδηλώσεις πολλών και διαφορετικών καταστάσεων και ότι καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα διαταραχών. Χωρίς τη δυνατότητα έγκαιρης εκτίμησης‐παρέμβασης οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν 
την ποιότητα της σχέσης βρέφους‐γονιών ενώ αντανακλώνται στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του βρέφους και 
μπορούν να επηρεάσουν την μετέπειτα εξέλιξη του.  
θα γίνει παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της Υπηρεσίας «0‐3 χρόνων: Πρώιμη Παρέμβαση— μαζί με τους 
γονείς» της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.  
Σκοπός. Η δράση μας έχει στόχο να ενισχύσει τους γονείς ώστε να αντιλαμβάνονται, να ερμηνεύουν σωστά τις 
ανάγκες του παιδιού και να ανταποκρίνονται άμεσα και κατάλληλα σε αυτές. Ακόμη να διευκολύνει τους 
γονείς στην επιλογή του κατάλληλου πλαισίου παρέμβασης.  
Μέθοδος. Για την εκτίμηση των δυσκολιών αλλά και για την μετέπειτα δουλειά με τους γονείς απαραίτητα 
είναι η λήψη του αναπτυξιακού ιστορικού, η εκτίμηση της διεπίδρασης γονιών‐παιδιού και η από κοινού 
παρακολούθηση με τους γονείς μιας βιντεοσκοπημένης διεπίδρασης τους με το παιδί τους.  
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Συμπεράσματα‐Αποτελέσματα. Στις συναντήσεις μας με τους γονείς φαίνεται κάτι να αλλάζει πρώτα στο παιδί 
αλλά και στη σχέση του με τους γονείς. Ωστόσο, η πορεία προς την κατανόηση και την αλλαγή της 
συμπεριφοράς πολλές φορές έχει αργό ρυθμό και μοιάζει να ζορίζει τους γονείς. Είναι αρκετές οι φορές που 
μέσα από την παρακολούθηση των βίντεο αναδύονται οι δυσκολίες και προβληματισμοί των γονιών που 
αφορούν τη δική τους ιστορία και μοιάζει να συνδέονται με τις δυσκολίες του παιδιού.  
 
 

#33 Τραπέζι ‐ Θεραπευτικές παρεμβάσεις στον συναισθηματικό τομέα σε άτομα με Αυτισμό Υψηλής 
Λειτουργικότητας (ΥΛΑ) 

 
ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΗ (Ψυχολόγος, θεραπεύτρια μέσω Τέχνης), ΚΑΤΙΓΚΩ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ‐ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (Κλινική 
ψυχολόγος ‐Ψυχοθεραπεύτρια), ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΑΣΣΗ (Παιδοψυχίατρος, επιστημ. συνεργάτης Κέντρου Παιδιού 
και Εφήβου)  
 
Έχει υποστηριχθεί πως επιτυχημένες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις για τον αυτισμό συνθέτουν στοιχεία 
διαφορετικών προσεγγίσεων, τροποποιημένα ώστε να ταιριάζουν στον τρόπο σκέψης των ατόμων με αυτισμό 
και προσαρμοσμένα στο εκάστοτε άτομο και την οικογένειά του (εξατομικευμένη παρέμβαση) (Trevarthen, 
Aitken, Papoudi & Robarts 1996, Klauber, 2004, Shapiro 2009). Σκοπός των εισηγήσεων σε αυτό το στρογγυλό 
τραπέζι είναι να παρουσιαστούν ορισμένες σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη 
συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών, εφήβων και νεαρών ατόμων με ΥΛΑ.  
Αφού γίνει μια σύντομη αναφορά στην τυπική ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, σε αντιπαράσταση 
με τις δυσκολίες που παρουσιάζουν σε αυτό τον τομέα τα παιδιά με ΥΛΑ, θα παρουσιαστεί από την πρώτη 
εισηγήτρια ο ρόλος του παιχνιδιού στη θεραπευτική παρέμβαση. Η δεύτερη εισήγηση θα εστιάσει σε 
στρατηγικές της γνωσιακής‐συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας που στοχεύουν στην αναγνώριση, έκφραση, 
ρύθμιση και διαχείριση των συναισθημάτων εφήβων και νεαρών ενηλίκων με ΔΑΦ. Στην τρίτη εισήγηση, θα 
επιχειρηθεί να αναδειχθεί ο ρόλος που παίζει το σταθερό θεραπευτικό πλαίσιο και η κατανόηση της 
αντιμεταβίβασης, καθώς και υποστηρικτικές παρεμβάσεις, όπως η ενσυναισθητική επικύρωση, στην 
καλλιέργεια της συναισθηματικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον θεραπευτή και το άτομο με ΥΛΑ. Και από τις 
τρεις εισηγήτριες θα υπογραμμιστεί ότι ο συναισθηματικός τομέας ανάπτυξης είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένος με άλλους τομείς όπως η κοινωνική επικοινωνία και η ευελιξία της σκέψης.  
Θα γίνει αναφορά στη θεωρητική βάση των ανωτέρω θεραπευτικών παρεμβάσεων, παράλληλα με 
παρουσίαση κλινικών παραδειγμάτων, που αναδεικνύουν ότι παιδιά, έφηβοι και νεαροί ενήλικες με ΥΛΑ 
μπορούν να ωφεληθούν από την ψυχοθεραπεία γενικότερα, και να αναπτύξουν τη συναισθηματική 
νοημοσύνη τους, ειδικότερα.  
Καθώς η ψυχοθεραπεία στα άτομα με ΔΑΦ είναι ένας τομέας που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα επισημανθεί η 
αναγκαιότητα συνεργασίας και ανάπτυξης επιστημονικού διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικές θεωρητικές 
προσεγγίσεις και ειδικούς ψυχικής υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, καθώς και του σχεδιασμού ποιοτικών 
και ποσοτικών μελετών που θα διερευνούν την αποτελεσματικότητά της.  
 
 

#34 Συνεδρία ‐ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Ο αυτισμός μέσα από τα μάτια ενός εφήβου στο Φάσμα του Αυτισμού και της μητέρας του ‐ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΡΟΥΛΗΣ (Ιδιώτης) και ΡΟΥΛΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ (Ιδιώτης)  
 
Ως γονέας ατόμου στο φάσμα του αυτισμού επιθυμώ να παροτρύνω τους γονείς να μη φοβούνται τη 
διάγνωση και να αγκαλιάζουν τις δυσκολίες των παιδιών τους. Ως έφηβος στο φάσμα του αυτισμού θέλω να 
πω τις εμπειρίες μου και να μοιραστώ την άποψή μου πως ακόμα και τα «δύσκολα» κομμάτια του αυτισμού 
μπορούν να βελτιωθούν.  
Αυτισμός… Φάσμα…Ακόμη μία ξένη λέξη… Μια μίνι παρουσίαση της ιστορίας μας, η δύσκολη ένταξη στο 
σχολείο, οι ανησυχίες της μαμάς, η λάθος διάγνωση και ο εφησυχασμός μου, η σωστή διάγνωση στα 13 του 
και η παρέμβαση. Με τα μάτια του Γιάννη πως ήταν αυτά τα χρόνια;  
« Οι δύο όψεις του νομίσματος». Η πρόκληση του να έχεις ένα παιδί στο φάσμα. Η πρόκληση του να ζεις σε 
μια οικογένεια «τυπικών». Άπειρες καθημερινές δυσκολίες και προκλήσεις. Ένας πόλεμος διαρκείας, ένας 
πόλεμος αγάπης.  
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«Η επικοινωνία με τον Γιάννη ήταν μία πρόκληση... Η γλώσσα του σώματος λανθασμένη, η χρήση του χιούμορ 
υπερβολική, η φλυαρία δύσκολα ελεγχόμενη.» «Έπρεπε να μελετήσω τις ανθρώπινες συμπεριφορές για να τις 
αντιγράψω και να μάθω να τις χρησιμοποιώ με τον κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο.»  
«Έντονη δυσκολία προσαρμογής σε κανόνες που διέπουν μια ομάδα. Έντονη επιθυμία να ενταχθεί κάνοντας 
διαρκώς λάθη».  
«Ήθελα να έχω παρέες, δεν ήξερα πώς και τι κάνω λάθος. Δεν έδινα πολύ σημασία στα «θέλω» των άλλων.»  
«Έκανε «ρουτίνες» σκέψης. Τα ενδιαφέροντά του πάντα ιδιαίτερα...γεωγραφία, δεινόσαυροι, συλλογή 
κατσαρίδες κλπ.» «Μα γιατί δεν ενδιαφέρονται για όσα μου αρέσουν; Δεινόσαυροι, ζωικό βασίλειο και 
υπολογιστές ήταν και είναι τα αγαπημένα μου θέματα συζήτησης.»  
«Τον ενοχλεί το δυνατό φως, οι ήχοι, έχει το δικό του θερμορυθμιστικό σύστημα, τον ενοχλούσαν οι υφές 
ρούχων και τροφίμων καθώς και η όψη και οσμή τους. Που να φανταστώ πως όλα αυτά είχαν και 
επιστημονική ονομασία;» «Ακόμα δε μπορούν να καταλάβουν γιατί μου αρέσει να διαβάζω με χαμηλό 
φωτισμό και γιατί κοιμάμαι χειμώνα‐καλοκαίρι με τον κλιματισμό στους 16 βαθμούς. 
Έχετε προσπαθήσει να συγκεντρωθείτε στο μάθημα ακούγοντας τα πάντα από 21 συμμαθητές και τους 
θορύβους του εξωτερικού χώρου; Εγώ ναι. Καθημερινά για 16 χρόνια.» 
 
 
Επίδραση του προγράμματος «Δρώντας ως φίλος» στις κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με αυτισμό 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ(ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)  , Mαρία Συρμακέζη (Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων 
& Φίλων Αυτιστικών Ατόμων, Ν. Λάρισας), Δημήτρης Κοκαρίδας (ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο το πρόγραμμα «Δρώντας ως φίλος» 
μπορεί να οδηγήσει στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αυτισμό. Μεθοδολογία: 
Διανεμήθηκε το ερωτηματολόγιο των Rutter et al (2003) στους γονείς των ατόμων με αυτισμό στην αρχή και 
το τέλος του προγράμματος, και αξιολογεί την «κοινωνική επικοινωνία» των ατόμων με αυτισμό με βάση τους 
παράγοντες της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας και των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών. 
Αποτελέσματα: Η ανάλυση Cronbach’s α ανέδειξε πολύ καλή εσωτερική συνοχή του κάθε παράγοντα 
(κοινωνικότητα: α =.757, επικοινωνία: α = .723, στερεοτυπία: α = .751). Η μη παραμετρική ανάλυση Wilcoxon 
μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης, δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές για κάθε παράγοντα 
ξεχωριστά. Στις επιμέρους όμως αναλύσεις η μη παραμετρική ανάλυση Mann‐Whitney ανέδειξε στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στον παράγοντα της κοινωνικότητας των παιδιών με αυτισμό που φοιτούν σε ειδικό 
σχολείο σε σύγκριση με τους μαθητές με αυτισμό που φοιτούν σε τυπικό σχολείο. Συγκεκριμένα, στο τέλος 
του προγράμματος ο μέσος όρος βελτίωσης της κοινωνικότητας των παιδιών που φοιτούσαν σε ειδικό 
σχολείο ήταν τόσο εμφανής που στην τελική μέτρηση δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων, όπως παρατηρήθηκε στην αρχή (p = .027). Διαφορές προέκυψαν επίσης με τους 
ανήλικους με αυτισμό να βελτιώνουν την ικανότητα επικοινωνίας τους (p = .013) σε σύγκριση με τους 
ενήλικες. Επιπλέον, οι γονείς που συμμετείχαν πάλι στο πρόγραμμα αντιλαμβάνονταν ότι υπήρξε βελτίωση 
των κοινωνικών ικανοτήτων των παιδιών τους μετά το πρόγραμμα, σε σύγκριση με τους γονείς που δεν είχαν 
συμμετάσχει πριν (p = .030). Συμπεράσματα: Το πρόγραμμα επιδρά ευεργετικά στην κοινωνικότητα των 
παιδιών που φοιτούν σε ειδικό περιβάλλον και έρχονται σε επαφή μέσω του προγράμματος με τον τυπικό 
κοινωνικό περίγυρο και στην βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας των ανηλίκων συμμετεχόντων, με τους 
γονείς που έχουν ξανασυμμετάσχει να αντιλαμβάνονται τον θετικό αντίκτυπο στα παιδιά τους. 

 
 

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά και εφήβους με ΔΑΦ: προκλήσεις για κοινές αρχές και στόχους  
ΑΥΓΗ ΒΙΤΑΝΙΔΗ (Ταξίδι στην Ανάπτυξη), Χάρις Καρνέζη (Θεατροπαιδαγωγός) 
 
Σκοπός : Οι ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά και εφήβους στο Φάσμα του Αυτισμού συμβάλλουν 
σημαντικά στην οργάνωση των παιδιών και στην βελτίωση της κοινωνικής τους κατανόησης. Στα μοντέλα 
ομαδικών παρεμβάσεων συνδυάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται η ομοιογενής αξιολόγηση της ομαδικής παρέμβασης. Η παρούσα εργασία ευελπιστεί να 
αποτελέσει ένα πρώτο βήμα στην προώθηση και κατάρτιση κοινών τεχνικών και δομημένης παρέμβασης για 
ομάδες παιδιών και εφήβων στο Φάσμα του Αυτισμού.  
Μεθοδολογία : Ως εναλλακτική στρατηγική παρέμβασης, οι ομάδες παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης 
πλαισιώνονται από τεχνικές βασισμένες στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία και το ψυχοπαιδαγωγικό 
μοντέλο, το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα, καθώς τη χρήση λοιπών οπτικοποιημένων υποστηρικτικών 
εργαλείων. Η επιλογή των συμμετεχόντων καθορίζεται με χρήση εργαλείων (ADOS‐G, WISC III). Η δομή της 
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ομάδας είναι συγκεκριμένη με έναρξη, αρχικό μοίρασμα, κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων, τελικό 
μοίρασμα, και λήξη. Έχει σταθερή συχνότητα / διάρκεια, αριθμό συμμετεχόντων, και στηρίζεται στην εμπλοκή 
των ίδιων των συμμετεχόντων αφού ο εκπαιδευτής έχει ρόλο συντονιστή. Οι γονείς σε παράλληλες 
συναντήσεις συμβάλλουν στην κατάρτιση κοινών αρχών και στόχων.  
Αποτελέσματα : Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την άμεση παρατήρηση, βιντεοσκόπηση και 
καταγραφή των ομάδων επιβεβαιώνουν τη συμβολή τους, στην ανάπτυξη και εξέλιξη των κοινωνικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μελών. Οι ομάδες οδηγούν σε ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές: στις 
ικανότητες των παιδιών για την τήρηση κανόνων, στη βελτίωση της βλεμματικής επαφής, στις δεξιότητες 
διαλόγου, στην επικοινωνία, την επίλυση συγκρούσεων, στη λήψη αποφάσεων, στην αυτοεκτίμηση, στην 
υπευθυνότητα και στη συνεργασία.  
Συμπεράσματα : Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι οι βάσεις για την περαιτέρω υιοθέτηση ομαδικών θεραπειών 
τίθενται με την προτυποποίηση της δομής τους. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η ομοιογενής αξιολόγηση 
με τυποποιημένα εργαλεία. Οι ομαδικές παρεμβάσεις θεσμοθετούνται στα θεραπευτικά προγράμματα. 
Επιπλέον, καταδεικνύεται η θετική επίδραση της παρέμβασης, στη συνολική εικόνα του ατόμου με αυτισμό 
(πχ γλώσσα / κίνηση / συμπτωμάτων άγχους ή κατάθλιψης) πέρα από την ανάπτυξη των κοινωνικών 
δεξιοτήτων. 

 
 

Ζογκλέρ‐ πρότυπο πρόγραμμα παρέμβασης και ένταξης στο νηπιαγωγείο ‐ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΓΚΙΛΕΡΗΣ, Σοφία Αναστασιάδη, Αλεξάνδρα Βλάσση, Αντώνης Μαυροδημητράκης, Δήμητρα 
Πράπα, Κωνσταντίνα Λουκάτου, Κατερίνα Δολγύρα και Ανθή Παπαχρήστου( Ζογκλέρ)  
 
Το Ζογκλέρ είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα παρέμβασης και ένταξης στο νηπιαγωγείο. Είναι μια δομή 
παρέμβασης που εντάσσεται στα πλαίσια των ολιστικών παρεμβάσεων και απευθύνεται σε παιδιά με 
αναπτυξιακές διαταραχές μέσης προς υψηλής λειτουργικότητας ( Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ( ΔΑΦ), 
Διαταραχή Ελλειματικής προσοχής και Υπερκινητικότητας ( ΔΕΠΥ)) καλύπτοντας και δομώντας όταν και όσο 
χρειαστεί τα διάφορα περιβάλλοντα που εμπλέκεται ένα παιδί ηλικίας 5‐7( σπίτι, σχολείο, εξωτερικά 
προγράμματα).  
Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η πλήρης κάλυψη όλων των αναγκών του παιδιού και της οικογένειας του 
από μια ομάδα θεραπευτών που λειτουργεί κάτω από την ίδια επίβλεψη και δομή μέσα στην δομή ενός 
ιδιωτικού σχολείου ( εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλος). Για τις ανάγκες του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί 
‐προσαρμοστεί δύο διαφορετικές αίθουσες στο χώρο του σχολείου ( 1 αίθουσα Εργοθεραπείας/ 
ψυχοκινητικής και 1 αίθουσα ειδικού νηπιαγωγείου ). επιπλέον τροποποιήθηκε και η τάξη του νηπιαγωγείου 
δημιουργώντας γωνιές ηρεμίας καθώς και η εισαγωγή οπτικών προγραμμάτων για την οργάνωση των παιδιών.  
Η θεραπευτική ομάδα απαρτιζόταν από 3 εργοθεραπευτές, 2 λογοθεραπευτές, 2 ψυχολόγους, 2 ειδικούς 
παιδαγωγούς οι οποίοι είχαν αναλάβει τις ατομικές συνεδρίες τόσο στο σπίτι όσο και στο χώρο του σχολείου 
καθώς και την ένταξη των παιδιών στις κατάλληλες για κάθε παιδί δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο.  
Το πρόγραμμα περιλάμβανε 6 ατομικές συνεδρίες την εβδομάδα ( 2 εργοθεραπείες , 2 λογοθεραπείες, 2 
ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα) όπου η μια από κάθε ειδικότητα γινόταν στο σπίτι με σκοπό την παράλληλη 
εκπαίδευση του γονέα αλλά και την προσαρμογή του σπιτιού στις ανάγκες του παιδιού καθώς και 4,5 ώρες 
ημερησίως στο χώρο του σχολείου ακολουθώντας τροποποιημένα το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Οι γονείς 
παρακολούθησαν πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης και κατά περίπτωση και ατομική ψυχοθεραπεία  
Συμπεράσματα‐ η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης διεπιστημονικής ομάδας που αναλαμβάνει ένα παιδί, η 
ανάγκη παρουσίας των θεραπευτών στο σπίτι, η εκπαίδευση και στήριξη του γονέα, η τροποποίηση των 
προγραμμάτων του νηπιαγωγείου. 

