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 Ελληνικό Επιστημονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές 

Αυτιστικού Φάσματος (Ε.Ε.Δ.Δ.Α.Φ.) 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών

Ατόμων (E.E.Π.Α.Α )

Θεματικές Ενότητες
  » Βιολογική / Νευροαναπτυξιακή 

βάση του αυτισμού
  » Πρώιμη ανίχνευση – 

πρώιμη παρέμβαση
  » Ευρύτερος συμπεριφορικός 

φαινότυπος
  » ΔΑΦ και Συννοσηρότητα 
  » ΔΑΦ και Νομικά ζητήματα
  » Προβλήματα ύπνου / σίτισης
  » Η θέση της Ψυχο-Φαρμακευτικής 

αγωγής στην αντιμετώπιση της ΔΑΦ

  » Συνεργασία με άλλες 
Ιατρικές Ειδικότητες

  » Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών.
  » Θέματα δεοντολογίας και 

διεπιστημονικότητας 
  » Αλληλεπίδραση - 

Επικοινωνία - Γλώσσα
  » Ανάλυση και διαχείριση 

δυσλειτουργικών συμπεριφορών
  » Εκπαίδευση δεξιοτήτων  - 

Ενταξιακή εκπαίδευση

  » Μετάβαση στην ενήλικη ζωή

  » ΔΑΦ και Στεγαστικές Δομές

  » Οικογένειες – Αδέλφια

  » Δίκτυο υπηρεσιών στην κοινότητα

  » Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

  » Δικαιώματα, Εκπροσώπηση και 

Αυτό-συνηγορία στον αυτισμό

  » Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

/ οικονομία

“από τη διαφορετικότητα έως τη διαταραχή”

1 | 2 | 3 Νοεμβρίου
Αθήνα | Πολεμικό Μουσείο
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“από τη διαφορετικότητα έως τη διαταραχή”

 

Προσκεκλημένοι Ομιλητές



Dr. Κωνσταντίνος Φρανσίς, Παιδοψυχίατρος
Νεα Φάρμακα για τις ΔΑΦ σε προχωρημένα στάδια δοκιμών (Φάση 2/3)

 » Ο Κωνσταντίνος Φρανσίς σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991) και ειδικεύτηκε στο Παιδο-
ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής – ΠΝΑ (1998). Ασχολήθηκε με τις Νευροψυχιατρικές Διαταραχές τόσο 
κλινικά στο αντίστοιχο ιατρείο του ΠΝΑ, όσο και ερευνητικά, όπου και έκανε τις πρώτες του δημοσιεύ-
σεις σε διεθνή περιοδικά. Τα τελευταία 20 χρόνια το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στον αυ-
τισμό με εκπόνηση και συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα με διεθνείς συνεργασίες με αντίστοιχες 
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους. Εργάστηκε στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και των 
Αθηνών, ενώ από το 2013 διευθύνει το Ιατρείο Αυτισμού στο Kuwait Centre for Mental Health.

Προσκεκλημένοι 
Ομιλητές

Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια η κατανόηση μας για την παθοφυσιολογία των ΔΑΦ έχει προχωρήσει αρκετά, ακόμα και στο επίπεδο του 
νευρικού κυττάρου. Αυτή η κατανόηση έχει ανοίξει το δρόμο για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση των κε-
ντρικών ελλειμμάτων της διαταραχής. 
Η παρουσίαση περιλαμβάνει φάρμακα τα οποία είναι σε προχωρημένα στάδια δοκιμών (Φάση 2/3) και εστιάζει στο τρόπο δράσης 
τους, τους στόχους και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματά τους. 

Π01



Dr. Κοσσυβάκη Λίλα, Λέκτορας Ειδικής Αγωγής
Αυτισμός και παιχνίδι

 »Η Δρ. Λίλα Κοσσυβάκη είναι Λέκτορας Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγκχαμ (Ηνωμένο 
Βασίλειο) με εξειδίκευση στον αυτισμό και τη νοητική καθυστέρηση. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά 
άρθρα σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε συνέδρια σε Ευρώπη, Αμερική και 
Ασία. Πρόσφατα δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο με θέμα τη βελτίωση της επικοινωνίας των ατόμων με 
αυτισμό και τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας με συμμετοχή δασκάλων/θεραπευτών, γονέων και 
κυρίως των ιδίων των ατόμων με αυτισμό.