 
 
#35 Συνεδρία ‐ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 
Οι επιδράσεις και η προσφορά της νευρολογικής μουσικοθεραπείας σε άτομα με Διάχυτη Αναπτυξιακή 
Διαταραχή ‐ ΝΤΟΡΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ‐ΚΑΜΙΝΗ (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ), ΑΝ. ΦΑΙΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝ. ΝΙΚΑ (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) 
 
Στα τέλη του 1990, ομάδες ερευνητών και κλινικών της μουσικοθεραπείας, καθώς και νευρολόγοι μαζί με 
μελετητές του εγκεφάλου, άρχισαν να συλλέγουν και να ταξινομούν στοιχεία μουσικών θεραπευτικών 
τεχνικών, όπου γέννησαν το μοντέλο της νευρολογικής μουσικοθεραπείας (Hurt‐ Thaut, C.,P., Johnson, S.,B. 
στο Wheeler, 2015).  
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Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η χρήση μοντέρνων τεχνικών στη γνωστική νευρολογία, μας επιτρέπουν να 
μελετήσουμε υψηλότερες γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου. Έρευνες για τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο που περιλαμβάνουν τη μουσική, δείχνουν πως η μουσική έχει μια διακριτή επίδραση στον εγκέφαλο 
και διεγείρει ποικιλοτρόπως γνωστικές, συναισθηματικές και αισθητοκινητικές διεργασίες του (Hurt‐ Thaut, 
C.,P., Johnson, S.,B. στο Wheeler, 2015). Επομένως, είμαστε πλέον σε θέση να θεωρήσουμε δεδομένο πως η 
μουσική έχει πρόσβαση σε σημεία‐ κέντρα του ανθρώπινου εγκεφάλου που ελέγχουν την κίνηση, την 
προσοχή, την ομιλία (παραγωγή λόγου), την εκμάθηση και την μνήμη (Thaut, M., Hoemberg, V., 2014).  
Με τη χρήση της μουσικοθεραπείας, έχει αποδειχθεί σύμφωνα με έρευνες, πως ενεργοποιούνται κέντρα που 
είναι άμεσα συνδεδεμένα με αναπτυξιακές δεξιότητες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται θετικά και 
ενθαρρυντικά. Παραδείγματος χάριν, την στιγμή όπου μέσα από μια δραστηριότητα κατακτάται η λεκτική 
ανταπόκριση, ταυτόχρονα ενισχύεται η βλεμματική επαφή, η συναισθηματική έκφραση, ακόμα και ο 
σωματικός συντονισμός ή η λεπτή κινητικότητα. Αυτό καθιστά τη μουσικοθεραπεία μια ολιστική παρέμβαση, 
καθώς μπορεί να προσεγγίσει διάφορους τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης ταυτόχρονα. Προσφέρει 
επομένως μια πολύ‐αισθητηριακή διέγερση (όραση, ακοή, αφή κ.α.).  
Τα μουσικά στοιχεία και η δομή της μουσικής που χρησιμοποιείται μέσα στο πλαίσιο μουσικοθεραπείας, 
προσφέρουν στα άτομα στο φάσμα του αυτισμού μια αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας. Αισθήματα που 
κρίνονται αναγκαία για ενθάρρυνση και κατάκτηση στόχων που τίθενται, ανάλογα με την κλινική εικόνα του 
ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, το ρυθμικό στοιχείο της μουσικής έχει την ιδιότητα να οργανώνει τα αισθητηριακά 
συστήματα των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Επιπλέον, η θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ 
μουσικοθεραπευτή και ατόμου στο φάσμα, προσφέρει ασφάλεια και αίσθηση σταθερότητας. Αυτή η 
αίσθηση, είναι καταλυτική και απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη των πιο εξειδικευμένων 
θεραπευτικών στόχων. 
 
 
Μουσικοθεραπεία: από τη μη λεκτική επικοινωνία στην ανάπτυξη του λόγου. Μελέτη περίπτωσης 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΑΣΧΟΣ (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Ντόρα 
Ψαλτοπούλου (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)  
 
Σκοπός: Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων των ανθρώπων. Τι συμβαίνει όμως όταν η 
χρήση της πραγματοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο συνεδριών Μουσικοθεραπείας; Μπορεί 
να συμβάλλει ώστε μέσω αυτής να υπάρξει ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας; Ποιος ο ρόλος της 
θεραπευτικής σχέσης; Έρευνες έχουν δείξει πως η Μουσικοθεραπεία συμβάλλει στη βελτίωση της 
ψυχοσωματικής κατάστασης του ανθρώπου ανεξάρτητα από την παθολογία του. Ο μουσικοθεραπευτής είναι 
σε θέση να ακούει αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί, αυτό που εκφράζεται με έναν μη λεκτικό τρόπο, και ν’ 
ανταποκρίνεται σ’ αυτό μουσικά. Μέσα από αυτή την διαδραστική γλωσσική σχέση, που με νόημα 
διαμορφώνεται κάθε στιγμή της συνεδρίας, ένα παιδί μπορεί να εισαχθεί στο λόγο (Ψαλτοπούλου, 2015).  
Σκοπός της εργασίας είναι να συμβάλλει στην έρευνα ανάπτυξης της λεκτικής επικοινωνίας μέσω της 
Μουσικοθεραπείας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας περιπτώσεις ατόμων με αυτισμό και απουσία λόγου που 
συμμετείχαν σε συνεδρίες Μουσικοθεραπείας.  
Μέθοδος: Πραγματοποιείται ποιοτική έρευνα φαινομενολογικής προσέγγισης. Για την συγκέντρωση 
πληροφοριών χρησιμοποιούνται ως εργαλεία μέτρησης οι κλίμακες I & II των P. Nordoff & Cl. Robbins (2007). 
Πραγματοποιείται βιντεοσκόπηση των συνεδριών και στη συνέχεια ανάλυση αυτών προκειμένου να 
συλλεχθούν τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα επίπεδα μουσικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, όπως 
προκύπτουν μέσα στη σχέση θεραπευτή‐παιδιού. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται μέσω του μουσικού 
κλινικού αυτοσχεδιασμού.  
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν αρχικά χαμηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Στην πορεία 
εγκαθιδρύθηκε η θεραπευτική σχέση και έτσι τα άτομα μπόρεσαν να εκφραστούν με ασφάλεια, αρχικά μέσω 
της μη λεκτικής επικοινωνίας και αργότερα με το λόγο. Στις κλίμακες καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα 
αλληλεπίδρασης.  
Συμπεράσματα: Το κυριότερο συμπέρασμα είναι πως μέσω των κλιμάκων μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες 
πληροφορίες για την επικοινωνιακή εξέλιξη των ατόμων με αυτισμό. Πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη των μη‐
λεκτικών ανταποκρίσεων, των φωνητικών ανταποκρίσεων και λεκτικών ανταποκρίσεων. 
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Επιπτώσεις της θεραπευτικής εκπαιδευτικής ιππασίας στον λόγο και τις επικοινωνιακές δεξιότητες 
λεκτικών παιδιών με αυτισμό ‐ ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΩΠΟΥΔΗ (University of East London σε συνεργασία με το 
Μητροπολιτικό Κολέγιο), Σοφία Μπελόκα και Βασιλική Πλιόγκου (Μητροπολιτικό Κολέγιο) 
 
Ο αυτισμός είναι μια νευρο‐αναπτυξιακή διαταραχή με ποικιλία δυσκολιών σε διάφορους τομείς, όπως η 
κοινωνική αλληλεπίδραση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η λεκτική επικοινωνία. Σκοπός της παρούσης 
έρευνας ήταν να ελεγχθεί εάν η θεραπευτική εκπαιδευτική ιππασία επηρεάζει τη βελτίωση των λεκτικών και 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών με αυτισμό, σε χρονικό διάστημα 16 θεραπειών. Οι ερευνήτριες 
μελέτησαν την έκφραση λόγου, τη χρήση λεξιλογίου, τη σημασιολογία, την πραγματολογία, την ηχολαλία και 
τις επικοινωνιακές δεξιότητες (βλεμματική επαφή, συμμετοχή σε διάλογο, χαιρετισμός και αυθόρμητη 
επικοινωνία). Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι ερευνήτριες παρατήρησαν δύο παιδιά προσχολικής ηλικίας 
(μελέτη περίπτωσης) κατά τις 16 συνεδρίες θεραπευτικής εκπαιδευτικής ιππασίας (1/βδομάδα). Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα βελτίωση σημειώθηκε και στους δύο τομείς που μελετήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, αυξήθηκε 
το λεξιλόγιο, η σημασιολογία, ο σχηματισμός προτάσεων, η βλεμματική επαφή, η πραγματολογία, η 
συμμετοχή σε διάλογο, ο χαιρετισμός και η αυθόρμητη επικοινωνία, καθώς η ηχολαλία παρέμεινε σταθερή. Η 
συστηματική θεραπεία έδειξε πως ήταν αποτελεσματική. Συγκριτικά με την πρώτη θεραπεία που 
παρατηρήθηκε ως την 16η θεραπεία σημειώθηκε σημαντική ενίσχυση των δεξιοτήτων που ερευνήθηκαν. Για 
παράδειγμα, μεγάλη ενίσχυση καταγράφηκε στο λεξιλόγιο, στη σημασιολογία, στο σχηματισμό προτάσεων, 
ενώ η πραγματολογία και η χρήση α' προσώπου μέσω της ηχολαλίας ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο. Πολύ 
σημαντική ήταν η ενίσχυση του αυθόρμητου λόγου, ενώ παράλληλα η βλεμματική επαφή ήταν σε χαμηλότερο 
επίπεδο. Μικρή αλλά σημαντική αύξηση παρουσιάστηκε στις δεξιότητες του χαιρετισμού και της συμμετοχής 
σε διάλογο. Κάτι παρόμοιο σε ερευνητικό στάδιο δεν έχει γίνει και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η 
θεραπευτική εκπαιδευτική ιππασία είναι αποτελεσματική σε διάφορους τομείς και τα οφέλη της έχουν 
καταγραφεί σε πολλές διαταραχές και δυσκολίες. 
 
 
Δομημένη εκπαίδευση στα συναισθήματα και στις δεξιότητες ΘτΝ με τη χρήση οπτικό‐ακουστικών μέσων  
ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, Αλεξάνδρα Δημητροπούλου, Δήμητρα Πατσαούρα, Μυρτώ Τζίκα‐Σταυροπούλου και 
Δήμητρα Ιωάννου (Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού και Εφήβου Πάτρας), Σταυρούλα Παγώνη (Εξειδικευμένο 
Επιστημονικό Κέντρο για τον Αυτισμό 'Μονορόδι') 
 
Σκοπός: Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζεται ένας μικρός αριθμός μελετών σχετικά με τη διδασκαλία 
συναισθημάτων και δεξιοτήτων ΘτΝ στις ΔΑΦ. Ωστόσο, απουσιάζει η ταυτόχρονη εκπαίδευση στην 
αναγνώριση του συναισθήματος και των σκέψεων/προθέσεων των ατόμων σε διαφορετικά κοινωνικά 
πλαίσια. Επομένως, στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και δομημένης 
διδασκαλίας με τη χρήση οπτικό‐ακουστικών μέσων. Μέθοδος: Τρία αγόρια, ηλικίας 6 ετών, συμμετείχαν στη 
μελέτη. Δύο εξ αυτών διαγνώστηκαν με ΔΑΦ‐ΥψΛειτ. και ένα με ΔΑΦ ΜετΛειτ. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε 
άτυπη αξιολόγηση της κατανόησης/έκφρασης συναισθημάτων καθώς και δεξιοτήτων ΘτΝ. Τα ερεθίσματα 
αφορούσαν σενάρια σε βίντεο, λεκτικά σενάρια, εκπαιδευτής ως μοντέλο, animations, φωτογραφίες και 
ηχογραφημένη ομιλία. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε ατομικές συνεδρίες των 55 λεπτών με συχνότητα 
1 έως 2 εβδομαδιαίων συναντήσεων για 22 μήνες. Πρωταρχικός στόχος της διδασκαλίας ήταν η αναγνώριση 
συναισθημάτων με εντοπισμό των εξωλεκτικών και παραλεκτικών στοιχείων καθώς και της κατάστασης που 
τα προκάλεσε στο ίδιο το παιδί, σε οικείους, και στο γενικό πληθυσμό. Ακολουθούσε εκπαίδευση στην ένταση 
του συναισθήματος βάση τρίβαθμης κλίμακας. Τελικός στόχος ήταν η κατάλληλη πρόβλεψη συναισθημάτων, 
σκέψεων/προθέσεων των πρωταγωνιστών σε μια κοινωνική κατάσταση. Αποτελέσματα: Επιστρατεύθηκε 
διαχρονικός πειραματικός σχεδιασμός ενός υποκειμένου με πολλαπλές αξιολογήσεις (Multiple Baseline 
Design). Τα ευρήματα έδειξαν ότι και τα τρία παιδιά κατέκτησαν τα συναισθήματα‐στόχους. Διακύμανση 
παρατηρήθηκε, ωστόσο, στο ρυθμό επίδοσης του κάθε παιδιού. Το επίπεδο λειτουργικότητας και το γνωστικό 
επίπεδο φάνηκαν να επηρέασαν το ρυθμό ανταπόκρισης. Σύμφωνα με ανάδραση των γονέων, τα παιδιά 
μετέφεραν τις δεξιότητες αυτές σε άλλα περιβάλλοντα με διαφορετικούς επικοινωνιακούς συντρόφους. 
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα ανέδειξε την αποτελεσματικότητα μιας δομημένης διδασκαλίας με τη 
χρήση πολλαπλών οπτικό‐ακουστικών μέσων στην εκπαίδευση συναισθημάτων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ΘτΝ πρώτου επιπέδου. Ωστόσο, το δείγμα της παρούσας έρευνας είναι περιορισμένο για την ασφαλή 
γενίκευση συμπερασμάτων. Τέλος, θα ήταν διαφωτιστική η συστηματική διερεύνηση εφαρμογής των 
κατεκτημένων δεξιοτήτων σε φυσικές κοινωνικές συνθήκες. 
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#36 Τραπέζι ‐ Παρεμβάσεις για Γονείς και δυσκολίες αδερφιών ατόμων με ΔΑΦ 
 

Η επίδραση του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος Cygnet στη γονική αυτοαποτελεσματικότητα και 
αυτοεκτίμηση των γονέων παιδιών με ΔΑΦ ‐ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΦΟΥΣΚΑ (ΚΕΔΔΥ Πειραιά) 
 
Η ψυχοσυναισθηματική επιβάρυνση της οικογένειας του ατόμου με ΔΑΦ είναι σημαντική και διαρκεί για όλη 
τους τη ζωή. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας του ψυχοεκπαιδευτικού 
προγράμματος Cygnet στην ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των γονέων παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος (ΔΑΦ). Η αναγκαιότητα της παρούσας μελέτης προέκυψε από τη διαπίστωση ότι οι περισσότερες 
έρευνες για την αποτελεσματικότητα των ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για γονείς επικεντρώνονται 
κυρίως στη βελτίωση του παιδιού με ΔΑΦ και όχι στην επίδραση τους στη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής 
κατάστασης των γονέων. Με την παρούσα έρευνα μελετήθηκε η μεταβολή των δεικτών γονικής 
αυτοαποτελεσματικότητας και αυτοεκτίμησης μετά από τη συμμετοχή των γονέων σε ψυχοεκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. 
Η ερευνητική διαδικασία ακολούθησε τις αρχές του απλού πειραματικού σχεδιασμού και η ανάλυση των 
δεδομένων έγινε με ποσοτική μέθοδο. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 60 γονείς, 30 στην Πειραματική 
Ομάδα και 30 στην Ομάδα Ελέγχου. Οι γονείς που συμμετείχαν στην Πειραματική Ομάδα συμπλήρωσαν 
κλίμακες αξιολόγησης κατά την έναρξη του προγράμματος παρέμβασης, στη μέση συνάντηση, στην τελική 
συνάντηση και στη συνάντηση follow up (τέσσερεις μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος). Η Ομάδα Ελέγχου 
συμπλήρωσε μια φορά τα ερωτηματολόγια μετά τη λήξη του προγράμματος παρέμβασης στην Πειραματική 
Ομάδα. 
Τα αποτελέσματα της παρέμβασης επιβεβαίωσαν τα ερευνητικά μας ερωτήματα. Συγκεκριμένα, οι γονείς που 
συμμετείχαν στο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα επίπεδα γονικής 
αυτοαποτελεσματικότητας. Διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση των μελών της Πειραματικής Ομάδας σε σχέση 
με τους γονείς της Ομάδας Ελέγχου. Η αυτοεκτίμηση των γονέων αν και βελτιώθηκε δεν εμφάνισε στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σημαντικά, αφενός για το μελλοντικό σχεδιασμό προγραμμάτων 
υποστήριξης, τα οποία απευθύνονται σε γονείς παιδιών με ΔΑΦ και αφετέρου αποδεικνύουν ότι υπάρχει 
αναγκαιότητα για προσανατολισμό σε προγράμματα συστηματικά προγραμματισμένα και με σεβασμό στις 
ανάγκες και τις δυνατότητες της οικογένειας. 

 
Γνωρίζοντας το παιδί και τον εαυτό μου: Μία παρέμβαση ψυχοεκπαίδευσης και Θετικής Ψυχολογίας σε 
γονείς παιδιών με ΔΑΦ ‐ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΕΡΤΙΚΑ, Μαρία Νικολαίδου, Στέργιος Νότας (Ειδική Θεραπευτική 
Μονάδα Αυτιστικών ‐Ε.Θ.Μ.Α.‐ Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών "Παν. & Αγλαίας Κυριακού") 
 
Το Κέντρο Ημέρας της ΕΘΜΑ λειτουργεί τα τελευταία 32 χρόνια παρέχοντας υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης 
σε παιδιά με ΔΑΦ και τις οικογένειές τους. Εφαρμόζοντας ένα εκλεκτικό‐ ολιστικό μοντέλο πρώιμης 
παρέμβασης στηρίζει τα παιδιά και τις οικογένειες του παρέχοντας αφενός στα παιδιά ομαδικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα σε συνδυασμό με εξατομικευμένες θεραπείες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοπαιδαγωγική 
παρέμβαση) και αφετέρου στις οικογένειες ατομική συμβουλευτική και συμβουλευτική ζεύγους. Επιπλέον από 
το 2014 παρέχει και ομαδική ψυχοεκπαίδευση για τους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στο Κέντρο 
Ημέρας.  
Την τελευταία χρονιά (2016‐17) και για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόστηκε ένα καινοτόμο πρωτόκολλο 
ομαδικής θεραπευτικής παρέμβασης για γονείς παιδιών με ΔΑΦ που συνδυάζει ψυχοεκπαίδευση γονεών και 
εκμάθηση αρχών και τεχνικών της Θετικής ψυχολογίας.  
Στην παρούσα εισήγηση θα γίνει αναφορά σε συναφείς παρεμβάσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία, θα 
παρουσιαστεί η μεθοδολογία της παρέμβασης καθώς και κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα από μετρήσεις 
που αφορούν τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης των γονιών καθώς και μετρήσεις ευζωίας και ικανοποίησης 
τους από τη ζωής. Επιπλέον, θα αναφερθούν ποιοτικά στοιχεία από συνεντεύξεις και μαρτυρίες των γονιών 
που συμμετείχαν στην παρέμβαση. Ολοκληρώνοντας θα συζητηθούν πιθανοί περιορισμοί και προοπτικές για 
το μέλλον. 
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Αποτίμηση του προγράμματος Cygnet, αρραγής υποστήριξη γονέων και φροντιστών σχετικά με τις Κ.Α.Φ. 
ΑΥΓΗ ΒΙΤΑΝΙΔΗ (Ταξίδι στην Ανάπτυξη) και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΣ (ΕΨΥΜΕ) 
 
Το Cygnet είναι ένα δομημένο πρόγραμμα υποστήριξης γονέων και φροντιστών σχετικά με την κατάσταση 
αυτιστικού φάσματος. Το ίδιο το πρόγραμμα, προ‐εκπαιδευτικά και μετά‐εκπαιδευτικά, ζητά να συμπληρωθεί 
μια Φόρμα αξιολόγησης 15 ερωτήσεων σχετικά με την αυτοπεποίθησή τους στη διαχείριση αυτιστικών 
συμπεριφορικών χαρακτηριστικών των παιδιών που έχουν στη φροντίδα τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι να διερευνήσει την διατήρηση των θετικών δεικτών στο πέρασμα του χρόνου και να αποτελέσει το 
έναυσμα για θεσμοθέτηση περαιτέρω συναντήσεων  
στο πλαίσιο του ίδιου του προγράμματος.  
Μεθοδολογία:  
Χρησιμοποιούμε το δείγμα των 17 ατόμων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα cygnet που διεξήχθη το Μάρτιο 
του 2013 και ολοκληρώθηκε με την συνοπτική συνάντηση το Σεπτέμβριο του 2013. Συγκρίνουμε τα στατιστικά 
τους αποτελέσματα και επαναχορηγούμε τη Φόρμα Αξιολόγησης των 15 ερωτήσεων που αποτιμά τους δείκτες 
της αυτοεκτίμησής των συμμετεχόντων.  
Αποτελέσματα:  
Το πρόγραμμα ανέδειξε ξεκάθαρα θετικούς δείκτες με συνολική αύξηση του βαθμού αυτοπεποίθησης των 
συμμετεχόντων στην ολοκλήρωση του. Το Μάιο του 2017, τέσσερα χρόνια μετά την ψυχοεκπαίδευση γονέων 
και φροντιστών, οι οποίοι δεν ακολουθούν σε σταθερή βάση συμβουλευτική παρέμβαση, ο βαθμός της 
συνολικής αυτοεκτίμησης παρουσίασε σημαντική μείωση.  
Το πρόγραμμα σύμφωνα με τις αναφορές των ίδιων των γονέων, φάνηκε να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης. 
Παράλληλα, έδειξε να αυξάνει την κατανόηση των συμμετεχόντων σχετικά με την φύση των δυσκολιών των 
παιδιών τους και να βελτιώνει σημαντικά την μεταξύ τους σχέση. Οι γονείς απέκτησαν ουσιαστικές και 
ρεαλιστικές προσδοκίες για τα παιδιά τους, στηρίζοντας παράλληλα τους θεραπευτικούς στόχους που είχαν 
τεθεί από κοινού με τους θεραπευτές.  
Συμπεράσματα:  
Η παρακολούθηση του Cygnet συνδέεται με σημαντικές βελτιώσεις στην ικανοποίηση των γονέων, στην 
διαχείριση των συμπεριφορών παιδιών τους.  
Επομένως, διαφαίνεται η αναγκαιότητα επέκτασης του προγράμματος με υποστηρικτικές σταθερές 
συναντήσεις μετά το πέρας των θεσμοθετημένων συναντήσεων. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθούν οι 
λανθασμένες ερμηνείες στις συμπεριφορές των παιδιών τους και θα επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία και 
κοινή γλώσσα θεραπευτών και οικογένειας. 

  
 
Δείκτες ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των αδερφιών ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: 
προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας πανελλήνιας μελέτης ‐ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ και Σπύρος‐ Γεώργιος 
Σούλης (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)  
 
Με βάση τη σύγχρονη ξενόγλωσση βιβλιογραφία, τα αδέρφια ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 
(ΔΑΦ) παρουσιάζουν περισσότερα ψυχικά προβλήματα και δυσκολίες συμπεριφοράς συγκρινόμενα με 
αδέρφια “τυπικώς” αναπτυσσόμενων ατόμων. Ειδικότερα, πρόσφατες μελέτες μεταανάλυσης, συμπεραίνουν 
ότι τα αδέρφια ατόμων με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο να εκδηλώσουν καταθλιπτικά 
συμπτώματα και προβλήματα ψυχοκοινωνικής προσαρμογής σε σχέση με τα αδέρφια ατόμων δίχως 
αναπηρία. Όμως, στην Ελλάδα το σχετικό ερευνητικό πεδίο είναι περιορισμένο. Στο πλαίσιο των 
προαναφερομένων πραγματοποιήθηκε πανελλήνια ερευνητική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης 
των ΔΑΦ, σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, στα “τυπικής” ανάπτυξης αδέρφια ατόμων με ΔΑΦ που 
ζουν στη χώρα μας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας αυτής της 
μελέτης. Συγκεκριμένα στην πιλοτική έρευνα συμμετείχαν 24 αδέρφια τυπικής ανάπτυξης που είχαν αδερφό/η 
με ΔΑΦ και ήταν ηλικίας από 9 έως 12 ετών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ άλλων 
και τα  
ερωτηματολόγια: Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ), το Ερωτηματολόγιο Παιδικής 
Κατάθλιψης (CDI) και η Κλίμακα Αυτοεκτίμησης για Παιδιά Ανεξάρτητη Πολιτισμικών Παραγόντων (Culture ‐ 
Free Self‐Esteem Inventory for Children‐ CFSEI‐B). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα τυπικής ανάπτυξης 
αδέρφια ατόμων με ΔΑΦ ‐και στην Ελλάδα‐ εμφανίζουν σε υψηλό ποσοστό συναισθηματικές δυσκολίες, 
συμπτώματα κατάθλιψης και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψυχικής ενδυνάμωσης των αδερφιών ατόμων με ΔΑΦ. 
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#37 Εργαστήριο ‐ Συνδυασμός Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και Εντατικής Αλληλεπίδρασης 
ΝΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, Σωτηρία Κεχρή  

 
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα περιστατικών που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού, 
με δυσκολίες στην αισθητηριακή ρύθμιση, στην επικοινωνία και στην κοινωνικότητα.  
Ο σκοπός της παρουσίασης είναι να δείξουμε πως μπορούν να συνδυαστούν δυο προσεγγίσεις, 
συμπληρωματικά η μία προς την άλλη.  
Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (S.I.) και η Εντατική Αλληλεπίδραση (I.I.) είναι δύο προσεγγίσεις κατά τις οποίες 
ο θεραπευτής ακολουθεί το παιδί, διασκεδάζει και απολαμβάνει ο ένας την παρουσία του άλλου. Επιπλέον, 
στα πλαίσια ενός φυσικού περιβάλλοντος το άτομο μαθαίνει να αυτορυθμίζεται και να αλληλεπιδρά με τους 
θεραπευτές, τους συνομηλίκους και τα οικεία του πρόσωπα.  
Οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν σε αυτά τα περιστατικά βασίστηκαν σε τεχνικές της Αισθητηριακής 
Ολοκλήρωσης (S.I.) και στις Βασικές Αρχές Επικοινωνίας της Εντατικής Αλληλεπίδρασης (I.I.).  
Η εφαρμογή των δύο παραπάνω παρεμβάσεων έφερε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός κατάλληλου 
επιπέδου εγρήγορσης των παιδιών, καθώς και τη βελτίωση τους σε κοινωνικό και επικοινωνιακό επίπεδο.  
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι προσεγγίσεις που δύναται να συμπληρώσει η μία τη άλλη, δεν έχουν 
‘σύνορα’, όπως και οι θεραπευτές, καθώς όλοι έχουμε έναν κοινό στόχο, τη βελτίωση της λειτουργικότητας 
του ατόμου. 
 
 

#38 Συνεδρία ‐ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Οι διατροφικές συνήθειες παιδιών προσχολικής ηλικίας με διαταραχή αυτιστικού  
Φάσματος ‐ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΟΥΤΑ (University of East London ‐ Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης)  
 
Συχνά τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος εμφανίζουν στερεοτυπικές συμπεριφορές ως προς τις 
διατροφικές συνήθειες. Τρώνε μόνο συγκεκριμένα φαγητά, έχουν εμμονές με την εμφάνιση, τη γεύση, την 
υφή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την πιθανή σύνδεση μεταξύ διατροφικών 
συνηθειών και της διαταραχής αυτιστικού φάσματος.  
Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά ερευνητικά δεδομένα. Η μέθοδος αυτή βασίζεται 
σε στατιστικές συγκρίσεις των αντικειμένων ή των περιπτώσεων που εξετάζονται κάθε φορά από τον 
ερευνητή. Στην έρευνα συμμετείχαν 81 γονείς παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος που κατοικούν 
στην πόλη της Λάρισας. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 27 
ερωτήσεων, το οποίο περιείχε ερωτήσεις τόσο κλειστού όσο και μερικές ανοιχτού τύπου. Οι απαντήσεις που 
προέκυψαν μετά το πέρας της έρευνας επεξεργαστήκαν μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS.17.  
Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε μεγάλο ποσοστό των παιδιών να τρώνε περισσότερα από 3 
snack την ημέρα, ενώ ιδιαίτερα μεγάλο είναι το ποσοστό των παιδιών που εμφανίζει εμμονή με τη σοκολάτα 
και γενικότερα τα γλυκά. Επιπλέον, τα παιδιά αποφεύγουν έντονα τροφές όπως τα λαχανικά, τα όσπρια και 
τροφές που περιέχουν σίδηρο, ασβέστιο και άλλες βιταμίνες θρεπτικές για τον οργανισμό. Τέλος, ο 
υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματός του κάθε παιδιού, έδειξε ότι περίπου ένα στα δυο παιδιά έχει βάρος 
μεγαλύτερο του φυσιολογικού.  
Από τα ευρήματα της έρευνας που αναλύθηκαν φάνηκε ότι οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών με 
διαταραχή αυτιστικού φάσματος είναι ιδιαίτερα ανθυγιεινές, με τη σοκολάτα, τα γλυκά και τα 
αρτοσκευάσματα να κατέχουν πρωτεύουσά θέση στη διατροφή της πλειοψηφίας των παιδιών. Παρόλο που 
δεν είναι ακόμη επιστημονικά επιβεβαιωμένο το αν η διατροφή είναι πραγματικά ικανή να επηρεάσει θετικά 
το παιδί, το γεγονός ότι η πλειονότητα των γονέων έχουν πλήρη άγνοια σχετικά με τις βιταμίνες που 
συνδέονται με τον αυτισμό καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω συστηματική διερεύνηση του θέματος. 
 
 
Στόμα: δυσκολίες επεξεργασίας, σίτισης και ικανότητες ομιλίας σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος ‐ ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΚΟΜΕ (Κέντρο Ημέρας για παιδιά με Αυτισμό, Κ.Ημ.Α 1, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών 
Μελέτών‐Ε.ΨΥ.ΜΕ), Νατάσσα Καραμπούλα ( Έλλογον) 
 
 Συχνά στις δημοσιεύσεις, που αφορούν την περιγραφή της κλινικής εικόνας παιδιών με ΔΑΦ περιλαμβάνονται 
συμπεριφορές, όπως η επιλεκτικότητα των παιδιών ως προς τις τροφές ή και τις υφές τους (Burd et al, 1995), η 
άρνηση για λήψη υγρών (Farell, Amari and Hugopian, 1996), καθώς και ασυνήθιστες συμπεριφορές κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων (Powell, Hecimoric and Christensen, 1992). Είναι γνωστό ότι το στόμα αποτελεί τον 
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σημαντικότερο ρυθμιστή για το ανθρώπινο σώμα (Oetter, 1988) συμβάλλοντας με πολλούς τρόπους σε 
κρίσιμα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου από την εμβρυική ηλικία και δια βίου.  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει τις δυσκολίες επεξεργασίας και σίτισης, αλλά και τις 
ικανότητες ομιλίας σε παιδιά με ΔΑΦ προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.  
Προκειμένου να περιγράψουμε τις σχετικές με το στόμα δυσκολίες και ικανότητες δομήσαμε ένα 
αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο για γονείς/φροντιστές, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις για τους 
τομείς της επεξεργασίας, της σίτισης, της ομιλίας και άλλων πληροφοριών ιστορικού. Το ερωτηματολόγιο 
συμπληρώθηκε από τους γονείς εξήντα (60) παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ.  
Παρουσιάζονται τα ευρήματα από την επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με τις δυσκολίες που απαντώνται 
συχνότερα για τα παιδιά, που περιλαμβάνονται στο δείγμα της εργασίας μας. Ταυτόχρονα, αναλύονται οι 
τρόποι με τους οποίους παρατηρούμε να σχετίζονται οι μεταβλητές των τομέων της αισθητηριακής 
επεξεργασίας, της σίτισης και της ομιλίας.  
Κατανοώντας τους περιορισμούς που θέτει ο αριθμός του δείγματος μας σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τη 
μελέτη μας με τη διεύρυνση του αριθμού των συμμετεχόντων, προκειμένου να καταλήξουμε σε εγκυρότερη 
περιγραφή των δυσκολιών επεξεργασίας, σίτισης και ικανοτήτων ομιλίας σε παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ. Με 
αυτό τον τρόπο είναι πιθανότερο να προκύψουν περισσότεροι συσχετισμοί ανάμεσα στις υπό μελέτη 
μεταβλητές οδηγώντας μας έτσι στην καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων μηχανισμών λειτουργίας του 
στόματος στα άτομα διάγνωση ΔΑΦ. 
  
 
Διερεύνηση Διαταραχών Σίτισης σε παιδιά με ΔΑΦ προσχολικής και σχολικής ηλικίας μέσω χορήγησης 
Ερωτηματολογίου Σίτισης σε γονείς ‐ ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ, Αντιγόνη Τρούπου, Αικατερίνη Γυφτογιάννη και 
Κουμανιώτη Ευθυμία (Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές‐ΕΨΥΠΕΑ Μεσολόγγι)  
 
Εισαγωγή: Οι Διαταραχές Σίτισης και οι δύσκολες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια των γευμάτων είναι ένας 
τομέας ανησυχίας στα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 
Περίπου 60‐90% παιδιών με ΔΑΦ εμφανίζουν διαταραχές σίτισης: επιλεκτικότητα, άρνηση λήψης τροφής και 
αποστροφή στη δοκιμή νέων γεύσεων (Bruns & Thompson, 2011; Kerwin, Eicher, & Gelsinger, 2005). Περίπου 
70% αυτών των παιδιών περιγράφονται ως υπερεκλεκτικά (Twachtman‐Reilly, Amaral & Zebrowski, 2008; Linda 
G.).  
Σκοπός: Η παρούσα συγχρονική μελέτη (cross‐sectional study) στοχεύει να διερευνήσει τις δυσκολίες σίτισης 
σε Ελληνόπουλα με ΔΑΦ, καθώς στην πρόσφατη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες.  
Μεθοδολογία: Συμμετέχοντες: Γονείς 75 παιδιών με ΔΑΦ (Μ.Ο. ηλ.: 54.79 μηνών, SD: 21.64), που πληρούν τα 
κριτήρια του DSM‐IV ή DSM‐V. Όλα τα παιδιά έχουν δεχθεί θεραπευτική παρέμβαση στο Κέντρο Ημέρας για 
Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές – ΕΨΥΠΕΑ, Μεσολόγγι και προέρχονται από διάφορες περιοχές της 
Δυτικής Ελλάδας.  
Εργαλείο συλλογής δεδομένων: Το «Ερωτηματολόγιο Σίτισης» (2008), δημιουργήθηκε από την Ομάδα 
Λογοθεραπευτών του Κέντρου Ημέρας και απαντήθηκε από τους γονείς σε μορφή συνέντευξης. Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από 42 ερωτήσεις που υπάγονται σε 4 ενότητες: οργανικότητα/αναπτυξιακό 
ιστορικό, επιλεκτικότητα, σίτιση και συμπεριφορές κατά τη διάρκεια των γευμάτων και μεικτές δυσκολίες.  
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση του δείγματος εντοπίστηκαν δυσκολίες και στις 4 ενότητες του 
ερωτηματολογίου, με μεγαλύτερο ποσοστό στην επιλεκτικότητα (πχ. αντίδραση σε νέες τροφές: 68 %) και στη 
σίτιση και συμπεριφορές κατά τη διάρκεια των γευμάτων (πχ. χειριστική συμπεριφορά: 77,33%). 
Όπως αναμενόταν, οι δύσκολες συμπεριφορές γεύματος συσχετίστηκαν με την αυξημένη επιλεκτικότητα των 
τροφών (p = 0,000) και την αντίδραση σε τροφές (p = 0,000). Το ιστορικό του θηλασμού σχετίζεται σημαντικά 
με προκλητικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια των γευμάτων (p=0.003) και με την αντίδραση σε τροφές 
(p=0.011). Αξιοσημείωτη είναι η καθυστέρηση σε αναπτυξιακά ορόσημα (πχ. πόση με καλαμάκι, έναρξη 
μάσησης).  
Συμπεράσματα: Οι δυσκολίες σίτισης παρουσιάζονται σε υψηλό ποσοστό και στα Ελληνόπουλα με ΔΑΦ. 
 
 
Διατροφικά ζητήματα σε άτομα με αυτισμό και η νοσηλευτική αντιμετώπιση των παθολογικών 
καταστάσεων που προκύπτουν ‐ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ και Παγώνα Χαχαμίδη ( Ίδρυμα Άσπρες 
Πεταλούδες)  
 
Σκοπός: Ο αυτισμός αποτελεί μία από τις πιο γνωστές Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, από την οποία 
πάσχουν 32 εκ. άτομα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα άτομα με αυτισμό απαντάται πολύ συχνά το φαινόμενο των 
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διαταραχών σίτισης τόσο λόγω βιολογικών παραγόντων, όσο και αισθητηριακών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά. Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι η μελέτη και η 
πληροφόρηση σχετικά με τα προβλήματα σίτισης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό, καθώς και οι 
στρατηγικές νοσηλευτικής φροντίδας που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση των παθολογικών 
προβλημάτων που προκύπτουν εξ’ αιτίας των διατροφικών αυτών διαταραχών.  
Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων “Pubmed” 
,“ Cinahl” , “Medline” καθώς σε άλλες ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης , οι οποίες αναφέρονται στα 
προβλήματα σίτισης των ατόμων με αυτισμό και στην νοσηλευτική φροντίδα των παθολογικών καταστάσεων 
που προκύπτουν.  
Αποτελέσματα: Από τη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι τα συχνότερα προβλήματα σίτισης που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό, είναι το σύνδρομο PICA, η επιλεκτική διατροφή, ο μηρυκασμός, τα 
συχνά γαστρεντερολογικά προβλήματα, η μη φυσιολογική πρόσληψη και απορρόφηση των θρεπτικών 
συστατικών, καθώς και η πολυδιψία. Τα προκληθέντα από την διαταραχή παθολογικά προβλήματα είναι η 
αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου, η έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών, η διάτρηση ή απόφραξη του 
εντερικού σωλήνα, οι παρασιτικές λοιμώξεις τα οδοντικά προβλήματα και οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές.  
Συμπεράσματα: Οι διαταραχές σίτισης που προκύπτουν σε άτομα με αυτισμό, αποτελούν μείζον ζήτημα για 
την ποιότητα ζωής τους. Ο σχεδιασμός της νοσηλευτικής φροντίδας σχετικά με τις παθολογικές καταστάσεις 
που προκύπτουν λόγω των διαταραχών σίτισης, πρέπει να γίνεται με βάση την ολιστική προσέγγιση του 
ασθενούς, αλλά ταυτόχρονα και την χρήση ενός εξατομικευμένου πλάνου φροντίδας, καθώς και την χρήση 
εγκεκριμένων νοσηλευτικών παρεμβάσεων. 