Προσκεκλημένοι 
Ομιλητές

Περίληψη:
Tο παιχνίδι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών και έχει διερευνηθεί ευρέως η συμβολή του σε διάφορους 
τομείς της ανάπτυξης όπως στη γλώσσα, στις κοινωνικές δεξιότητες, στη συναισθηματική ανάπτυξη και στη δημιουργικότητα. 
Το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό παρουσιάζει διαφορές με αυτό των τυπικώς αναπτυσσόμενων (μη-αυτιστικών) παιδιών ίδιας 
ηλικίας, ίδιων γλωσσικών ικανοτήτων και νοητικής ανάπτυξης. Το παιχνίδι είναι επίσης ένας από τους τομείς που συμπεριλαμ-
βάνονται στο ADOS  (Autism Diagnostic Observation Schedule) (Lord et al., 2012), το βασικό εργαλείο παρατήρησης παιδιών για τη 
διάγνωση του αυτισμού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ότι συχνά παραμελείται στο σχολείο, ειδικά μετά τα χρόνια 
του Νηπιαγωγείου οπότε και το αναλυτικό πρόγραμμα εστιάζει πλέον στην απόκτηση ακαδημαϊκών ικανοτήτων. 
Στην παρούσα εισήγηση θα καλύψω τα παραπάνω σημεία με αναφορές στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία και θα αναφέρω τα 
αποτελέσματα μιας βιβλιογραφικής μελέτης για την ανάπτυξη του παιχνιδιού σε παιδιά με αυτισμό στο χώρο του σχολείου 
(Kossyvaki and Papoudi, 2016).  Στη συνέχεια θα παρουσιάσω τη δουλειά μου στο ειδικό σχολείο Hamilton του Birmingham όσον 
αφορά σε ένα πρόγραμμα αξιολόγησης των δεξιοτήτων παιχνιδιού αλλά και παρέμβασης, το οποίο καταρτίστηκε με βάση σχε-
τικές θεωρίες και έρευνες αλλά και με την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών από ειδικά σχολεία (θεραπευτών, δασκάλων και 
βοηθητικού προσωπικού). Θα παρουσιαστούν βιντεοσκοπημένα παραδείγματα εφαρμογής του προγράμματος. Η εισήγηση θα ολο-
κληρωθεί με κάποιες επισημάνσεις για το ρόλο των ενηλίκων στην ανάπτυξη του παιχνιδιού προερχόμενες από την έρευνά μου 
πάνω στο προσωπικό ύφος αλληλεπίδρασης. 
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Μαρίνος Κυριακόπουλος PhD, FRCPsych Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και Ψύχωση

 » Ο Dr. Μαρίνος Κυριακόπουλος είναι Consultant Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων στο Acorn Lodge, που 
είναι μονάδα εξειδικευμένη ενδονοσοκομειακής νοσηλείας για παιδιά. Είναι επίσης Visiting Senior 
Lecturer στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης του King’s College London. 
Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων του είναι οι ψυχωσικές διαταραχές πρώιμης εκδήλωσης, η αναπτυ-
ξιακή νευροψυχιατρική και ψυχοφαρμακολογία, και η ψυχιατρική θεραπεία σε νοσοκομεία σε παιδική και 
εφηβική ηλικία.

Προσκεκλημένοι 
Ομιλητές

Περίληψη:
Η σχέση του Αυτισμού με την Ψύχωση έχει περάσει από πολλές αναθεωρήσεις στον προηγούμενο αιώνα μέχρι την ταξινόμησή 
τους σε διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες με το DSM-III. Παρά την αναγνώριση την ξεχωριστής σε μεγάλο βαθμό νοσολο-
γικής τους οντότητας, ένας μεγάλος αριθμός μελετών συνεχίζουν να δείχνουν ομοιότητες τόσο στην κλινική τους συμπτωματο-
λογία, όσο και σε αναπτυξιακά και γνωστικά ελλείματα, και τη νευροβιολογία τους. Η συννοσηρότητά τους μοιάζει να έχει επι-
πτώσεις τόσο στη διαγνωστική προσέγγιση όσο και τη θεραπεία και πρόγνωση ασθενών, και μεικτές κλινικές εικόνες ενδέχεται 
να αντιπροσωπεύουν μια ξεχωριστή υποκατηγορία που χρήζει ιδιαίτερης μελέτης. Περαιτέρω φαινομενολογικές, γενετικές, και 
νευροαπεικονιστικές έρευνες σχετικά με τα όρια και τις παθοφυσιολογικές αλληλοεπικαλύψεις των δυο διαταραχών ενδέχεται 
να καθορίσουν σαφέστερα τη σχέση τους και να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Η κατανόηση αυτής της σχέσης 
μπορεί επίσης να παράσχει ένα πλαίσιο διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης ασθενών που παρουσιάζουν μεικτή κλινική 
εικόνα.
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Αλούμπης Γιώργος, Διευθυντής υποστηρικτικών δομών για παιδιά και ενήλικες με 
αυτισμό

Προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την σωστή λειτουργία υποστηρικτικών δομών για παιδιά και 
ενήλικες με αυτισμό 

 » Ζω και εργάζομαι στο Λονδίνο σαν διευθυντής υποστηρικτικών δομών για παιδιά και ενήλικες με αυτι-
σμό και μαθησιακές δυσκολίες. Έχω διατελέσει διευθυντής για την Βρετανική Εταιρία Αυτισμού για αρ-
κετά χρόνια και μεταξύ άλλων έχω προετοιμάσει για λειτουργία και διευθύνει κέντρα ημέρας, σχολικές 
δομές και υποστηριζόμενα σπίτια. Έχω εργαστεί τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα και επί 
του παρόντος διευθύνω υποστηρικτικές δομές για ενήλικες που διαχειρίζεται το Βρετανικό δημόσιο. 
Έχω σπουδάσει κοινωνική πολιτική, κοινωνιολογία και διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας.

Προσκεκλημένοι 
Ομιλητές

Περίληψη:
Η ανάγκη για την ύπαρξη περισσότερων δομών και υπηρεσιών για παιδιά και ενήλικες με αυτισμό, οι οποίες θα παρέχουν ποι-
οτικές υπηρεσίες, είναι επιτακτικότερη από ποτέ. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που 
απαιτούνται για την ίδρυση και την σωστή λειτουργία τέτοιων υπηρεσιών, αντλώντας από την πολυετή εμπειρία και γνώσεις του 
εισηγητή στην ίδρυση και διοίκηση τέτοιων μονάδων στο Λονδίνο. 

Η πρώιμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση σε θεραπευτικό επίπεδο για την υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό είναι 
αναγκαία, αλλά από μόνη της δεν αρκεί. Η ύπαρξη μονάδων με υπηρεσίες που να δίνουν έμφαση στην παροχή σωστής φροντίδας 
μέσα από την συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με την υποστήριξη του ατόμου και την ουσιαστική εφαρμογή θε-
ραπειών, παρεμβάσεων και προγραμμάτων, είναι εξίσου σημαντική. Η ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου, ανεξάρτητων εποπτικών 
αρχών και συγκεκριμένων προδιαγραφών τις οποίες οι δομές πρέπει να αποδεικνύουν ότι τηρούν ως προϋπόθεση για άδεια 
λειτουργίας, μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η ίδρυση και η διοίκηση ποιοτικών υποστηρικτικών μονάδων μπορεί και πρέπει να είναι εφικτή από δημόσιους, ιδιωτικούς και 
φιλανθρωπικούς οργανισμούς, αρκεί να υιοθετούν ένα μοντέλο διοίκησης που να ακολουθεί τα προαπαιτούμενα στάνταρτ και να 
ορίζει συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα λογοδοτούν έναντι των εποπτικών αρχών και του κράτους. 
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Ομιλητές



ΤΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

Β01  Ευρύτερος Αυτιστικός Φαινότυπος (ΕΑΦ) Εμφάνιση και κλινικά ζητήματα 

 » θα ανακοινωθεί

Β01



ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων

Β01  Ευρύτερος Αυτιστικός Φαινότυπος (ΕΑΦ) Εμφάνιση και κλινικά ζητήματα 

 » θα ανακοινωθεί
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ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑ ΚΑΤΙΝΓΚΩ
PhD., M.Sc., C.Psychol., AFBPsS Κλινική Ψυχολόγος

Αυτισμός και bulling στο σχολείο

 » θα ανακοινωθεί
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ΠΑΠΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Λέκτορας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αποδοχή της διαφορετικότητας στον αυτισμό ως παράγοντας εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης

Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα  άτομα στο φάσμα του αυτισμού διαφέρουν μεταξύ τους. Οι διαφορές αυτές έγκεινται στη φύση του 
αυτισμού και στις μορφές εκδήλωσής του κατά την γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου. Μελετώντας 
τις επιστημονικές αναφορές από την αρχική περιγραφή του Kanner το 1944 για τον αυτισμό μέχρι σήμερα, οι αντιλήψεις αυτές 
έχουν αλλάξει και τα διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό έχουν διευρυνθεί.  
Ο αυτισμός αυξάνεται δραματικά τα τελευταία χρόνια με αναφορές που φτάνουν 1 στα 59 άτομα (CDC, 2018). Οι τάσεις αυτές 
έχουν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της ετερογένειας στον αυτισμό και της διερεύνησης του φαινομένου μέσα από νέες διαστά-
σεις εισάγοντας την έννοια της χρονογένειας  (Georgiades, Bishop & Frazier, 2017) καθώς μακροπρόθεσμες μελέτες και κλινική 
εμπειρία δείχνουν ότι άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν διαφορετική αναπτυξιακή πορεία. 
Σύγχρονα και επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα στον αυτισμό αποτελούν την κατανόηση της έκφανσης 
του αυτισμού στα κορίτσια, τη διάγνωση του αυτισμού στους ενήλικες, τη δυσφορία φύλου και την ψυχική υγεία. Τα ζητήματα της 
ποικιλομορφίας στον αυτισμό μπορούν να εξεταστούν υπό διαφορετική οπτική γωνία πέρα από τα όρια της διαταραχής μέσα από 
το πρίσμα του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου εστιάζοντας στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην κατάρριψη των στερεό-
τυπων απόψεων  με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των αυτιστικών ατόμων.
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ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ψυχολόγος ΜΕd