 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

 
1. Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας αφίσας με θέμα: ‘Έχω αυτισμό σημαίνει…..’ 

Σοφία Κωτσοπούλου, Κυριακή Σαββίδου, Χρυσούλα Κολληγά, Καλλιρόη Κωστάρα, Χρύσα Λαμπροπούλου, Κωνσταντίνος 
Χατζηβανίδης (Eταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ Ν.Καστοριάς) 
 
Η δράση αφορούσε την διεξαγωγή μαθητικού διαγωνισμού Δημιουργίας Αφίσας με θέμα: «Έχω αυτισμό σημαίνει……» 
για την σχολική χρονιά 2015‐2016. Η δράση πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και 
Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν. Καστοριάς σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού. Βασικός στόχος του διαγωνισμού ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του 
μαθητικού πληθυσμού σε θέματα που αφορούν στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και την περαιτέρω 
εμπλοκή της κοινότητας στο έργο του Κέντρου Ημέρας και της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό –Δ.Α.Δ. Ν. 
Καστοριάς. Παράλληλα ο διαγωνισμός συνέβαλλε:  
1. Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών 2. Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, μέσω και 
της καλλιτεχνικής έκφρασης 3. Στην προώθηση του έργου και της δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών, ως σύμβολο 
της δράσης των ιδίων για την περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα πρώιμης 
διάγνωσης του αυτισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό είχαν οι μαθητές όλων των Δημοτικών Σχολείων του 
Ν. Καστοριάς. Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό ήταν ομαδικές και αφορούσαν τμήματα τάξεων ή ομάδες μαθητών/τριων 
διαφορετικών τμημάτων της ίδιας τάξης. Συνολικά αξιολογήθηκαν δεκαεννέα (19) έργα από δώδεκα (12) Σχολικές 
Μανάδες. Η τελική αξιολόγηση των έργων έγινε από διεπιστημονική επιτροπή που ορίστηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό‐Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς. Τα έργα των μαθητών αξιολογήθηκαν ως 
προς: 1. Το περιεχόμενο, την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα 2. Την εύληπτη προβολή των δυσκολιών αλλά και των 
ταλέντων των ατόμων με αυτισμό 3. Το αισθητικό αποτέλεσμα 4. Την αυθεντικότητα 5. Τη συνολική παρουσίαση 6. Τη 
δυνατότητα ποιοτικής τελικής αναπαραγωγής Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φάνηκε ότι οι 
εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί είχαν εστιάσει στην προετοιμασία των συμμετεχόντων καθώς τα έργα που παράχθηκαν 
αντικατόπτριζαν ευαίσθητες πλευρές των παιδιών, θεωρητική γνώση αλλά και επαφή με παιδιά στο φάσμα του 
αυτισμού. 
 
 

2. Ομαδικό πρόγραμμα κοινωνικο‐συναισθηματικής ανάπτυξης «Παραμυθοπλάστες»  για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
με ΔΑΔ. Μάρθα Ηλιοπούλου, Δήμητρα Τριανταφυλλάκου (Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου «Εξέλιξη») 
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Ο σκοπός της εισήγησης αφορά την παρουσίαση ενός προγράμματος παρέμβασης για τη διδασκαλία κοινωνικo‐
συναισθηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΔ σε ομαδικό επίπεδο, η οποία εντάσσεται μέσα στα 
πλαίσια της πρώιμης παρέμβασης. Στοχεύει στην ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης. Βοηθά στη συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη κι έκφραση του ατόμου μέσα από την 
αλληλεπίδρασή του με τα άλλα μέλη, καθώς και μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Βασίζεται στη συνδιαλλαγή των 
μελών και στο άκουσμα των εμπειριών, στο μοίρασμα των προβληματισμών, στην υποβοήθησή τους να μετουσιώνουν 
σε λόγο το περιεχόμενο των σκέψεων και των συναισθημάτων τους μέσα σ’ ένα ενθαρρυντικό πλαίσιο. Τα παιδιά 
διδάσκονται βασικές δεξιότητες επικοινωνίας (βλεμματική επαφή, θέση σώματος προς τον συνομιλητή), δεξιότητες 
συζήτησης, αναγνώριση και έκφραση μη λεκτικών στοιχείων, αναγνώριση συναισθήματος, μεταφορικό‐κυριολεκτικό 
λόγο, κοινωνικές δεξιότητες. Ακόμα, και για τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα η αλληλεπίδραση με συνομηλίκους 
λειτουργεί ως κίνητρο, ειδικότερα δε σε παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
ήταν βασισμένη στα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων και στα αναπτυξιακά στάδια της προσχολικής εκπαίδευσης. 
Επιλέχθηκε η ομαδική προσέγγιση λόγω των θετικών της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα παιδιά. Η ομάδα στόχου ήταν 
μεικτή με τη συμμετοχή 5 ατόμων, 3 παιδιά με ΔΑΔ και 2 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Η ομαδική παρέμβαση 
περιλάμβανε κινητικές δοκιμασίες, παιχνίδια γνωριμίας και βιωματικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή του προγράμματος 
ήταν εβδομαδιαία σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και με χρονική διάρκεια 8 μηνών. Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του προγράμματος αναδείχτηκε μέσα από τα έντυπα αλληλεπίδρασης των γονέων και από τη 
συμπλήρωση κλείδας. Μέσα από την αξιολόγηση φάνηκε η σημαντική βελτίωση σε τομείς επικοινωνίας και κοινωνικής 
συνδιαλλαγής. Τέλος, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος «Παραμυθοπλάστες», αναδείχθηκε η 
σημασία εφαρμογής ομαδικών προγραμμάτων για παιδιά με ΔΑΔ. 
 

3. Εκτελεστική Λειτουργικότητα και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Απόστολος Καψάλης, Μάρθα Τσακίρη 
("Προσέγγιση" Εταιρεία Ειδικής Αγωγής)  
 
Σκοπός της εργασίας είναι η ενημέρωση γονέων και θεραπευτών για την σημασία και την ανάπτυξη της Εκτελεστικής 
Λειτουργικότητας μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Θα αναλυθούν οι Εκτελεστικές Δεξιότητες και θα γίνει 
αναφορά για το πως αυτές «πλήττονται» σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Τέλος, θα παρουσιαστούν 
τρόποι και τεχνικές για την ενίσχυση των δεξιοτήτων αυτών.  
Συγκεκριμένα: Η Εκτελεστική Λειτουργικότητα είναι ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε διανοητικές διαδικασίες 
ελέγχου οι οποίες διευκολύνουν το σωματικό, το γνωστικό και τον συναισθηματικό αυτοέλεγχο και είναι απαραίτητες 
για την επίτευξη αποτελεσματικής στοχοκατευθυνόμενης συμπεριφοράς.  
Οι συγκεκριμένες δεξιότητες οι οποίες καλύπτονται από την «ομπρέλα» του όρου Εκτελεστική Λειτουργικότητα είναι: η 
αναχαίτιση της παρόρμησης, η γνωστική ευελιξία, ο συναισθηματικός έλεγχος, η αυτοδιαχείριση, η εργαζόμενη μνήμη, ο 
προγραμματισμός/η ιεράρχηση, η έναρξη εργασιών και η οργάνωση. Η ανάπτυξη τους ξεκινάει από το 1ο έτος ζωής και 
συνεχίζεται ως το τέλος αυτής. Η κορύφωση παρατηρείται μεταξύ του 4ου και του 5ου έτους ζωής.  
Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος αποτελεί μια νευροαναπτυξιακή κατάσταση, της οποίας τα βασικά συμπεριφορικά 
χαρακτηριστικά θεωρείται ότι εδρεύουν στις διαταραγμένες νευρογνωστικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της 
Εκτελεστικής Λειτουργικότητας.  
Οι Εκτελεστικές Δεξιότητες στα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι πρωταρχικής σημασίας και κατέχουν 
έναν ουσιώδη ρόλο στην κοινωνική τους ικανότητα (δεξιότητες συμπεριλαμβανομένης της «Θεωρίας του Νου», που 
επιτρέπουν στο άτομο να αξιολογεί τις κοινωνκές καταστάσεις και να ανταποκρίνεται κατάλληλα), στην προσαρμοστική 
συμπεριφορά τους (ανεξαρτησία και λειτουργικότητα σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής) και στην 
σχολική/ακαδημαϊκή τους επίδοση.  
Η ενίσχυση των Εκτελεστικών Δεξιοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων ευκαιριών 
προς το παιδί (εξάσκηση δεξιοτήτων), τις σύντομες και εναλλασσόμενες δραστηριότητες, τη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, άλλες γνωστικές δραστηριότητες & τα αθλήματα. 
 

4. Προσαρμοσμένη εκπαίδευση για την ένταξη αυτιστικών ατόμων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του 
Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Δημήτρης Χειμαριώτης, Εμμανουήλ Περιβολάς, Εμμανουήλ Καραβιάς, Ερμιόνη 
Τσούμα, Αντιγόνη Αντιόχου, Ευσταθία Γρεντζέλου (ΚΔΗΦ: Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα» για άτομα με νοητική στέρηση 
και συνοδές αναπηρίες) 
 
Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» , το οποίο λειτουργεί Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για 
άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες στο Μεσολόγγι και Αγρίνιο, διαθέτει ήδη 2 ΣΥΔ έχοντας ως στόχο τη 
δημιουργία και άλλων.  
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Έτσι τα εκπαιδευτικά και θεραπευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στα 2 τμήματα αυτισμού (ένα σε κάθε ΚΔΗΦ ) 
προσαρμόστηκαν να καλύψουν ανάγκες των αυτιστικών ατόμων για υποστηριζόμενη διαβίωση και συγκεκριμένα για την 
ένταξή τους σε ΣΥΔ  
ΣΚΟΠΟΣ. Η ηλικιακή ωρίμανση των ατόμων ,η σταθεροποίηση της συμπεριφοράς τους , και η ένταξη‐λειτουργία τους 
μέσα στην ομάδα ,να οδηγήσει στην υποστηριζόμενη διαβίωσή τους στη ΣΥΔ  
ΜΕΘΟΔΟΙ 
 Συμπεριφοριστική 
Εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες  
Εκπαίδευση με καθοδήγηση και μίμηση για την εκμάθηση, εκτέλεση, εμπέδωση βασικών εντολών.  
Παιχνίδι ρόλων  
 Γενίκευση και διατήρηση δεξιοτήτων σε πραγματικές καταστάσεις (επισκέψεις στη ΣΥΔ ) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Βελτίωση της αυτονομίας του στα πλαίσια των δυνατοτήτων του (φαγητό, τουαλέτα, λοιπές δράσεις) Ανακούφιση και 
ηρεμία του ατόμου  
Εξωστρέφεια‐ καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων Προσαρμοστικότητα , αυτοπεποίθηση Άρση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και συμμετοχή του αυτιστικού ατόμου στη διαδικασία κοινωνικοποίησης και κοινωνικής του ένταξης 
Προοπτική και όραμα για το μέλλον του αυτιστικού ατόμου.  
Αισιοδοξία στους κόλπους της οικογένειας για το μέλλον που ετοιμάζεται  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Η ένταξη των αυτιστικών ατόμων σε ΣΥΔ :  
α) θα ανακουφίσει την οικογένεια για το μέλλον  
β) θα συμβάλλει στην ενεργή ένταξή των στη κοινότητα ,αφού η ΣΥΔ προσομοιάζει με οικογενειακό περιβάλλον  
γ)θα προσδώσει στο Φορέα εμπειρία ,γνώση και αυτοπεποίθηση ώστε και στο μέλλον να εξακολουθεί να προσφέρει 
ολιστικές ποιοτικές υπηρεσίες στα άτομα που χαρακτηρίζονται από Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 
 

5. Οι απόψεις και εμπειρίες γονέων αυτιστικών παιδιών για την παράλληλη στήριξη. Ζωή Χαρούμενου (Νηπιαγωγός 
Ειδικής Αγωγής), Γαβριέλα Ανδρεάδου (Νηπιαγωγός – ειδίκευση στη διαπολιτισμική και ειδική εκπαίδευση), , 
Κωνσταντίνος Μαντζίκος (Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής), Νικόλαος Κυπαρισσός (Ψυχολόγος) 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις και εμπειρίες των γονέων παιδιών με αυτισμό για το 
Θεσμό της Παράλληλης Στήριξης. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ένα πρώτο μέρος που περιλαμβάνει 11 
απαντήσεις για τα δημογραφικά στοιχεία του κάθε γονέα και ένα δεύτερο μέρος που θέτει 13 σύντομες και απλές 
ερωτήσεις για την Παράλληλη Στήριξη, το ΚΕΔΔΥ και τον ειδικό παιδαγωγό της Παράλληλης Στήριξης με την πεντάβαθμη 
κλίμακα Likert. Το ερωτηματολόγιο προωθήθηκε έντυπα και μέσω ηλεκτρονικής φόρμας σε όλους τους Συλλόγους 
Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων, σε διάφορους ειδικούς θεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς που 
εκπαιδεύουν παιδιά με αυτισμό για να το προωθήσουν στους γονείς. Το εργαλείο της έρευνας απευθύνονταν σε δύο 
ομάδες γονέων: α) σε γονείς που τα παιδιά τους εκπαιδεύονται σε κρατικά ή ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που στελεχώνουν Παράλληλη Στήριξη και β) σε γονείς που τα παιδιά τους εκπαιδεύονταν 
κατά το παρελθόν σε κρατικά ή ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που στελέχωναν 
παράλληλη στήριξη. Για την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκε το λογισμικό SPSS. Οι ερευνητές αναμένουν τις 
απόψεις και τις εμπειρίες που έχουν οι γονείς για την εκπαίδευση του παιδιού τους στα πλαίσια της παράλληλης 
στήριξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας 
οι ερευνητές ελπίζουν ότι θα αναδείξουν τις γνώσεις των γονέων για την παράλληλη στήριξη και πως μπορεί να 
βελτιωθεί η εφαρμογή της στα δημόσια και στα ιδιωτικά πλαίσια. Τα παραπάνω αποτελέσματα θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν από τη Γραμματεία Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου για να επιτευχθεί ένας καλύτερος σχεδιασμός της 
εφαρμογής του θεσμού της παράλληλης στήριξης στα σχολεία, από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και τη λήψη αποφάσεων από της κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης. 
 

6. Σεξουαλική εκπαίδευση και υγεία ατόμων με αυτισμό. Νικόλαος Απτεσλής (Β’ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης) 
 
Η Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά συχνά δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς για τα άτομα με 
διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Η κυρίαρχη θεωρία στον αυτισμό, η Θεωρία του Νου, μας βοηθά να 
εξηγήσουμε γιατί οι ανάγκες σεξουαλικής εκπαίδευσης των ατόμων με αυτή τη διαταραχή είναι μοναδικές. Η εργασία 
μας, υποστηρίζει τη σημασία της παροχής υψηλής ποιότητας σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε αυτά τα άτομα, από τη 
σκοπιά των πρόσφατων ορισμών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τη σεξουαλική υγεία. Τα επτά σημεία στα οποία 
εστιάζουμε είναι τα εξής: 1)σωματική ευεξία σε σχέση με τη σεξουαλικότητα 2)συναισθηματική και πνευματική ευεξία 
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σε σχέση με τη σεξουαλικότητα 3)κοινωνική ευημερία σε σχέση με τη σεξουαλικότητα 4) δυσλειτουργία ή αναπηρία 
5)θετική και με σεβασμό προσέγγιση για τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις 6)ελευθερία στη σεξουαλική 
έκφραση, σε αντίθεση με τον καταναγκασμό και τη βία 7)και, ελευθερία στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
όχι διακρίσεις. Η Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι σημαντική για την ποιότητα της ζωής και της ασφάλειας των ατόμων 
με αυτισμό. Οι ανάγκες αυτού του πληθυσμού είναι εμφανείς και στους επτά τομείς που προσδιορίζονται παραπάνω. 

 
7. Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και Συναισθηματική Νοημοσύνη‐ Παιδαγωγική Παρέμβαση. Ιφιγένεια Τζέρπου 

(Εκπαιδευτικός) 
 

Σκοπός της έρευνας. Η παρούσα εργασία αφορά την εκπαίδευση των μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού 
Φάσματος (ΔΑΦ) στην αναγνώριση, κατανόηση και έκφραση των συναισθημάτων. Αποτελεί ουσιαστικά μια 
μέθοδο παρέμβασης στη συναισθηματική αγωγή των παιδιών αυτών.  
Η μέθοδος έχει ως κυρίαρχους στόχους την αναγνώριση των συναισθημάτων της χαράς, της λύπης, του 
άγχους, της έκπληξης, του φόβου, της πλήξης, του θυμού και της ηρεμίας μέσα από εικόνες διαφορετικών 
προσώπων. Ακόμη, στοχεύει στην κατανόηση της έντασης του κάθε συναισθήματος αλλά και στην κατάλληλη 
έκφρασή του από το άτομο. Τέλος, έχει ως στόχο να ενισχύσει και την ικανότητα της ενσυναίσθησης.  
Μεθοδολογία. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος και συγκεκριμένα ο 
προπειραματικός σχεδιασμός. Το δείγμα αποτελείται από τρία παιδιά, ένα κορίτσι ηλικίας 12 ετών με 
διάγνωση συνδρόμου Asperger, ένα αγόρι 6 ετών με την ίδια διάγνωση και ένα κορίτσι 9 ετών με διάγνωση 
αυτισμού που συνυπάρχει με νοητική υστέρηση.  
Η μέθοδος εφαρμόστηκε ατομικά και η διάρκειά της ήταν έξι εβδομάδες με δυο συναντήσεις την εβδομάδα. 
Προηγήθηκε και ακολούθησε της παρέμβασης η χορήγηση ερωτηματολογίου στους γονείς για την 
τριγωνοποίηση των δεδομένων.  
Αποτελέσματα. Η εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου φάνηκε να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον 
αφορά τα παιδιά με το σύνδρομο Asperger, ενώ τα αποτελέσματά της ήταν λιγότερο ενθαρρυντικά όσον 
αφορά το κορίτσι με αυτισμό και νοητική υστέρηση. Φαίνεται λοιπόν ότι η μέθοδος είναι περισσότερο 
αποτελεσματική στα άτομα με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας.  
Συμπεράσματα. Η παρούσα έρευνα απέδειξε ότι η μέθοδος για την αναγνώριση, κατανόηση και έκφραση των 
συναισθημάτων στα παιδιά με ΔΑΦ είναι αποτελεσματική και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την 
εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Περισσότερο φαίνεται να ωφελεί άτομα με αυτισμό υψηλής 
λειτουργικότητας χωρίς όμως να αποκλείεται η χρήση της και σε άτομα όπου συνυπάρχει η νοητική υστέρηση, 
με κάποιες βέβαια τροποποιήσεις. 