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Επιλεκτική Αλαλία

Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM 5, η επιλεκτική αλαλία είναι μία αγχώδης διαταραχή που αποκλείει μία παράλληλη 
διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Ωστόσο, η συννοσηρότητα είναι συνηθισμένη στις αναπτυξιακές διαταραχές 
και υπάρχουν κάποια ερευνητικά δεδομένα που υποδεικνύουν ότι αυτές οι δύο διαταραχές μπορούν να συνυπάρχουν (Steffenburg 
et al. 2018).
Χωρίς αμφιβολία, τα παιδιά και τα νεαρά άτομα με επιλεκτική αλαλία εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά παιδιών με 
ΔΑΦ. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά προκύπτουν από διαφορετικούς λόγους κι εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους. Θα 
συζητηθούν οι διαφοροποιήσεις αυτών των χαρακτηριστικών στις δύο διαταραχές.
Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στην αξιολογητική διαδικασία, στις δυσκολίες που προκύπτουν και τους παράγοντες που την 
επηρεάζουν και την ανάγκη για διεπιστημονική αξιολόγηση.
Τέλος, θα συζητηθεί η διαχείριση της παρέμβασης σε άτομα που έχουν διπλή διάγνωση επιλεκτικής αλαλίας και διαταραχής 
αυτιστικού φάσματος.
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΛΑ

ΔΑΦ και διαταραχή ταυτότητας φύλου

Περίληψη
θα ανακοινωθεί
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ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ψυχολόγος , Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

“Εμείς και τα παιδιά με αυτισμό”:Εμπειρίες και μαθήματα από 5 χρόνια εφαρμογής 

προγραμμάτων υποστήριξης εκπαιδευτικών απο το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Περίληψη
θα ανακοινωθεί
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ΨΑΛΛΙΔΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ. 
ΜSc, PhD, PD  Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας EΚΠΑ)Δ/ντρια Ειδ. Δ.Σ. Αυτιστικών Πειραιά 

Εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε μαθήτρια δημοτικού με ΔΑΦ

Περίληψη:
Η εισήγηση αφορά στα στάδια της διάγνωσης, της παιδαγωγικής παρέμβασης, την παρατήρηση, τη στοχοθεσία, τη διδακτική 
πράξη εντός και εκτός τμήματος ένταξης, τις δυσκολίες και τα αποτελέσματα της διεπιστημονικής συνεργασίας εντός και εκτός 
σχολικού πλαισίου.
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ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
Λογοπεδικός PhD, Ινστιτούτο Έρευνες και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας 

Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας (ΑΠΚΕ): Η σημασία της εμπλοκής του γονέα στην 
αξιολογητική διαδικασία 

Περίληψη:
Το ΑΠΚΕ αποτελεί ένα αξιολογητικό εργαλείο σκιαγράφησης του προφίλ ικανοτήτων και δυσκολίων  παιδιών και εφήβων με 
δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία που βασίζεται στη θεωρία του Μοντέλου των Κύκλων.  
Η σημασία της σκιαγράφησης του προφίλ έχει διττή χρησιμότητα. Εστιάζοντας αρχικά στην κατανόηση των θεραπευτικών ανα-
γκών  του ατόμου που αξιολογείται, ενώ παράλληλα εστιάζεται στο γονέα με σκοπό στην κατανόηση των αναγκών του παιδιού 
του από τον ίδιο. Σκοπός του ΑΠΚΕ είναι η από κοινού επιλογή της θεραπευτικής παρέμβασης από τον γονέα και τον ειδικό,  
ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού.  
Παραδοσιακά τα αξιολογητικά εργαλεία είναι αναγνώσιμα και αντιληπτά μόνο  από τους ειδικούς  και συνήθως,  η συμμετοχή 
του γονέα σε αυτά περιορίζεται  στο να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για να βοηθηθεί ο ειδικός να κατανοήσει την 
κατάσταση του παιδιού που αξιολογεί. Η φιλοσοφία του ΑΠΚΕ διαφέρει ως προς αυτό τοποθετώντας το γονέα σε κεντρική θέση 
με σκοπό να κατανοήσει ο ίδιος αρχικά και σε συνέχεια μαζί με τον ειδικό τις δυσκολίες του παιδιού του και τη σημασία αυτών. 
Για τον λόγο αυτό ο γονέας έχει ενεργό ρόλο στην διαδικασία αξιολόγησης. 
Τα ερευνητικά δεδομένα του ΑΠΚΕ, η διαδικασία χορήγησής του καθώς και οι δυσκολίες στην επιτυχή ολοκλήρωση του σε συνερ-
γασία με τους γονείς  παρουσιάζονται και συζητώνται.
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ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΝΝΑ
Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων

Η σημασία της σχέσης γονέων και ειδικών ψυχικής υγείας στη θεραπευτική διαδικασία

Περίληψη
Η σχέση ανάμεσα σε γονείς και θεραπευτές αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην εξέλιξη των θεραπειών και κατ’ επέκταση στη συ-
νολική πορεία των ατόμων με ΔΑΦ. Από την ανακοίνωση της διάγνωσης έως την κατανόηση της κλινικής εικόνας, τόσο οι γονείς 
όσο και οι θεραπευτές χρειάζεται να διαχειριστούν αρκετές προκλήσεις τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 
Στην καθημερινή πρακτική, γονείς και θεραπευτές αναφέρονται συχνά σε δυσκολίες στη μεταξύ τους συνεργασία. Οι παράγοντες 
που παίζουν ρόλο είναι ποικίλοι. 
Στόχος της παρουσίασης είναι η αξιολόγηση της σημασίας ύπαρξης ενός λειτουργικού συστήματος επικοινωνίας μεταξύ γονέων 
και θεραπευτών, στην κατάκτηση των θεραπευτικών στόχων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της οικογένειας γενικότε-
ρα. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των απαντήσεων ερωτηματολογίων που χορηγήθηκαν σε γονείς και θεραπευτές που 
αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα και προτάσεις για καλές πρακτικές συνεργασίας κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής πορείας.
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ΚΟΥΜΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Aυτισμός και ΔΕΠ-Υ

Περίληψη
θα ανακοινωθεί
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“από τη διαφορετικότητα έως τη διαταραχή”

 

Στρόγγυλο Τραπέζι



«Εκπαίδευση δεξιοτήτων στους ενήλικους ωφελούμενους με ΔΑΦ του Ιδρύματος για 
το παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 » Ζούρος Νίκος
 »Παπαγιάννης Γιώργος
 » Λεβάκη Αριστέα
 » Καλαντζής Ευάγγελος

Στρογγυλό 
Τραπέζι

Σκοπός:
Να παρουσιαστούν αναλυτικά από διάφορες ειδικότητες του Ιδρύματος για το παιδί «Η Παμμακάριστος» τα προγράμματα και 
οι ιατροπαιδαγωγικές παρεμβάσεις εκπαίδευσης δεξιοτήτων στους ενήλικους ωφελούμενους με ΔΑΦ ανάλογα με το επίπεδο 
λειτουργικότητας τους και να αναδειχθεί η χρησιμότητα αυτών.

Μέθοδος:
Αρχικά εκτιμάται το νοητικό δυναμικό και το επίπεδο λειτουργικότητας των ενηλίκων ωφελουμένων με ΔΑΦ που φοιτούν στα 
εκπαιδευτικά εργαστήρια και στα τμήματα ημερήσιας διαβίωσης του Ιδρύματος, με τη χρήση WAIS και  Vineland.  Αφού δημιουρ-
γηθούν οι αντίστοιχες ομάδες χαμηλής, μεσαίας και υψηλής λειτουργικότητας, σχεδιάζεται το θεραπευτικό πλάνο χρησιμοποιώ-
ντας και το Καναδικό Μέτρο Εκτέλεσης Έργου COPM, ενώ χρησιμοποιούνται ευρέως και οι  κοινωνικές ιστορίες πριν από κάθε 
εξωτερικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια υλοποιούνται τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις εκπαίδευσης δεξιοτήτων εντός και εκτός 
του Ιδρύματος στους τομείς: Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης,  ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση κινήτρων για αλ-
ληλεπίδραση με άλλους, επιλογή της κατάλληλης προσαρμοστικής συμπεριφοράς ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο, εκπαίδευση 
στη διαχείριση χρημάτων, εκπαίδευση στην υγιεινή διατροφή, κυκλοφοριακή αγωγή, επαφή με διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα, 
βελτίωση φυσικής κατάστασης.

Αποτελέσματα:
Μέσω των αξιολογητικών εργαλείων και των ερωτηματολογίων που χορηγούνται στην αρχή και στο τέλος των παρεμβάσε-
ων στους γονείς, στους ίδιους τους ωφελούμενους και σε ανθρώπους της κοινότητας, εκτιμούνται  οι αλλαγές στο επίπεδο 
λειτουργικότητας, στην ποιότητα ζωής, στα επίπεδα άγχους, στις κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης. 
Καταγράφονται σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την αρχική εκτίμηση και υπάρχει από όλους ικανοποίηση από τα παραπάνω 
προγράμματα.

Συμπεράσματα:
Τα ενήλικα άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, που ως δια βίου αναπηρίες σε πολύ μεγάλο ποσοστό απαιτούν αυξημένη 
και συνεχή υποστήριξη,  χρειάζονται και ωφελούνται από προγράμματα εκπαίδευσης δεξιοτήτων που βελτιώνουν το επίπεδο λει-
τουργικότητας και συνολικά τη ψυχική και σωματική υγεία. Η μεγάλη πρόκληση είναι η υποστηριζόμενη κοινωνική και εργασιακή 
ενσωμάτωση των πιο λειτουργικών ατόμων με ΔΑΦ, στα οποία βάσει και της διεθνούς βιβλιογραφίας φαίνεται ότι υπάρχει η 
μεγαλύτερη θετική επίδραση μετά την εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων.