 
 

8. Κοινωνικές και Συναισθηματικές Δεξιότητες‐ Λογισμικό Autismo. Ελισάβετ Λεπτοκαρίδου (Κέντρο Αποκατάστασης 
Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Α.Με.Α "Ο ΣΩΤΗΡ")  
 
Σκοπός. Το πρόγραμμα “Autismo – Αυτισμός και γνωστικές – συναισθηματικές ικανότητες” έχει ως βασικό στόχο την 
αξιολόγηση και την ενίσχυση των γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων παιδιών με δυσκολίες στη 
συναισθηματική σφαίρα και στις κοινωνικές σχέσεις. Οι ασκήσεις είναι κατανοητές αφού αφορούν καταστάσεις που 
βιώνουν καθημερινά τα ίδια τα παιδιά. Επιπλέον μπορούν να εισαχθούν τα προσωπικά στοιχεία, να ελεγχθούν και να 
εκτυπωθούν οι απαντήσεις που δόθηκαν, να ληφθούν γραφήματα και σημαντικές τιμές μέτρησης. Το πρόγραμμα είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επαγγελματίες εκπαιδευτές και τους διδάσκοντες.  
Μέθοδος. Το συγκεκριμένο λογισμικό περιέχει δραστηριότητες αξιολόγησης και εκπαίδευσης. Το λογισμικό αξιολόγησης 
κατασκευάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και διασκεδαστικό, με στόχο να ενθαρρύνει τη 
συνεργασία του παιδιού και να το κινητοποιήσει αποτελεσματικά ώστε να εκτελέσει τις προτεινόμενες δραστηριότητες.  
Το λογισμικό εκπαίδευσης παρέχει κίνητρα αλλά και επιβραβεύσεις. Η ανατροφοδότηση πληροφοριών για την επίδοση 
του χρήστη είναι άμεση και αυτόματη. Κάθε τεστ είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την αυτόματη 
καταγραφή των απαντήσεων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της δοκιμασίας ή της εκπαίδευσης. Έτσι, στο τέλος της 
άσκησης, η συνολική βαθμολογία του παιδιού καθίσταται άμεσα διαθέσιμη στον οδηγό διαχείρισης του προγράμματος.  
Συμπέρασμα. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να γίνει ένα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτών, αφού συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και 
στην αξιολόγηση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που μπορούν να βοηθήσουν στην ένταξη ή επανένταξή τους 
στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.  
Κρίνεται η διάθεσή του στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στα πανεπιστήμια στα πλαίσια της 
ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των φοιτητών. Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα νιώσουν πιο ικανοί στη διδασκαλία μαθητών με 
αναπηρία, τόσο σε τυπικά όσο και σε ειδικά σχολεία. 
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9. Πρόγραμμα διασυνδετικής συνεργασίας στο κέντρο ημέρας παιδιών & εφήβων με αυτισμό Μεσσηνίας. 

Μαρία Κενσαλή (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας) 
 
Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών & Εφήβων με Αυτισμό Μεσσηνίας λειτουργεί από το 2009, παρέχοντας δωρεάν θεραπευτικές 
παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους με αυτισμό και συμβουλευτική καθοδήγηση στις οικογένειές τους. Σκοποί του 
κέντρου ημέρας είναι: η συνέχεια της θεραπευτικής φροντίδας των παιδιών με αυτισμό, η αντιμετώπιση των 
παθολογικών συμπεριφορών τους, η σταδιακή ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, η κοινωνική προσαρμογή, η ένταξη ή 
επανένταξη σε σχολικό πλαίσιο και η πρόληψη υποτροπών.  
Σε εβδομαδιαία βάση παρακολουθούν τα θεραπευτικά προγράμματα του κέντρου 30 παιδιά και έφηβοι με τις 
οικογένειές τους. Συγχρόνως, υπάρχει πλήθος οικογενειών που απευθύνεται στο Κέντρο Ημέρας για αξιολόγηση, 
ψυχοεκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση. Το Κέντρο Ημέρας λειτουργεί συμπληρωματικά με το σχολείο και δεν 
το αναπληρώνει. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και όλους τους υπόλοιπους 
φορείς που ασχολούνται με το άτομο με αυτισμό ώστε να υπάρχει μια πολύπλευρη και ολιστική προσέγγιση του ατόμου.  
Σκοπός με την παρούσα εργασία είναι η παρουσίαση της φιλοσοφίας του προγράμματος διασυνδετικής συνεργασίας 
που υλοποιείται στο Κέντρο Ημέρας, οι στόχοι, τα κίνητρα, τα αδύνατα σημεία και προτάσεις για την περαιτέρω εξέλιξή 
του. Για την εγκυρότητα του προγράμματος, δόθηκαν ερωτηματολόγια στους συνεργαζόμενους φορείς/ σχολικές 
μονάδες, για να ελεγχθεί το πόσο βοηθητική είναι η συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας και αν ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες τους.  
Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι όταν υπήρχε συχνή συνεργασία, επικοινωνία αλλά και κοινή θεραπευτική/ 
εκπαιδευτική πορεία, τα παιδιά παρουσίαζαν βελτίωση σε όλους τους τομείς, ποσοτικά και ποιοτικά, σε μικρότερο 
χρονικό διάστημα. Συγχρόνως οι γονείς ένιωθαν μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη προς τους θεραπευτές και τους 
εκπαιδευτικούς που συνεργάζονταν για το παιδί τους. 
 
 

10. Προσέγγιση και αντιμετώπιση ατόμων με ΔΑΦ από τα σώματα ασφαλείας. Μαρία Κενσαλή, Ακριβή Κυριακοπούλου, 
Κωνσταντίνα Λεβέντη, Αθανάσιος Τσιγαρίδης (Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μεσσηνίας) 
 
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΕΝΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η συμβολή στην μετάδοση της γνώσης για τις ΔΑΦ και η ευαισθητοποίηση των 
σωμάτων ασφαλείας (αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική, στρατό) σχετικά με αυτήν την διαταραχή. Ο ρόλος των 
σωμάτων ασφαλείας είναι η εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη 
ενημέρωση και εκπαίδευση για να προσεγγίζουν το κάθε άτομο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. Μετά από έρευνα 
στην τοπική κοινωνία διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλο κενό στο γνωστικό υπόβαθρο, σχετικά με την αλληλεπίδραση 
των ατόμων με ΔΑΦ με τα σώματα ασφαλείας και το πώς αντιδρούν αυτά σε τέτοιου είδους στρεσογόνες καταστάσεις.  
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήσαμε συμπεριελάμβανε τις επιστημονικές εξελίξεις από το 2000 έως 
και σήμερα από Ελλάδα, Αμερική και Αγγλία σχετικά με τις ΔΑΦ. Τα 3 σημεία που επικεντρώνεται η παρουσίαση είναι:  
• Κατανόηση και χαρακτηριστικά των ατόμων ΔΑΦ  
• Παροχές και δικαιώματα των ατόμων με ΔΑΦ  
• Τρόποι προσέγγισης και αντιμετώπισης των ΔΑΦ από τα σώματα ασφαλείας  
Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι λίγες είναι οι βιβλιογραφικές αναφορές στην Ελλάδα σχετικά με το παραπάνω θέμα 
και κρίθηκε επιτακτική η εκπαίδευση για την διεύρυνση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των σωμάτων 
ασφαλείας απέναντι στις ΔΑΦ από φορείς που εμπλέκονται με αυτές. 
 

11. Αριθμομουσικές. Μια πειραματική προσέγγιση στη μουσική διδασκαλία παιδιών 8‐12 ετών στο φάσμα του αυτισμού. 
Μελέτες περίπτωσης. Ειρήνη Κλάδου (Ειδικό Σχολείο Ρεθύμνου)  
 
Σε αυτή την ανακοίνωση επιχειρούμε να αναδείξουμε την σχέση που έχει η μαθηματική σκέψη στη μουσική διδασκαλία 
παιδιών πρωτοβάθμιας σχολικής ηλικίας με αυτισμό. Η σχέση μαθηματικών και μουσικής είναι πανάρχαια. Ο Πυθαγόρας 
μέσα από τους λόγους των μουσικών διαστημάτων δημιούργησε υπολογιστικό σύστημα, το οποίο με μαθηματική 
προσέγγιση εξηγεί την μουσική κλίμακα, δημιουργώντας το Μονόχορδο του Πυθαγόρα.  
Μελέτες έχουν αποδείξει την ειδική δεξιότητα ατόμων με αυτισμό στην μαθηματική γνώση. Λαμβάνοντας αυτό ως 
έναυσμα επιχειρήσαμε μέσα από ένα ατομικό πρόγραμμα εργασίας ,με οπτικό δομημένο υλικό και εξατομικευμένη 
προσέγγιση να διδάξουμε την μουσική σε παιδιά μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας με αυτισμό 8 ως 12 ετών. 
Ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο χρήσης αριθμών ως όχημα, με διδασκαλία ρυθμικής αγωγής, μετατροπής 
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των αριθμών σε νότες, κατόπιν σε συλλαβές καθώς και σε ολόκληρες μουσικές φράσεις. Η προσέγγιση αυτή έλαβε χώρα 
πειραματικά σε κάποιες μελέτες περίπτωσης συγκεκριμένων παιδιών στο μάθημα της μουσικής διδασκαλίας κατά τη 
διάρκεια την σχολικής χρονιάς 2016 ‐2017 στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. 
 

12. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών και αξιοποίηση του Ίντερνετ των Πραγμάτων για την εκπαίδευση ατόμων που 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Νίκος Κουτσούρης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ινστιτούτο ΕΠΙΣΕΥ), Κατερίνα 
Γιαννακοπούλου και Mourielle Mousny (Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων "ΑΛΜΑ")  
 
Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και έχει ήδη επεκταθεί και σε τομείς 
που δεν είναι καθαρά ψυχαγωγικοί, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η υγεία. Μέσω ενός κατάλληλου παιχνιδιού 
λογισμικού μπορεί να επιτευχθεί πολύ μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης και συμμετοχής του χρήστη του λογισμικού 
και έτσι να υπάρξουν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την ενασχόληση με το λογισμικό, εφόσον αυτό εμπεριέχει 
και κάποιο σοβαρό σκοπό. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις βασικές ιδέες και την πρόοδο του 
ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου INLIFE (http://www.inlife‐h2020.eu), το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 και έχει 
διάρκεια 2 χρόνια. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια ευέλικτη πλατφόρμα η οποία θα διευκολύνει τη δημιουργία 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών με ελκυστικά γραφικά και ενδιαφέρουσα πλοκή, τα οποία θα είναι σοβαρού σκοπού. Η 
ειδοποιός διαφορά των INLIFE παιχνιδιών είναι ότι θα αξιοποιούν πλήρως και το λεγόμενο «Ιντερνετ των Πραγμάτων» 
και οι παίχτες ναι μεν θα χρειάζονται και τουλάχιστον μια ηλεκτρονική συσκευή για να συμμετέχουν, αλλά πόντους στο 
παιχνίδι θα κερδίζουν αποκλειστικά και μόνο με πράξεις που κάνουν (ή δεν κάνουν) σύμφωνα με τους κανόνες του 
παιχνιδιού. Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των παιχτών θα γίνεται είτε αυτόματα π.χ. μέσω αισθητήρων ή από 
ανθρώπους με το ρόλο του επιβλέποντα. Για παράδειγμα, ένα παιδί με αυτισμό που κάνει σωστή χρήση της τουαλέτας 
(ως προς τη λεκάνη, το καζανάκι, το σαπούνι, το πλύσιμο και σκούπισμα των χεριών) θα κερδίσει και τους αντίστοιχους 
πόντους, ενώ αν ξεχάσει κάτι, θα ακουστεί αυτόματα μια φωνητική υπενθύμιση. Η συμμετοχή στο παιχνίδι γίνεται με 
τρόπο που διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα (διαδικασίες ανωνυμίας μέσω εγγραφής και σχετικού αναγνωριστικού 
κωδικού από το σύστημα). Το έργο το διευθύνει το Ινστιτούτο ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ και οι δοκιμές του παιχνιδιού θα γίνουν 
στον Πανελλήνιο Σύλλογο Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ». 
 

13. Κύκλοι φίλων σε φυσικό και διαδικτυακό περιβάλλον (Συγκριτική μελέτη περιπτώσεων). Α. Μουσκεφτάρα (Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας), Σ. Αναστασόπουλος, Κ. Μαλογιάννης, Σ. Μπαρτζώκας, Π. Μυλωνάς και Χ. Σωτηράκης 
(Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – ΕΠΑΛ) 

 
Ο κύκλος των φίλων είναι μια παγκόσμια διαδεδομένη πρακτική που στόχο έχει την υποστήριξη ενός μαθητή από 
εθελοντές μαθητές ώστε να αποκτήσει καλύτερες σχέσεις με τους συμμαθητές του με σκοπό την σχολική ενσωμάτωση.  
Υπήρξαν δυο διαφορετικές ομάδες κύκλου φίλων που δημιουργήθηκαν για έναν μαθητή της Α΄ ΕΠΑΛ με διάχυτες 
αναπτυξιακές διαταραχές, οι supporters, και έναν μαθητή Β΄ Γυμνασίου με ΔΕΠ.Υ. Οι δυο ομάδες είχαν διαφορετικά 
επίπεδα λειτουργίας και ήταν ανάλογα με τα ηλικιακά τους ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά. Οι μεν supporters 
λειτουργούσαν και στο φυσικό περιβάλλον του σχολείου και στο διαδίκτυο και σκοπό είχαν εκτός από την ενσωμάτωση 
και τη συμβουλευτική σε πιο προσωπικά θέματα όπως σχέσεις με το άλλο φύλο, τους γονείς, τους φίλους και το 
facebook. Ενώ η δεύτερη ομάδα λειτουργούσε μόνο στο σχολείο και είχε αποκλειστικό στόχο την σχολική ενσωμάτωση 
του μαθητή.  
Οι δυο ομάδες είχαν παρόμοια αποτελέσματα. Υπήρξαν σημαντικές αλλαγές και στους δυο μαθητές, καθώς και 
ανάπτυξη σχέσεων και έξω από το σχολικό περιβάλλον. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι ομάδες των κύκλων των 
φιλων δρουν αποτελεσματικά όταν τα χαρακτηριστικά τους ανταποκρίνονται στα ηλικιακά χαρακτηριστικά και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. Επιπλέον και στις δυο ομάδες τα οφέλη για τα μέλη τους ήταν σημαντικά και εξίσου τα ίδια 
για όλους, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχα ερευνητικά δεδομένα 
 

14. Έρευνα μέτρησης αποτελεσματικότητας της SDM σε παιδιά με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας ηλικίας 5‐7 ετών. 
Παναγιώτης Καγκιλέρης, (Εργοθεραπευτής, ICL of SDM, Ακροβάτης), Θωμάς Aλαΐσκας, (Εργοθεραπευτής, ICL of SDM)  
 
H SDM είναι μια κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος που χρησιμοποιεί το σώμα των συμμετεχόντων στα πλαίσια ανάπτυξης 
των κινητικών αλλά και επικοινωνιακών και ψυχολογικών δεξιοτήτων. Η SDM είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που 
αναπτύχθηκε από την Veronica Sherborne, η οποία επηρεάστηκε από το έργο του Rudolf Laban και την βιωματική της 
εργασία με παιδιά με ειδικές ανάγκες (Sherborne, 2001). Η SDM συνδυάζει την σωματική άσκηση με την επικοινωνία, τις 
κοινωνικές δεξιότητες με την μίμηση και την κοινή εστία προσοχής, την επικοινωνία με τις αισθητικό‐ κινητικές 
δεξιότητες και την ικανότητα να ακολουθείς αλλά και να δίνεις οδηγίες (Sherborne, 2001)  
Σκοπός της έρευνας ήταν η μέτρηση αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος παρέμβασης βασισμένο στις αρχές της 
SDM για παιδιά ηλικίας 5‐7 ετών με διάγνωση στο φάσμα του Αυτισμού σε σχέση με τις κινητικές δεξιότητες, την μίμηση 
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και την πρωτοβουλία στην αλληλεπίδραση κατά τον ελεύθερο χρόνο του διαλλείματος Για τις ανάγκες της έρευνας 
προτιμήθηκε η τυχαιοποιημένη με ομάδα ελέγχου και αξιολογήσεις στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία , την παιδοψυχιατρική κλινική της Ιατρικής 
σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών από όπου προήλθε και το δείγμα με βάση την διάγνωση παιδοψυχιάτρου με βάση το 
DSM‐5. Το επίπεδο λειτουργικότητας ορίστηκε με βάση την Vineland 2. όλα τα παιδιά αξιολογήθηκαν στην αρχή και στο 
τέλος της παρέμβασης με βιάση το Peabody ‐ Second Edition (( PDMS ‐ 2 Folio & Fewell, 2000) όσον αφορά τις αδρές 
κινητικές δεξιότητες, με βάση το Motor Imitation Scale ( MIS) (Stone et al 1997), και το Praxis Imitation Preschool Scale 
(PIPS) (Vanvuchelen M., Roeyers H., Willy De Weerdt ( 2011).Τέλος αξιολογήθηκε η πρωτοβουλία ως προς την 
αλληλεπίδραση με βάση τους Kennedy ‐ Behr et al(2011). ‘Ολες οι αξιολογήσεις έχουν γίνει από ανεξάρτητους ως προς 
την έρευνα θεραπευτές και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε παραρτήματα του Παίδων. Η παρέμβαση είχε 
διάρκεια 20 συναντήσεις , με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα. Η κάθε συνάντηση είχε διάρκεια 45 λεπτά και γινόταν 
από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της SDM. Αποτελέσματα ‐ όλα τα μέλη της πειραματικής ομάδας έχουν βελτιωθεί 
στους επιμέρους τομείς περισσότερο από τα μέλη της πειραματικής ομάδας. Όσον αφορά την μίμηση και τις κινητικές 
δεξιότητες. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ανάλυση όλων των αποτελεσμάτων  
Συμπεράσματα ‐ η χρήση των παιχνιδιών με βάση το σώμα βοηθά τα παιδιά στην βελτίωση της μίμησης καθώς και στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων καθώς και στην πρωτοβουλία για αλληλεπίδραση. 
 