Λέξεις-Κλειδιά:
διαταραχές αυτιστικού φάσματος, ενήλικες, εκπαίδευση δεξιοτήτων, επίπεδο λειτουργικότητας
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H κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας από/στους ενήλικους πληθυσμούς με ΔΑΦ 
του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» με στόχο την ποιότητα ζωής

ΔΑΦ και Νομικά ζητήματα, Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Μετάβαση στην ενήλικη ζωή, ΔΑΦ 

 » Σταυρίδου Κυριακή - Ιουλία 
 » Ακρωτηριανάκη Μαρία  
 » Γκούγκλια - Γερμάνη Αναστασία 
 »Δήμου Παναγιώτα 
 » Ζούρος Νίκος

Στρογγυλό 
Τραπέζι

Σκοπός:
• Ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του επίσημου κράτους και του τριτογενούς τομέα, για το πλήθος αυτιστικών ατό-
μων που μεταβαίνουν στην ενηλικίωση και για τη χαμηλή ποιότητα ζωής που απολαμβάνουν αυτοί, διεθνώς. 
• Επισήμανση της ανάγκης για μελέτες μεγάλης κλίμακας σχετικά με τις δια βίου ανάγκες υποστήριξης των αυτιστικών ενηλίκων, 
ειδικά μέσης-χαμηλής λειτουγικότητας, για ικανοποιητική ποιότητα ζωής, κάτι που δεν καλύπτεται από τους τακτικούς προϋπολογι-
σμούς.
• Επισήμανση της ανάγκης για ενσωμάτωση στη διεθνή έρευνα υψηλότερου βαθμού αυτό-συνηγορίας και μητρικής συνηγορίας, ειδικά 
για αυτιστικούς μέσης-χαμηλής λειτουγικότητας, σχετικά με την εκτίμηση της ποιότητας ζωής τους). 
• Επισήμανση της αδυναμίας ατόμων με ΔΑΦ -σε αντίθεση με άλλους ανάπηρους- για «κοινωνική ενσωμάτωση», χωρίς κοινωνική υπο-
στήριξη και με όρους νευροτυπικότητας. Επιτακτική η ανάγκη για κοινωνικό ορισμό της αναπηρίας για τους αυτιστικούς πληθυσμούς, 
ανεξαρτήτως λειτουργικότητας.

Μέθοδος:
• Προσπάθεια προσέγγισης της ελληνικής κατάστασης (και αξιοποιώντας τα ευρήματα της πλέον πρόσφατης διεθνούς έρευνας)  
στην  ποιότητα ζωής (Quality of Life – QoL) των ενήλικων αυτιστικών, μέσω της μελέτης 10, εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος, αυ-
τιστικών ενηλίκων μέσης-χαμηλής λειτουργικότητας (και των οικογενειών τους),  που φέρουν όλα τα επιβαρυντικά χαρακτηριστικά 
(έντονα αυτιστικά χαρακτηριστικά, συνοδό νοητική αναπηρία & διαγνωσμένη, συνυπάρχουσα ψυχιατρική διαταραχή) για την ποιότητα 
της ενήλικης ζωής τους (Quality of Life – QoL). 
• Περαιτέρω διερεύνηση των ακόλουθων παραγόντων: α) υποστήριξη, κοινωνική και περιβαλλοντική, β) αυτονομία, δεξιοτήτων, 
επαγγελματική και οικονομική και γ) θετική εικόνα εαυτού & θετική κοινωνική εικόνα, εντός της «αυτιστικής ταυτότητας», ως παρα-
γόντων μετριασμού των επιβαρύνσεων στην ποιότητα ζωή τους.
• Χορηγήθηκε νέο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε επιλεκτικά, παράγοντες και ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για τη μέτρηση της Ποιότητας Ζωής Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (WHOQoL – BREF & Disabilities 
Module – ΙD Version – Field Trial) και ερωτήσεις από το Autism Spectrum Quality of Life (ASQoL, Newcastle University Autism Research 
Team, Νοέμβριος 2017). To ερωτηματολόγιο οπτικοποιήθηκε, ώστε να μπορεί να χορηγηθεί και σε συμμετέχοντες χωρίς δυνατότητα 
αυτό-αναφοράς ή μη λεκτικούς.