15. Η σπουδαιότητα της εικαστικής θεραπείας στα άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Βασιλική Κουλουψούζη (Ψυχολόγος, 
Ψυχοθεραπεύτρια) 
 
Η εικαστική θεραπεία είναι μια μοναδική μορφή θεραπείας για τον αυτισμό, καθώς βοηθά στην άμβλυνση του 
συμπτώματος, ενώ ταυτόχρονα διοχετεύει αυτιστικές συμπεριφορές σε μια εκφραστική, δημιουργική έξοδο.  
Προωθεί την επικοινωνία, τη συναισθηματική ανάπτυξη και την αισθητική ολοκλήρωση ενώ παράλληλα προάγει την 
κοινωνική αλληλεπίδραση σε ένα διασκεδαστικό περιβάλλον. Εκτός από την αποτελεσματικότητά του στη βελτίωση της 
αισθητηριακής, κοινωνικής και συναισθηματικής λειτουργίας, η θεραπεία τέχνης είναι μια εξαιρετική θεραπεία για τον 
αυτισμό διότι είναι εγγενώς ενισχυτική. Τα παιδιά και οι ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού βιώνουν την απόλαυση, την 
ανακούφιση από το στρες και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους μέσω της δημιουργίας έργων τέχνης ή απλά τη 
διερεύνηση υλικού ενεργοποιώντας και ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο και τις γνωστικές και αντιληπτικές τους 
λειτουργίες. 
 

16. Δημιουργία ομάδων παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές από λογοθεραπευτική ‐ εργοθεραπευτική σκοπιά 
(αλληλεπίδρασης, γνωστικών δεξιοτήτων, ΔΚΖ, μαθησιακής επίδοσης). Απόστολος Καψάλης (Εταιρεία Ειδικής Αγωγής 
"Προσέγγιση"), Αικατερίνη Μπάρτζα (Κέντρο Λόγου & Μάθησης), Αικατερίνη Νικολάου (Κέντρο "Λέξις & Σκέψις"), 
Μάρθα Τσακίρη (Εταιρεία Ειδικής Αγωγής "Προσέγγιση")  
 
Σκοπός της παρουσίασης είναι η ενημέρωση γονέων και θεραπευτών όσον αφορά τη δημιουργία ομάδων παιδιών με 
διαταραχές αναπτυξιακού τύπου. Στις ακόλουθες παραγράφους θα αναλυθούν ο λόγος δημιουργίας, τα κριτήρια, οι 
λογοθεραπευτικοί και εργοθεραπευτικοί στόχοι (βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι) αυτών των ομάδων.  
Μεθοδολογία: Η αρμονική και συνεχής συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ λογοθεραπευτή και εργοθεραπευτή 
προδιαθέτει την «έναρξη» της ομάδας.  
Αρχικώς, τα παιδιά τα οποία αποφασίζουν οι θεραπευτές ότι θα ενταχθούν σε ένα ομαδικό πρόγραμμα, έχουν 
ολοκληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό το ατομικό τους πρόγραμμα.  
Οι γονείς ενημερώνονται άμεσα για την αναγκαιότητα ομάδας, για την τροποποίηση της στόχευσης και για τους νέους 
και λειτουργικούς στόχους.  
Η σωστή διάγνωση καθώς και η ικανότητα των θεραπευτών να προαποφασίσουν τη δημιουργία της κατάλληλης ομάδας 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. Ο θεραπευτής λαμβάνει υπ’ όψιν του τις δεξιότητες, τις αδυναμίες, τα 
χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα κάθε παιδιού.  
Στην ομάδα υπάρχουν ευδιάκριτοι ρόλοι: του οδηγού, του ισορροπιστή και του ακόλουθου.  
Αρχικά, η συμμετοχή του συνοδού στις παραπάνω δραστηριότητες είναι μεγάλη, με παράλληλη χρήση εργαλείων όπως 
το οπτικοποιημένο πρόγραμμα βασισμένο στη μέθοδο TEACCH (οπτικά και γραπτά), με λεκτική ενίσχυση και με 
σωματική καθοδήγηση. Σταδιακά, η υποβοήθηση από εκείνον μειώνεται και περιορίζεται σημαντικά, δίνοντας του ένα 
πιο σιωπηλό ρόλο (shadow therapist).  
Αποτελέσματα:  
• ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας με άλλα παιδιά  
• η ικανότητα διαχείρισης συναισθήματος  
• η ανάπτυξη ομαδικού παιχνιδιού  
• η εξέλιξη της μαθησιακής απόδοσης και επίδοσης και  
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• η ενίσχυση Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής.  
Συμπεράσματα: Τα παιδιά αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, βοηθούν και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον στις 
ανάλογες δραστηριότητες που συμμετέχουν, γίνονται πιο ανεξάρτητοι μέσω του εξωτερικού προγράμματος και 
ενισχύονται οι κοινωνικές τους δεξιότητες. 
  

17. ΔΑΦ και Μετάβαση στην Ενήλικη Ζωή : Παράγοντες που συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής και προτάσεις 
για τη δημιουργία ποιοτικών υπηρεσιών. Πολυξένη Κουραστή, Κωνσταντίνος Φούντας, Κατερίνα Μάσχα και 
Παρασκευή Σιδηροφάγη (Κέντρο Παιδιού και Εφήβου)  
 
Σκοπός Σύγχρονες έρευνες που αφορούν στην μετάβαση των ατόμων με ΔΑΦ στην ενήλικη ζωή αναδεικνύουν την 
έλλειψη πρόνοιας για υπηρεσίες και υποστηρικτικά πλαίσια για την επίτευξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για τα 
άτομα αυτά. Τα ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι ακόμα και ενήλικες με δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης δεν έχουν 
την απαιτούμενη υποστήριξη, ώστε να αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητες τους και να πετύχουν μια 
αυτόνομη διαβίωση. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσουμε τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες για την μετάβαση των 
ατόμων με ΥΛΑ στην ενήλικη ζωή και τρόπους βελτίωσης και δημιουργίας νέων υποστηρικτικών δομών. Επίσης, θα 
αναφερθούμε στους παράγοντες που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών, καθώς και 
στην διαχείριση της καθημερινότητας τους.  
Μεθοδολογία Βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών που αναφέρονται στους παράγοντες που συμβάλλουν στην 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ΥΛΑ και στην ομαλή τους ένταξη στην ενήλικη ζωή. Διενέργεια έρευνας με 
χορήγηση ερωτηματολογίου για τις προσδοκίες των οικογενειών ατόμων με ΥΛΑ όσο αφορά την αυτονόμηση τους και 
συνεντεύξεις με τα ίδια τα άτομα για διερεύνηση των δικών τους αιτημάτων και σκέψεων.  
Αποτελέσματα Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων και θα γίνει σύγκριση 
μεταξύ των επιθυμιών των γονέων και των ίδιων των ατόμων με ΥΛΑ.  
Συμπεράσματα Θα σχολιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας και σύμφωνα με αυτά θα γίνουν προτάσεις για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων. 

 
18. Η προώθηση της αυτενέργειας στα πλαίσια του θεραπευτικού προγράμματος του κέντρου ημέρας. 

Κατερίνα Γεωργούλη, Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, Ιωάννης Μπριντζουλάκης και Παρασκευή Σιδηροφάγη (Κέντρο Παιδιού 
και Εφήβου, Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Στην Αυλή του Κόσμου»)  
 
Το θεραπευτικό πρόγραμμα που θα περιγραφεί είναι η επιλογή, προετοιμασία και διανομή του κολατσιού. Η διαδικασία 
αφορά έφηβους και νεαρούς ενήλικες σε Κέντρο Ημέρας. Οι εξυπηρετούμενοι ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού, με 
μέση και χαμηλή λειτουργικότητα.  
ΣΚΟΠΟΣ. Σκοπός του προγράμματος είναι η αυτονόμηση των εξυπηρετούμενων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, η 
επικοινωνία και αλληλεπίδραση τους μέσα από τη συνεργασία αλλά και η διαμόρφωση της συνειδητής επιλογής.  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με βάση τις αρχές του TEACCH. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η 
λογική της αλυσίδας ατόμων για την παραγωγή των προϊόντων, βοηθώντας τον κάθε εξυπηρετούμενο να καλλιεργήσει 
τις δεξιότητές του με σκοπό να παράγει ένα μέρος του όλου εγχειρήματος. Για την επίτευξη της επικοινωνίας 
αξιοποιήθηκε η εναλλακτική μέθοδος επικοινωνίας μέσα από εικόνες (PECS). Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή του κολατσιού 
πραγματοποιείται μέσα από ένα μενού με 3 οπτικοποιημένες επιλογές όπου ένας έφηβος‐νεαρός ενήλικας μοιράζει 
στους φίλους του. Στη συνέχεια, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της κουζίνας και με τη βοήθεια οπτικοποιημένων 
οδηγιών παρασκευάζονται τα προϊόντα, τα οποία τελικά διανέμονται σε όλους τους εξυπηρετούμενους ανάλογα με την 
αρχική τους επιλογή.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας είναι η βελτίωση της επικοινωνίας των 
εξυπηρετούμενων, η ικανότητα να προετοιμάσουν 15 διαφορετικά προϊόντα αυτόνομα και η αύξηση της επικοινωνίας 
και συνεργασίας μεταξύ των εξυπηρετούμενων. Επιπλέον ενισχύθηκε σημαντικά η αυτοπεποίθησή τους , βελτιώθηκε η 
ικανότητα επιλογής και υπήρξε φανερή εξοικείωση με δραστηριότητες καθημερινής ζωής, απαραίτητα εφόδια για τη ζωή 
εκτός Κέντρου Ημέρας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η συμμετοχή των εξυπηρετούμενων σε δομικές διαδικασίες του θεραπευτικού προγράμματος του 
Κέντρου Ημέρας έδειξε ότι έφηβοι και νεαροί ενήλικες χαμηλής και μέσης λειτουργικότητας μπορούν να αυτενεργήσουν 
και να εμπλακούν σε δραστηριότητες που ενισχύουν την αυτονομία, την επικοινωνία, την συνεργασία και την 
αυτοπεποίθηση τους. 
 

19. Το Δημιουργικό Εργαστήρι ως θεραπευτικό πρόγραμμα για άτομα με ΔΑΦ, μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας 
(Βίντεο). Αλέξανδρος Γριμπαβιώτης, Φλώρα Χειλαδάκη, Ιωάννης Μπριντζουλάκης και  
Παρασκευή Σιδηροφάγη (Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Στην Αυλή του Κόσμου») 
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Το Εργαστήρι πραγματοποιείται στα πλαίσια του Κέντρου Ημέρας, το οποίο εξυπηρετεί εφήβους και νεαρούς ενήλικες, 
μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας, στο Φάσμα του Αυτισμού.  
Σκοπός: Το Δημιουργικό Εργαστήρι έχει ως σκοπό τη συνεργασία σε ομάδα, την αύξηση της επικοινωνίας, τη γενίκευση 
δεξιοτήτων στα πλαίσια ομάδας, την ενίσχυση της αυτονομίας και την παραγωγή προϊόντων με σκοπό τη διάθεσή τους 
στην κοινότητα.  
Μεθοδολογία: Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με βάση τις αρχές του TEACCH και της μεθόδου 
Ανάλυσης Δραστηριοτήτων. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε το εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής 
εικόνων PECS με στόχο την αύξηση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.  
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα πραγματοποιούταν με ομάδες 4 ή 5 ατόμων. Αρχικά, οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες 
αξιολογούνταν και τοποθετούνταν σε ομάδες ανάλογα με τις δεξιότητές τους. Έπειτα, γινόταν ανάλυση δραστηριοτήτων 
και οπτικοποίηση των σταδίων του εκάστοτε προϊόντος. Η προεργασία (στήσιμο) της δραστηριότητας γινόταν με 
οπτικοποιημένο πρόγραμμα, στο οποίο καλούνταν οι συμμετέχοντες να απευθύνονται, προκειμένου να προετοιμάσουν 
τα υλικά. Στη συνέχεια, ο κάθε εξυπηρετούμενος καλούταν να ολοκληρώσει ένα από τα υπο‐στάδια κατασκευής ενός 
προϊόντος. Ο επόμενος έφηβος ή νεαρός ενήλικας ακολουθώντας την αλληλουχία– αλυσίδα της διαδικασίας εμπλεκόταν 
στο επόμενο υπο‐στάδιο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόταν μέχρι και την ολοκλήρωση του προϊόντος.  
Αποτέλεσμα: Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ικανοποιητικό, αφού παρατηρήθηκε αύξηση της αυτονομίας (στη φάση των υπο‐ 
σταδίων), καθώς και πιο ενεργή συμμετοχή των ατόμων στην ομάδα, το οποίο οδήγησε σε αύξηση της συνεργατικότητας 
και ενίσχυση της μεταξύ τους επικοινωνίας. Τέλος, η προσπάθεια των εφήβων και τα προϊόντα τους παρουσιάστηκαν 
στην κοινότητα με μεγάλη επιτυχία.  
Συμπέρασμα: Η συμμετοχή των εξυπηρετούμενων στο θεραπευτικό πρόγραμμα του Δημιουργικού Εργαστηρίου 
προώθησε την αυτενέργεια, αύξησε την αυτονομία και την αναμονή των συμμετεχόντων και τέλος γενικεύτηκαν 
δεξιότητες σε πλαίσια ομάδας. 
 

20. Επικοινωνία με τεχνολογικά μέσα (video). Κατερίνα Μαρκέλλου, Νεφέλη Παπαγεωργίου, Γιάννης Μπριντζουλάκης και 
Παρασκευή Σιδηροφάγη (Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Στην Αυλή του Κόσμου») 
 
ΣΚΟΠΟΣ. Σκοπός του θεραπευτικού προγράμματος ήταν να προωθήσει την επικοινωνία μη ομιλούντος νεαρού ενήλικα 
(20) με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογικών μέσων (συσκευή tablet)  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Για την κατάκτηση της συγκεκριμένης δεξιότητας έγινε πρώτα εκπαίδευση στην χρήση tablet και έπειτα 
εκμάθηση της εφαρμογής "let me talk", η οποία διαθέτει και την δυνατότητα παραγωγής ομιλίας. Κύριοι στόχοι του 
προγράμματος ήταν η έκφραση επιθυμιών και αναγκών, η απάντηση σε απλές ερωτήσεις και η δυνατότητα σχολιασμού 
ενεργειών. Ο εξυπηρετούμενος μέχρι τότε, χρησιμοποιούσε το σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας PECS με μεγάλη 
επιδεξιότητα. η εκμάθηση έγινε στα πλαίσια ατομικής λογοθεραπευτικής συνεδρίας. Όταν ο νεαρός ενήλικας επέδειξε 
εξοικείωση στην χρήση της εφαρμογής, το βιβλίο PECS αντικαταστάθηκε πλήρως από το tablet. Γενικεύτηκε σε όλα τα 
προγράμματα που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Ημέρας με έμφαση στα εξωτερικά προγράμματα.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας κρίνεται πολύ ικανοποιητικό, καθώς ο εξυπηρετούμενος 
δύναται πλέον να χρησιμοποιεί αυτόνομα το tablet και την εφαρμογή και να συνδιαλέγεται μέσω αυτής με άτομα της 
κοινότητας (πωλητές καταστημάτων).Ο νέος χρησιμοποιεί πλέον το tablet ως μέσο επικοινωνίας και εκτός του Κέντρου 
Ημέρας, με την οικογένειά του. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η επιτυχία του προγράμματος συνέβαλε στην βελτίωση της επικοινωνίας του εξυπηρετούμενου, ο 
οποίος δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για την συσκευή και τις δυνατότητές της. Πιο άμεση φαίνεται και η ανταπόκριση 
των συνομήλικων στα αιτήματά του. Ενώ οι γονείς δεν ήταν δεκτικοί στην χρήση του προηγούμενου μέσου, η νέα 
τεχνολογία συνέβαλε στην δημιουργία θετικής εικόνας προς την εναλλακτική επικοινωνία και τελικά υιοθέτησαν την 
χρήση της εφαρμογής στο σπίτι. Υποστηρίζουν το παιδί τους να το χρησιμοποιεί σε κάθε ευκαιρία, ακόμα και στις 
κοινωνικές τους δραστηριότητες. 

 
21. Αυτονομία και συνεργασία σε πρόγραμμα μαγειρικής και σούπερ μάρκετ νεαρών ενηλίκων με μέσης και χαμηλής 

λειτουργικότητας αυτισμό (μέσω video). Νίκη Κούστα, Ευάγγελος Σαλαπάτας, Ιωάννης Μπριντζουλάκης και Παρασκευή 
Σιδηροφάγη (Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Στην Αυλή του Κόσμου») 
 
Σκοπός. Σκοπός του θεραπευτικού προγράμματος είναι να αναδείξει πώς νεαροί ενήλικες με αυτισμό μέσης και χαμηλής 
λειτουργικότητας ολοκληρώνουν αυτόνομα και συνεργατικά ένα πρόγραμμα μαγειρικής χρονικής διάρκειας δύο 
συνεχόμενων 45λεπτων θεραπευτικών συνεδριών. Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την αγορά των 
απαραίτητων υλικών και την παρασκευή του τελικού προϊόντος, μέσω λίστας αγορών και ανάλυσης δραστηριότητας.  
Μέθοδος. Για την κατάκτηση των στόχων που τέθηκαν, της αυτόνομης ολοκλήρωσης της διαδικασίας και της μεταξύ τους 
συνεργασίας, ακολουθήθηκε δυαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα διάρκειας 9 μηνών με συχνότητα μία φορά την 
εβδομάδα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την εκπαίδευση των εφήβων στην αγορά των απαιτούμενων προϊόντων από το 
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σούπερ μάρκετ μέσω οπτικοποιημένης λίστας αγορών και στην υλοποίηση του προγράμματος μαγειρικής μέσω 
ανάλυσης δραστηριότητας. Μετά την κατάκτηση των παραπάνω έγινε σταδιακή απόσυρση εμπλοκής του θεραπευτή και 
οι νεαροί ενήλικες ολοκλήρωναν πλέον τη διαδικασία αυτόνομα και συνεργατικά, μοιράζοντας τους ρόλους. Συνεπώς, ο 
ένας έφηβος διάβαζε τη συνταγή βήμα‐βήμα και ο άλλος την εκτελούσε.  
Αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα κρίνεται επιτυχές, καθώς οι νεαροί ενήλικες έχουν καταφέρει να συνεργάζονται επαρκώς 
για την υλοποίηση του προγράμματος, κατά το οποίο, απευθυνόμενοι στη γραμματεία του Κ.Η. ζητούν χρήματα. Έπειτα, 
μεταβαίνουν αυτόνομα στο γειτονικό σούπερ μάρκετ (έχοντας κατεκτημένες τις δεξιότητες κυκλοφοριακής αγωγής), 
ψωνίζουν τα προϊόντα μέσω της λίστας, πληρώνουν στο ταμείο και επιστρέφουν στον χώρο του Κ.Η. για να εκτελέσουν 
τη συνταγή. 
Συμπέρασμα. Το εν λόγω πρόγραμμα συνέβαλε στην κατάκτηση αυτονομίας των νεαρών ενηλίκων με αυτισμό, στην 
βελτίωσης της αυτοπεποίθησής τους και στην ενίσχυση της μεταξύ τους επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιπλέον, 
προήγαγε την λήψη περισσότερων πρωτοβουλιών και ευθυνών τόσο στα πλαίσια παρουσίας τους στον χώρο του Κ.Η. 
όσο και στο σπίτι. 
 

22. Συναισθηματικές Δυσκολίες Γονέων ενηλίκων ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Νίκος Ζούρος, 
Νίκος Καρακαϊδός και Ζωή Μαργέλη ( Ίδρυμα για το Παιδί  " Η Παμμακάριστος")  
 
Εισαγωγή  
Η ανατροφή και η εκπαίδευση ενός ατόμου με ΔΑΦ είναι ένα καθήκον απαιτητικό και δύσκολο που επωμίζονται κατά 
κύριο λόγο οι γονείς του ατόμου. Τα συναισθήματα των γονέων, στη διάρκεια του χρόνου, υφίστανται διάφορες αλλαγές 
και διακυμάνσεις ωσότου φτάσουν στην αποδοχή της κατάστασης του παιδιού τους. Όσο το παιδί μεγαλώνει και 
ενηλικιώνεται, οι κατάλληλες δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης λιγοστεύουν και οι επιλογές μειώνονται. Ταυτόχρονα 
αναδύονται στους γονείς ανησυχίες σχετικά με το μέλλον των ενήλικων παιδιών τους όταν δεν θα μπορούν να τα 
φροντίζουν πλέον. Η συναισθηματική κατάσταση των γονέων επιβαρύνεται με αποτέλεσμα συχνά την εμφάνιση 
καταθλιπτικών και αγχωδών συμπτωμάτων.  
Σκοπός  
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης που βιώνουν οι γονείς ενηλίκων ατόμων 
με ΔΑΦ και πώς συσχετίζονται με τα επίπεδα ενσυναίσθησης που εμφανίζουν.  
Μεθοδολογία  
Πρόκειται για μία ποσοτική μελέτη σε πληθυσμό 70 γονέων εξυπηρετούμενων με ΔΑΦ στις δομές του Ιδρύματος για το 
παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:  
α) ερωτηματολόγιο δημογραφικών δεδομένων,  
β) Κλίμακα αυτοαξιολόγησης της Κατάθλιψης (Beck Depression Inventory)  
γ) Κλίμακα αξιολόγησης του Άγχους (Hamilton Anxiety Rating Scale)  
δ) Κλίμακα ενσυναίσθησης (The empathy Quotient)  
ε) Ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους γονείς Αποτελέσματα Οι γονείς ενηλίκων ατόμων με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν 
αυξημένα επίπεδα άγχους και καταθλιπτικά συμπτώματα. Τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης εμφανίζουν θετική 
συσχέτιση με το επίπεδο ενσυναίσθησης.  
Συμπέρασμα  
Η φύση της παθολογίας των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι ελλείψεις υποστηρικτικών δομών για τα 
ενήλικα άτομα με ΔΑΦ είναι παράγοντες αύξησης του άγχους και της κατάθλιψης στους γονείς τους. 
 

23. Μια πιλοτική κοινοτική υπηρεσία για εφήβους και ενήλικες με αναπτυξιακές διαταραχές από το κέντρο ημέρας 
παιδιών, εφήβων & ενηλίκων, Νομού Φωκίδας. Αργυρώ Χατζηπέτρου, Αθηνά Γουρνιεζάκη, Αγγελική Λεοντοπούλου, 
Ιωάννης Σύρος, Παναγιώτα Ιακωβάκη , Ιωάννα Αργυροπούλου , Γεωργία Οικονόμου, Αγγελική Φωτεινού, Αθανασία 
Τζιμαρά, Άννα Φούντζουλα, Αθηνά Φραγκούλη και Μαρία – Χαρίκλεια Λαζαρίδου (Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και 
Ψυχικής Υγείας) 
 
Σκοπός. Να αναδειχθεί η σημασία μιας πιλοτικής παρέμβασης για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές στα πλαίσια μιας 
κοινοτικής δομής. Επισημαίνονται ο σχεδιασμός ομαδικών προγραμμάτων με τη συμπερίληψη εξατομικευμένων 
παρεμβάσεων, οι λόγοι που οδήγησαν στον σχεδιασμό των συγκεκριμένων ομαδικών προγραμμάτων και οι προκλήσεις 
κι οι δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι θεραπευτικοί στόχοι της κάθε ομάδας, οι 
οποίοι τέθηκαν βάσει των αναγκών και ικανοτήτων των ίδιων των συμμετεχόντων και των αιτημάτων των οικογενειών 
τους.  
Μεθοδολογία. Στον αρχικό σχεδιασμό των ομάδων, προτάθηκαν παιδιά, έφηβοι και ενήλικες με αναπτυξιακές 
διαταραχές που παρακολουθούνται στο ΚΗ με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυο ομάδων βάσει της λειτουργικότητας και 
της ηλικιακής κατηγορίας. Δόθηκε προτεραιότητα στην δημιουργία ομάδας νέων ενηλίκων (3 άτομα). Αρχικά, οι άξονες 
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που δημιουργήθηκαν για τον σχεδιασμό του προγράμματος της ομάδας των νέων ενηλίκων αφορούσαν: α. δεξιότητες 
καθημερινής ζωής, β. δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης, γ. κοινωνικοποίηση, δ. επιμόρφωση – εκπαίδευση. Η αξιολόγηση 
βασίστηκε α. στην κλίμακα Honos για την πορεία του κάθε συμμετέχοντα και β. σε ερωτηματολόγια ανοιχτών 
ερωτήσεων στους γονείς. 
 

24. Διερεύνηση της Κοινωνικής Κατανόησης και της Κοινωνικής Ικανότητας σε Παιδιά με Αυτισμό και Παιδιά με Τυπική 
Ανάπτυξη. Δέσποινα Σακουλογέωργα‐Κωστάκη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Σοφία Μαυροπούλου (Queensland 
University of Technology), Πλουσία Μισαηλίδη (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)  
 
Η κοινωνική κατανόηση αναγνωρίζεται ευρέως ως βασική συνισταμένη της κοινωνικής νοημοσύνης και ως έδρα της 
κοινωνικής συμπεριφοράς. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της κοινωνικής κατανόησης και της σχέσης 
της με την κοινωνική ικανότητα στον αυτισμό και στην τυπική ανάπτυξη. Στην έρευνα πήραν μέρος 20 παιδιά με αυτισμό 
(ΑΥ) και 20 παιδιά με τυπική ανάπτυξη (ΤΑ), τα οποία εξισώθηκαν ως προς το φύλο, τη χρονολογική ηλικία (Μ.Ο.ΑΥ = 
110.40, Μ.Ο.ΤΑ = 106.55), τη λεκτική και τη μη λεκτική νοητική ηλικία. Στους συμμετέχοντες και των δύο ομάδων 
χορηγήθηκε ένα νέο εργαλείο, η Διευρυμένη Αναπτυξιακή Κλίμακα για την Κοινωνική Κατανόηση (ΔΑΚΚ), η οποία 
αποτελείται από 25 έργα, που διαρθρώνονται σε τρία επίπεδα γνωστικής δυσκολίας (πρώιμο, βασικό και ανώτερο). 
Επιπρόσθετα, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί των συμμετεχόντων συμπλήρωσαν την Κλίμακα Κοινωνικής Ωριμότητας ως 
προς τις Επαφές με τους Συνομηλίκους (Peterson, Slaughter, & Paynter, 2007) και την Κλίμακα Ικανοτήτων και 
Δυσκολιών στην Ανάγνωση του Νου στην καθημερινή ζωή (Peterson, Garnett, Kelly, & Attwood, 2009). Τα αποτελέσματα 
επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι τα παιδιά με ΑΥ θα έχουν σημαντικά (p= .004) χαμηλότερη συνολική κοινωνική 
κατανόηση από ό,τι τα παιδιά με ΤΑ. Σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν επίσης μεταξύ της συνολικής κοινωνικής 
κατανόησης, της χρονολογικής ηλικίας και της λεκτικής νοητικής ηλικίας, ενώ η σχέση μεταξύ της κοινωνικής 
κατανόησης και της κοινωνικής συμπεριφοράς δε βρέθηκε σημαντική. Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει μερικώς ευρήματα 
της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την κοινωνική κατανόηση και την κοινωνική συμπεριφορά, ενώ παράλληλα 
φωτίζει τη μελέτη των ανώτερων νοητικών καταστάσεων στον αυτισμό. 
 
 

25. Η συμμετοχικότητα και η ανάπτυξη της επικοινωνίας μαθητών με Δ.Α.Φ. χαμηλής λειτουργικότητας στο εργαστήριο 
Γεωπονίας του ΕΕΕΕΚ Αργολίδος. Συνεργασία Γεωπόνου‐Εργοθεραπευτή. Μαρία Λόυζη, Κατερίνα Διατσίγκου, Σωτήρης 
Ταραντήλης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αργολίδος)  
 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της ενεργητικής και δημιουργικής συμμετοχής στο εργαστήριο Γεωπονίας 
μαθητών ΕΕΕΕΚ, οι οποίοι εξαιτίας του χαμηλού επιπέδου λειτουργικότητας καθώς και της απουσίας λεκτικής και μη 
λεκτικής επικοινωνίας απείχαν από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του σχολικού πλαισίου. Η θεωρητική βάση καθώς και 
η υλοποίηση του στόχου μας βασίστηκε στο προβλεπόμενο από το Υπουργείο Παιδείας Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
για τον αυτισμό (ΑΠΣ‐Αυτισμός), σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη εφαρμογή των θεραπευτικών προσεγγίσεων της 
Εντατικής Αλληλεπίδρασης και της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Πυρήνας της εργασίας μας αποτέλεσε η παροχή ενός 
κλίματος ασφάλειας και αποδοχής του ιδιαίτερου τρόπου σκέψης, στοιχεία απαραίτητα για τη δημιουργία σχέσης 
εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Αυτή η συνθήκη θεωρείται απαραίτητη προκειμένου ο μαθητής να 
εμπλακεί ουσιαστικά στις διάφορες ομαδικές δραστηριότητες (ολιγομελείς ομάδες) του εργαστηρίου Γεωπονίας, 
αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τις όποιες νησίδες ικανοτήτων του. Βασικό μέσο εφαρμογής αποτέλεσε το δομημένο 
περιβάλλον και η βιωματική επαφή με τη φύση και τα υλικά της ,με γνώμονα πάντα το αισθητηριακό προφίλ του 
εκάστοτε μαθητή. Με αυτό τον τρόπο ο απαιτούμενος εξοπλισμός ήταν ελάχιστος και ήδη υπάρχων στο σχολικό 
πλαίσιο, ξεπερνώντας σε ικανοποιητικό βαθμό τις μεγάλες πρακτικές και οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το 
σύγχρονο δημόσιο σχολείο. Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας 
των μαθητών, μειώνοντας τις συμπεριφορές απόσυρσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος και των υπόλοιπων σχολικών 
δραστηριοτήτων, αυξάνοντας έτσι την ενεργητική συμμετοχή τους, τόσο σε επίπεδο δυαδικής σχέσης (μαθητής–
εκπαιδευτικός, μαθητής‐μαθητής) όσο και ως μέλη μιας μικρής ομάδας (σε πρώιμο στάδιο). Συμπερασματικά, η 
αναγνώριση από τον εργοθεραπευτή του τρόπου της αισθητηριακής καταγραφής των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων 
καθώς και η θεμελίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης από τον εκπαιδευτικό προς τον μαθητή, συνιστούν την ανάπτυξη του 
εσωτερικού κινήτρου, στοιχείο ικανό να ανοίξει τον δίαυλο επικοινωνίας μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές 
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. 
 

26. Ολοκληρωμένο μοντέλο εκπαίδευσης στις ΔΑΦ ‐ Θεωρητική Εκπαίδευση ‐ Κλινική Πρακτική – Εποπτεία. 
Σοφία Παπιδάκη, Γιάννης Μπριντζουλάκης,  Παρασκευή Χούλη, Αικατερίνη Μάσχα και Νικολέττα Μαυροειδή (Κέντρο 
Παιδιού & Εφήβου) 
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Εισαγωγή. Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου μετρά 20 έτη παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και έχει εκπαιδεύσει 
περισσότερους από 120 νέους επαγγελματίες στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Το ειδικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Εισαγωγή στη θεραπεία και αποκατάσταση των ΔΑΦ Μέσης και Χαμηλής λειτουργικότητας – Εκπαίδευση 
μέσα από την Κλινική Πρακτική» υλοποιήθηκε το 2016 και 2017 από το Κέντρο Ημέρας «Στην Αυλή του Κόσμου» σε 
συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης και το εξειδικευμένο Κέντρο “Ηλίανθος”.  
Σκοπός. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σκοπό έχει να εξοικειώσει τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής 
με τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά του αυτισμού και τις βασικές αρχές θεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με 
αυτισμό.  
Μεθοδολογία. Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει 35 ώρες θεωρητικής κατάρτισης βασισμένης στην κλινική 
εμπειρία και τη σύγχρονη βιβλιογραφία, σε συνδυασμό με τουλάχιστον 130 ώρες κλινικής πρακτικής και 12 ώρες 
ατομικής εποπτείας ανά εκπαιδευόμενο. Το προφίλ και οι επιδιώξεις των εκπαιδευομένων μελετήθηκαν με 
ερωτηματολόγιο στην έναρξη της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευομένων έγινε με 
ερωτηματολόγιο, συστηματικά στο τέλος κάθε συνάντησης και συνολικά στο τέλος του εκπαιδευτικού.  
Αποτελέσματα. Από τους 20 εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό τα δύο έτη, 60% είναι απόφοιτοι ή 
φοιτητές/τριες ψυχολογίας, ενώ από 10% ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και εκπαιδευτικοί. 
50% ήδη εργάζονταν στον χώρο της ειδικής αγωγής και 45% είχαν προηγούμενη εμπειρία με ΔΑΦ. Συνολικά, 75% 
ανέφεραν ως κύριο στόχο την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών τους γνώσεων. Πολύ ικανοποιημένοι‐ 
ικανοποιημένοι με την εκπαίδευση δήλωσαν το 90.5% των εκπαιδευομένων 2015‐16, ενώ τα 2/3 αξιολόγησαν ότι το 
πρόγραμμα συνέβαλε θετικά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα και 80% ότι ικανοποίησε τις προσδοκίες τους. 
Συμπεράσματα. Ο συνδυασμός θεωρητικής κατάρτισης με πλαισιωμένη κλινική άσκηση και εποπτεία στις ΔΑΦ, 
συνεπάγεται υψηλό βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευομένων και αποτελεσματική κάλυψη της ανάγκης για πρακτική 
εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης ενώ συμβάλλει στη βελτίωση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας . 
 

27. Autismap.gr ‐ Χαρτογράφηση Δομών και Υπηρεσιών για άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα. Νικολέττα Μαυροειδή, Χρήστος 
Σιφναίος, Σοφία Παπιδάκη  (Κέντρο Παιδιού & Εφήβου), Αίγλη Βούρδα, Παναγιώτα Καρτσάκη  
 
Εισαγωγή. Η κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και των 
οικογενειών τους, απαιτεί την επάρκεια προσβάσιμων δομών και υπηρεσιών Υγείας, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 
Φροντίδας. Στα πλαίσια του Προγράμματος «Διαθέσιμοι Πόροι για Άτομα με ΔΑΦ», χαρτογραφήσαμε τις δομές για 
άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα και δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα autismap.gr.  
Στόχοι. Βασικός στόχος της ιστοσελίδας, είναι η αύξηση της προσβασιμότητας των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών 
τους, στις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες.  
Μεθοδολογία. Αναζητήσαμε τις υπάρχουσες δομές στο διαδίκτυο με χρήση συγκεκριμένων «λέξεων – κλειδιά». 
Επιβεβαιώθηκε τηλεφωνικά ποιές δομές ασχολούνται με αυτισμό , στις οποίες εστάλη ερωτηματολόγιο.  
Αποτελέσματα. Από τις 3712 δομές που καταγράφηκαν, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με 2957 ‐80%, 665/842‐79% στο 
δημόσιο τομέα και 2297/2872‐80% στον ιδιωτικό. Συνολικά 1603 (54%) εξυπηρετούν άτομα με ΔΑΦ, 261/665‐39% στο 
δημόσιο τομέα και 1342/2297‐59% στον ιδιωτικό, από τις οποίες 517 (33%), απάντησαν στο ερωτηματολόγιο και 
περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.autismap.gr από τον Απρίλιο 2017.  
Τα ποσοστά απόκρισης κυμάνθηκαν 0‐100% ανά είδος δομής :Ειδικές Μονάδες ΔΑΦ, Κινητές Μονάδες ΨΥ, Ξενώνες, 
ΚΔΑΠΜΕΑ : 100%, 83%67% και 57% αντίστοιχα , 31% και 34% αντίστοιχα για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  
Μεταξύ των Περιφερειών, τα αντίστοιχα ποσοστά κυμάνθηκαν 20‐64% : Πελοποννήσου 67%, Β .Αιγαίου 60%, Δ. 
Μακεδονίας 43% , Ιονίων και Δ. Στερεάς 39%.  
Η αναζήτηση των δομών, που παρουσιάζονται ανά κατηγορία και περιφερειακή ενότητα, γίνεται με τη χρήση 
διαδραστικού χάρτη. Στον πρώτο μήνα λειτουργίας η ιστοσελίδα αριθμεί 1380 επισκέψεις, εκ των οποίων 80% αφορούν 
σε νέους χρήστες και 53 νέες δομές στις εγγραφές της. 
Συμπεράσματα. Η ιστοσελίδα autismap.gr. αποτελεί το πρώτο αποτέλεσμα του Προγράμματος, με ικανοποιητική 
δυναμική στον πρώτο μήνα λειτουργίας της. Η αποτελεσματικότητα της προβλέπεται να αυξηθεί με την προσέλκυση 
νέων δομών. Στοχεύουμε στην ανάδειξη του δυναμικού της και στην προαγωγή κλίματος επιστημονικής αξιοπιστίας με 
τη δημοσίευση και των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης. 