Αποτελέσματα:
• -Μέσα από συστηματοποιημένη διερεύνηση και καταγραφή της εκτίμησης ποιότητας της ενήλικης ζωής ατόμων με ΔΑΦ μέσης-χα-
μηλής λειτουργικότητας, με υψηλό βαθμό αυτό-συνηγορίας, προέκυψε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχούς αυτονόμησης τους 
μόνον όταν στην κατάρτιση του προγράμματος υποστηριζόμενης κοινωνικής και εργασιακής ένταξης έχουν απαρτιωθεί από τη διεπι-
στημονική ομάδα όλα τα δεδομένα που αφορούν το άτομο (δεξιότητες, επίπεδο λειτουργικότητας κλπ.), την οικογένεια  και το εγγύς 
κοινωνικό περιβάλλον.
• -Προτάσεις κοινωνικής αντιμετώπισης της ΔΑΦ κατά την ενηλικίωση με παρουσίαση καλών πρακτικών κοινωνικής προσέγγισης 
στην αυτονόμηση και την αυτο-συνηγορία ατόμων με ΔΑΦ, στο Οικοτροφείο του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». 

Συμπεράσματα:
Η ανάγκη για αναθεώρηση προβλέψεων & σχεδιασμού (ανακατανομή επένδυσης, εξειδικευμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, εξει-
δικευμένος σχεδιασμός παρεμβάσεων & προνοιακή προσέγγιση του ενήλικου πληθυσμού με ΔΑΦ –ειδικά μέσης-χαμηλής λει-
τουργικότητας- με την κινητοποίηση όλων) είναι επιτακτική. Δεδομένου ότι ο απώτερος σκοπός όλων των καλών πρακτικών 
που απευθύνονται σε άτομα με ΔΑΦ είναι η ολιστική τους ευημερία και η προάσπιση του δικαιώματός τους για ποιότητα ζωής, 
τα ευρήματα/προτάσεις του παρόντος έργου αξίζει να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω μέσω ποσοτικής έρευνας 
μεγάλης κλίμακας σε ενήλικους πληθυσμούς με ΔΑΦ, ειδικά μέσης-χαμηλής λειτουργικότητας, στο όνομα της ουσιαστικής πλαι-
σίωσης των εν τω φάσμα συνανθρώπων μας και της θωράκισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά.

Λέξεις-Κλειδιά:
ενήλικες ΔΑΦ, υποστήριξη, αυτονόμηση, κοινωνική ενσωμάτωση, αυτο-συνηγορία
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Υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των ατόμων με ΔΑΦ στην καθημερινή κλινική πρακτική
Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών

 » Κατερίνα Μάσχα, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
 » Ιωάννης Μπριντζουλάκης,Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
 »Νικολέττα Μαυροειδή,Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
 »Παρασκευή Σιδηροφάγη,Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Στρογγυλό 
Τραπέζι

Βαθμός ικανοποίησης γονέων, Επαγγελματική ικανοποίηση, Burnout, Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, Εκπαίδευση επαγγελματιών, Χ. Σιφναίος, Κ. Κρι-
κώνης, Ν. Μαυροειδή
Η εργασιακή ικανοποίηση και η επαγγελματική  εξουθένωση  επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας  και την υγεία των εργα-
ζομένων. Η μελέτη μας στοχεύει στη μέτρηση της εργασιακής  ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης εργαζομένων στις  δομές του ΚΠΕ, στην 
αναζήτηση αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και  στην ανάδειξη παραγόντων που σχετίζονται με αυτές. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:   το ερωτηματολόγιο Employee Satisfaction 
Inventory / 6 παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης, σκορ 1-5, και η κλίμακα Maslach MBI/ 3 διαστάσεις : Συναισθηματική εξάντληση, Αποπροσωποποίηση, Προ-
σωπική Επίτευξη, κλίμακα μέτρησης 0-7, χορηγήθηκε στους εργαζομένους των δομών Ηλίανθος και Αυλή του Κόσμου του ΚΠΕ που εξυπηρετούν αποκλειστικά 
άτομα με ΔΑΦ. Ορίζονται 3 επίπεδα  εξουθένωσης ανά διάσταση: Χαμηλό, Μέσο, Υψηλό. Καταγράφηκαν δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων, καθώς και οι απόψεις τους για την εργασία τους.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με απόκριση 68% (19/28), το μέσο συνολικό σκορ εργασιακής ικανοποίησης 
ήταν 3,7/5, Ηλίανθος 3,8, Αυλή 3,6. Η μέση ικανοποίηση ανά παράγοντα κυμάνθηκε από 2,8 (Μισθός, Προαγωγές) έως 4,5 (Άμεσος προϊστάμενος). Το σκορ ανά 
διάσταση εξουθένωσης ήταν: Συν. Εξάντληση (21,2)/ Μέσο επίπεδο-  Ηλίανθος (18,1), Αυλή (24,3), Προσ. επίτευξη (35,3)/ Υψηλό επίπεδο- Ηλίανθος (36,5), Αυλή 
(33,5),  Αποπροσωποποίηση (5,4)/Χαμηλό επίπεδο-Ηλίανθος(4,9),Αυλή(5,9). Όσο μεγαλύτερη η εργασιακή  ικανοποίηση τόσο χαμηλότερο το επίπεδο επαγγελμα-
τικής εξουθένωσης ,  η χαμηλή ικανοποίηση από το μισθό και τη δυνατότητα προαγωγών δεν επηρεάζει την εξουθένωση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην πρώτη μελέτη 
εργασιακής  ικανοποίησης και εξουθένωσης σε δομές για  άτομα με ΔΑΦ στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία τους 
, με εξαίρεση ως προς το μισθό & τη δυνατότητα  προαγωγών. Διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των 2 δομών και στις 3 διαστάσεις της εξουθένωσης. Διαφορε-
τικές προσεγγίσεις παρέμβασης ενδείκνυνται ανάλογα με το προφίλ της επαγγελματικής εξουθένωσης. 