 
28. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η ψυχοθεραπεία κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης στις διαταραχές αυτιστικού 

φάσματος μέσης και υψηλής λειτουργικότητας». 
Νικολέττα Μαυροειδή, Μαριάννα Τάσση, Ελένη Αγγελίδη, Σοφία Παπιδάκη, Παρασκευή Χούλη, Κωνσταντίνος Μπόλιας 
(Κέντρο Παιδιού & Εφήβου) 
 



60 

 

ΣΚΟΠΟΣ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης ‐ ΨΚΣΑ στη 
διαχείριση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας‐ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες» 
υλοποιήθηκε το 2015 ‐2016 και 2016 ‐2017.  
Στόχος του προγράμματος είναι η εισαγωγή και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές έννοιες της ΨΚΣΑ και την 
εφαρμογή της στα πλαίσια της διαχείρισης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ατόμων με ΔΑΦ 
Μ&Υ λειτουργικότητας.  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει 32 ώρες κατάρτισης και πραγματεύεται , υπό αναπτυξιακό 
πρίσμα, τους τομείς της κοινωνικής επικοινωνίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της αντίληψης εαυτού, της 
ευελιξίας της σκέψης και την αλληλεπίδρασή τους.  
Το προφίλ και οι επιδιώξεις των εκπαιδευομένων μελετήθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου στην έναρξη της 
εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης τους έγινε με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου , στο τέλος 
της κάθε συνάντησης και συνολικά στο τέλος του εκπαιδευτικού.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Οι 55 εκπαιδευόμενοι και των δύο ετών ήταν ψυχολόγοι ‐ 65%, ειδικοί παιδαγωγοί 14,5%, 
λογοθεραπευτές 9%, κοινωνικοί λειτουργοί 7%, με προηγούμενη εμπειρία στις ΔΑΦ ‐80% ή /και σε ψυχοθεραπεία‐ 51%. 
Συνολικά, 51% ανέφεραν ως κύριο στόχο τους την εμβάθυνση στα χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΑΦ ενώ 33% τη 
χρήση της μεθόδου στην ψυχοθεραπευτική τους πρακτική. . Πολύ ικανοποιημένοι‐ ικανοποιημένοι με την εκπαίδευση 
δήλωσαν το 88% των εκπαιδευομένων , ενώ 95% αξιολόγησαν ότι το πρόγραμμα κάλυψε τους εκπαιδευτικούς στόχους . 
Σε follow up ένα έτος αργότερα, τα 2/3 των εκπαιδευομένων 2015‐16 εκτίμησαν ότι το σεμινάριο συνέβαλε στην 
ψυχοθεραπευτική τους δραστηριότητα και 93% ότι τους βοήθησε να εμβαθύνουν στον τρόπο σκέψης των ατόμων με 
ΔΑΦ. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η εισαγωγή στις βασικές αρχές της ΨΚΣΑ ήταν χρήσιμη και αποδοτική για τους εκπαιδευόμενους, που 
στόχευαν στην ανάπτυξη της ψυχοθεραπευτικής τους πρακτικής. Ταυτόχρονα, έδωσε τη δυνατότητα εμβάθυνσης στα 
χαρακτηριστικά των ατόμων με ΔΑΦ, ευρύτερα στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης, με υψηλό βαθμό ικανοποίησης 
των εκπαιδευομένων. 
 

29. Teaching pragmatics to children on the autism spectrum. Σταυρούλα Σαμουρκασίδου (University of Birmingham) – δεν 
θα αναρτηθεί λόγω προσωπικής δυσκολίας της συγγραφέως να παραβρεθεί 

 
30. Το μπάσκετ στα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Πιλοτική μελέτη με χρήση ερωτηματολογίων. Ιωάννης 

Κυβρακίδης, Ελένη Κυβρακίδου, Αθανάσιος Κυρανός (Νους, Λόγος & Άθληση) 
 
Εισαγωγή: Ο Σύλλογος ‘Νους Λόγος & Άθληση’ δημιουργήθηκε το 2015 εγκαινιάζοντας το πρώτο θεραπευτικό αθλητικό 
τμήμα καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι η μύηση των παιδιών με αναπτυξιακές 
διαταραχές στα μυστικά του αθλήματος με έμφαση στους τομείς της κίνησης, της λειτουργικής εκτελεστικότητας, της 
κοινωνικότητας, της κοινωνικοποίησης και της επικοινωνίας υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών θεραπευτών.  
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποτελεί κομμάτι μια έρευνας που έχει ξεκινήσει (και είναι σε εξέλιξη) για να ελεγχθεί η 
αποτελεσματικότητα του μπάσκετ σε συγκεκριμένους τομείς (που αναφέρθηκαν ανωτέρω) στα παιδιά με αναπτυξιακές 
διαταραχές.  
Υλικά και Μέθοδος: Δημιουργήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία αποτελούνται από πέντε τομείς (κίνηση, 
λειτουργικότητα εκτελεστικότητας, κοινωνικότητα, κοινωνικοποίηση και επικοινωνία) με 10 ερωτήσεις σε κάθε τομέα. 
Αυτά τα ερωτηματολόγια (σε μορφή συνέντευξης) δόθηκαν σε 20 γονείς παιδιών με αυτισμό πριν ενταχθούν στην 
ακαδημία το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2016. Τα ίδια ερωτηματολόγια δίνονται αυτή τη στιγμή (ξεκίνησαν να 
δίνονται από τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθούν τέλη Ιουλίου 2017).  
Αποτελέσματα: Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συλλογή όλων των δεδομένων. Ο Αύγουστος έχει οριστεί ως ο μήνας που 
θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η σύγκριση των εικόνων των παιδιών πριν και μετά από τη 
συμμετοχή τους στην ακαδημία.  
Συμπεράσματα: Θα ανακοινωθούν στην ανακοίνωση. 
 

31. «Αρχή ήμισυ παντός»: πρακτικές εφαρμογές – ενδεικτικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση παιδιών με ΔΑΦ. 
Ελένη Κανακούδη και Κωνσταντίνα Μαραθάκη (Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με Αυτισμό, Πειραιά)  
 
Σκοπός Εργασίας. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Αυτή είναι η αφορμή για τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού 
οδηγού με πρακτικές εφαρμογές για το πρόγραμμα της «Καλημέρας», ενός σταθερού και καθημερινού εκπαιδευτικού 
προγράμματος, που λαμβάνει δράση σε κάθε σχολικό πλαίσιο. Η πρώτη δράση της ημέρας, η διαδικασία της 
«Καλημέρας», επιδρά θετικά τόσο στο πρόγραμμα όσο και στην συμπεριφορά των παιδιών με ΔΑΦ. Συγχρόνως ένας 
εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, που εργάζεται σε σχολικό πλαίσιο με μαθητές στο φάσμα του Αυτισμού οφείλει να είναι 
δημιουργικός, ευέλικτος και να διακατέχεται από προσαρμοστικότητα.  
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Μέθοδος. Όλα τα παραπάνω μας ώθησαν στην συγκέντρωση, στην καταγραφή, στην πρακτική εφαρμογή και στην 
παρουσίαση πλήθους δραστηριοτήτων και παραλλαγών αυτών. Η μετέπειτα επιλογή των δραστηριοτήτων και η ένταξη 
τους στο ημερήσιο πρόγραμμα γίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών και ανάλογα με τους 
στόχους που έχουν τεθεί κατά την αξιολόγηση.  
Αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες που συγκεντρώσαμε κατηγοριοποιήθηκαν στους τέσσερις κάτωθι τομείς . 
Αναφέρουμε επιπλέον και κάποιους ενδεικτικούς στόχους που εξυπηρετούνται μέσα από τις δραστηριότητες:  
Τομέας Στόχος  
Διαχείριση χρόνου ‐> Να ακολουθούν το πρόγραμμά  
Αναγνώριση περιβάλλοντος ‐> Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν τους συμμαθητές  
Κοινωνικές δεξιότητες ‐> Να χαιρετάνε λεκτικά, είτε με νόημα  
Μουσικοκινητικές δραστηριότητες ‐> Να μιμούνται αδρές κινήσεις  
Συμπεράσματα. Ο συγκεντρωτικός οδηγός αναδεικνύει την αξία και την σημασία της καθημερινής δράσης της 
«Καλημέρας» στο ημερήσιο πρόγραμμα των μαθητών με ΔΑΦ. Μπορεί να αποτελέσει ένα εφαλτήριο εργαλείο και 
γεννήσει πλήθος νέων ιδεών και δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών. 
  

32. Επικοινωνιακές δεξιότητες παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Απόψεις γονεών. Λουίζα Βωνιάτη 
(Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Ελένη Ζώτου  
 
Σκοπός της εργασίας: Η συμβολή των γονέων στην ανάπτυξη του παιδιού με Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), 
είναι καθοριστικής σημασίας. Πολλές έρευνες διεθνώς έχουν δείξει ότι η έκβαση των θεραπευτικών και εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων και παρεμβάσεων σε παιδιά με ΔΑΦ επηρεάζεται από τη συμμετοχή των γονέων και τις απόψεις τους. 
Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετήσει τις απόψεις των γονέων κυπριόπουλων παιδιών προσχολικής και πρωτοβάθμιας 
σχολικής ηλικίας που εμπίπτουν στη ΔΑΦ αναφορικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών τους.  
Μεθοδολογία: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ποιοτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων που περιελάμβανα 
ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν σε πίνακες που δημιουργήθηκαν με βάση τις ερωτήσεις 
που τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση των δεδομένων ήταν θεματική στοχεύοντας στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα.  
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν κυρίως ότι οι γονείς παιδιών που εμπίπτουν στη ΔΑΦ, είναι 
σωστά ενημερωμένοι για τα θεραπευτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα που πρέπει να ακολουθεί ένα παιδί με ΔΑΦ και 
γνωρίζουν τους τρόπους επικοινωνίας του παιδιού τους σε διάφορα περιβάλλοντα εντός και εκτός σπιτιού. Σε παιδιά 
που παρουσίαζαν λεκτική επικοινωνία διαφάνηκε μέσα από τις απόψεις των γονέων τους ότι πραγματοποιούσαν 
επικοινωνιακές συνδιαλλαγές. Σε παιδιά που δεν είχαν ομιλία, οι δείξεις‐ χειρονομίες και η εναλλακτική επικοινωνία 
ήταν τα κύρια μέσα επικοινωνίας. Επίσης, διαφάνηκε μέσα από την έρευνα ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δεν προσεγγίζονται με 
τον κατάλληλο τρόπο από τους γονείς, τα αδέλφια και γενικότερα από τα οικεία πρόσωπα και αυτό οφείλεται στην 
απουσία γνώσης για τους τρόπους προσέγγισης και επικοινωνίας προς τα άτομα με ΔΑΦ.  
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα μπορεί να λειτουργήσει ως προκαταρκτική βάση δεδομένων και να συμβάλει στη 
διεξαγωγή μεγαλύτερων ερευνών στο πληθυσμιακό δείγμα, με σκοπό τη διεξαγωγή περαιτέρω συμπερασμάτων για 
συγκεκριμένους επικοινωνιακούς τομείς, εστίαση σε διαφοροποιήσεις και τομείς που αφορούν έγκαιρη παρέμβαση. 
 

33. Διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό. Λωρίνα Γκαράνη και Εύη Ζευγαδάκη (Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης ΑμέΑ Ρεθύμνου ''ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ'')  

 
Σκοπός. Να ερευνηθεί αν η χρήση ανταλλάξιμων αμοιβών (token systems) ως βοηθητικά συστήματα διδασκαλίας 
ενισχύει την συγκέντρωση προσοχής παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, τον αριθμό των γνωστικών δραστηριοτήτων με 
τον οποίο ασχολούνται και τον αριθμό των επιτυχιών που καταγράφονται σε κάθε δραστηριότητα.  
Τα token systems είναι διαδεδομένα στην διδασκαλία δεξιοτήτων σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έχουν 
οριστεί βάση τριών σημείων :  
• Την συμπεριφορά που πρόκειται να ενισχυθεί  
• Την επιλογή των ανταλλάξιμων αμοιβών  
• Την δυνατότητα επιλογής του ενισχυτή από το παιδί  
Γνωστικές δεξιότητες αποτελούν η οπτική/ακουστική αντίληψη, ο γνωστικός εκτελεστικός/εκφραστικός τομέας, η 
μίμηση, η οπτική/ λειτουργική /ακουστική μνήμη. Ωστόσο η προσοχή καθώς και μια σειρά άλλων νοητικών ικανοτήτων 
επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό.  
Μεθοδολογία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ΚΕΦΙΑΠ Ρεθύμνου στους χώρους του οποίου στεγάζεται το 
ΚΔΑΠ ΑμέΑ Ρεθύμνου ΄΄ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ΄΄ και επιλέχθηκαν 3 παιδιά με αυτισμό ηλικίας 4‐17 ετών που παρακολουθούν 
το πρόγραμμα με σκοπό την διεξαγωγή της. Η διάρκειά της ήταν 2 μήνες.  
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Αρχικά έγινε αξιολόγηση των παιδιών και παρατήρηση αυτών στα πλαίσια ενασχόλησης τους με γνωστικές 
δραστηριότητες.  
Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν ήταν παιχνίδια ταύτισης, διάκρισης, κατηγοριοποίησης και μνήμης ενώ οι συνθήκες 
ήταν ελεγχόμενες και ορίζονταν από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή.  
Αποτελεί μία έρευνα ατομικής περίπτωσης και περιλαμβάνει πειραματικό έλεγχο μεταβλητών. Στόχος είναι να αποδείξει 
την ύπαρξη ή μη σχέσης μεταξύ της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής. Συγκεκριμένα θέλαμε να παρατηρηθεί η 
πιθανή επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής (token systems) στην εξαρτημένη μεταβλητή ( την προσοχή, την αύξηση 
των δραστηριοτήτων και των επιτυχιών κατά τη δραστηριότητα).  
Αποτελέσματα. Με βάση την ανάλυση δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν κατά την ερευνητική διαδικασία, όταν τα token 
systems χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικό σύστημα διδασκαλίας τα παιδιά σημείωσαν υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης 
προσοχής και καλύτερη επίδοση σε σχέση με την αρχική τους αξιολόγηση.  
Συμπεράσματα. Συμπερασματικά φαίνεται αποτελεσματική η χρήση του συστήματος ανταλλάξιμων αμοιβών στην 
διδασκαλία γνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό που συμμετείχαν στην έρευνα. Με την χρήση του βοηθητικού 
αυτού συστήμα 

 
34. Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας κατά την διάρκεια του φυσικοθεραπευτικού προγράμματος, σε 

παιδί 16 ετών με αυτισμό. Πηνελόπη Εμμανουηλίδου (Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) 
 
Σκοπός της εν λόγω έρευνας αποτελεί η διερεύνηση αναφορικά της ελληνικής νοηματικής γλώσσας ως εργαλείο 
επικοινωνίας παιδιών με αυτισμό για την επίτευξη των θεραπευτικών στόχων, θεωρώντας πως η καινοτομία της θα 
συμβάλει ενεργά στην εξέλιξη του κλάδου της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας. Για την διερεύνηση του ερευνητικού 
ερωτήματος επιλέχθηκε ένα παιδί 16 ετών με διαγνωσμένο αυτισμό και έλλειψη λεκτικής επικοινωνίας. Στην 
αξιολόγηση και την επαναξιολόγηση του παιδιού χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Pediatric Evaluation of Disability Inventory 
(P.E.D.I.) , αναφορικά με λειτουργικές δεξιότητες, από τις οποίες επιλέχθηκε μία για να ενταχθεί στο φυσικοθεραπευτικό 
πρόγραμμα. Εν συνεχεία απομονώθηκαν λέξεις και χρησιμοποιήθηκαν ως νοήματα της Ελληνική Νοηματική γλώσσα από 
τον φυσικοθεραπευτή στις συνεδρίες. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά ως προς την κατανόηση και χρήση των νοημάτων 
από το παιδί, αλλά ο φυσικοθεραπευτικός στόχος δεν επιτεύχθηκε εξ ολοκλήρου, διότι το χρονικό πλαίσιο της έρευνας 
αποδείχτηκε λιγοστό. Η παρούσα έρευνα συνδράμει στην περαιτέρω διερεύνηση του τομέα της παιδιατρική 
φυσικοθεραπείας, και συγκεκριμένα στην γεφύρωση της επικοινωνίας παιδιού‐ θεραπευτή, ο οποίος δεν έχει μελετηθεί 
ικανοποιητικά. 
 

35. Ικανοποίηση γονέων από τις ικανότητες των εθελοντών του προγράμματος «Δρώντας ως φίλος». 
Αικατερίνη Ορφανού (ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), Μαρία Συρμακέζη (Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων 
Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας), Παναγιώτα Μαργαρίτη και Δημήτριος Κοκαρίδας (ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)  
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τον βαθμό ικανοποίησης των γονέων από τις ικανότητες των εθελοντών 
του προγράμματος «Δρώντας ως φίλος» που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Μεθοδολογία: Για τις 
ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η «κλίμακα ικανοποίησης των γονέων παιδιών με αναπηρία» των Ireys και Perry 
(1999) η οποία μοιράστηκε στους γονείς των παιδιών στο τέλος του προγράμματος. Αποτελέσματα: Η ανάλυση 
Cronbach’s α ανέδειξε υψηλή εσωτερική συνοχή για τους δύο παράγοντες του ερωτηματολογίου (φροντίδα: α =.931 & 
επάρκεια: α =  
.793) αλλά και συνολικά (α = .948). O μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης (Μ = 4.04) έδειξε ότι οι γονείς ήταν 
συνολικά πολύ ικανοποιημένοι από τις ικανότητες των εθελοντών, με τους επιμέρους παράγοντες να κυμαίνονται στα 
ίδια επίπεδα (φροντίδα προς την οικογένεια και το παιδί Μ = 3.94, τεχνική και διαπροσωπική επάρκεια Μ = 4.17). H μη 
παραμετρική ανάλυση Mann‐Whitney ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ικανοποίηση των γονέων 
με βάση το φύλο τους, με τους άντρες να εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από τις μητέρες ως προς την 
φροντίδα (p = .036) και την συνολική ικανοποίηση (p = .031), ενώ δεν ανέδειξε διαφορές στους παράγοντες του 
ερωτηματολογίου με βάση τη διάγνωση του παιδιού (αυτισμό ή Asperger), την ηλικία του, την οικονομική κατάσταση 
των γονέων και την προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή όχι. Συμπεράσματα: Ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων 
από τις ικανότητες των εθελοντών του προγράμματος ήταν υψηλός, με το φύλο των γονέων να επηρεάζει τον βαθμό 
ικανοποίησης. 
 

36. Γενική ικανοποίηση γονέων από τις υπηρεσίες του προγράμματος «Δρώντας ως φίλος».  
Μαρία Συρμακέζη (Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας), Αικατερίνη Ορφανού, Ιωάννα 
Δεμερούτη και Δημήτριος Κοκαρίδας (ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) 
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Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τον βαθμό γενικής ικανοποίησης των γονέων από το πρόγραμμα 
«Δρώντας ως φίλος». Μεθοδολογία: Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η «κλίμακα γενικής ικανοποίησης» 
των Larsen et al (1979) η οποία μοιράστηκε στους γονείς των παιδιών στο τέλος του προγράμματος. Αποτελέσματα: Η 
ανάλυση Cronbach’s α ανέδειξε υψηλή εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου (α =.866). O μέσος όρος του βαθμού 
ικανοποίησης (Μ = 3.52) έδειξε ότι οι γονείς θεώρησαν τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πρόγραμμα από πολύ 
καλές έως εξαιρετικές. H μη παραμετρική ανάλυση Mann‐Whitney δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 
προς την ικανοποίηση των γονέων με βάση το φύλο τους, την οικονομική κατάσταση των γονέων, τη διάγνωση του 
παιδιού (αυτισμό ή Asperger) και την ηλικία του, και την προηγούμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα ή όχι. Συμπεράσματα: 
Ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων από τις υπηρεσίες του προγράμματος «Δρώντας ως φίλος» ήταν υψηλός και η 
ικανοποίηση αυτή δεν φάνηκε να επηρεάζεται από κανέναν επιμέρους παράγοντα, παρά μόνο από την ποιότητα 
παροχής των υπηρεσιών. 
 
 

 