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ, X. Σιφναίος, Κ. Κρικώνης, Α. Βούρδα, Ν. Μαυροειδή
Η συμμετοχή στη φροντίδα και η έκφραση απόψεων των ασθενών και των οικογενειών τους θεωρούνται σημαντικές για τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας κ’ τη συνέχιση της παρακολούθησης των χρηστών. Σκοπός της μελέτης είναι η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης κ΄ η καταγραφή των αντιλήψεων των 
γονέων ατόμων με ΔΑΦ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες των χρηστών.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Χορη-
γήθηκε το ερωτηματολόγιο Verona Satisfaction Scale System στους γονείς ατόμων με ΔΑΦ του Κέντρου Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό «Αυλή του Κόσμου» και του 
Εξειδικευμένου Κέντρου Διάγνωσης και Αποκατάστασης ατόμων με ΔΑΦ  «Ηλίανθος». Οι 54 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου κατανέμονται σε επτά διαστάσεις: 
Δ1-Συνολική ικανοποίηση, Δ2-Δεξιότητες και συμπεριφορά επαγγελματιών, Δ3-Πληροφόρηση, Δ4-Προσβασιμότητα, Δ5-Αποτελεσματικότητα, Δ6-Τύποι Παρέμ-
βασης, Δ7-Συμμετοχή συγγενών. Υπολογίσθηκε το σκορ ανά διάσταση και συνολικά, σε κλίμακα 1-5, καθώς και η δυσαρέσκεια (ποσοστό χρηστών με συνολικό 
σκορ < 3,5).   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Με απόκριση 65%, Αυλή 80%, Ηλίανθος 57%,  το συνολικό σκορ ικανοποίησης ήταν 4,25 , 4,28 και 4,22 αντίστοιχα. Αναλυτικά ανά 
διάσταση: Δ1 – 4,35, Δ2 – 4,5, Δ3 – 4,4, Δ4 – 4,15, Δ5 – 4,1, Δ6 -3,75, Δ7 – 4,35.  Δυσαρεστημένοι  εμφανίζονται 6,3% των χρηστών στον  Ηλίανθο και 9,1% στην 
Αυλή.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Οι γονείς των ατόμων με ΔΑΦ  δηλώνουν  συνολικά πολύ ικανοποιημένοι, ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις «Δεξιότητες και συμπεριφο-
ρά των επαγγελματιών» και λιγότερο ικανοποιημένοι από τους «Τύπους Παρέμβασης». Σε αντίθεση με προηγούμενες ευρωπαϊκές μελέτες, υψηλή εμφανίζεται 
η ικανοποίηση και  ως προς τη «Συμμετοχή των συγγενών» και την «Πληροφόρηση». Το ποσοστό της δυσαρέσκειας είναι το χαμηλότερο που αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία. 

Positive Behaviour Support (PBS): Εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πρακτική, Μάσχα Κατερίνα,  Σιδηροφάγη Παρασκευή 
Σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να καταδείξει τους τρόπους που δύο δομές του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου που ειδικεύονται στις ΔΑΦ έχουν 
προσπαθήσει να ενσωματώσουν την φιλοσοφία και τις πρακτικές του Positive Behaviour Support στην καθημερινή κλινική πρακτική τους και να αξιολογηθούν τα 
πρώτα αποτελέσματα.  Η εφαρμογή του μοντέλου του PBS σε έναν οργανισμό ή μία δομή προϋποθέτει τη σταδιακή ενσωμάτωση της φιλοσοφίας και πρακτικής 
του τόσο στο επίπεδο καθημερινής κλινικής πρακτικής, όσο και στην εποπτεία/ υποστήριξη της πρακτικής από εκπαιδευμένους θεραπευτές, αλλά και σε επίπε-
δο διοικητικό. Οκτώ μέλη του επιστημονικού προσωπικού δύο δομών του ΚΠΕ που εξειδικεύονται σε ΔΑΦ εκπαιδεύτηκαν ως PBS coaches σε μία αρχική εκπαί-
δευση τριών ημερών, την οποία ακολούθησε  μία τέταρτη ημέρα αξιολόγησης των πρώτων βημάτων μετά από έξι μήνες.   Οι στόχοι που τέθηκαν στις δύο δομές 
για το επόμενο εξάμηνο ήταν η πραγματοποίηση εσωτερικού σεμιναρίου για το υπόλοιπο θεραπευτικό προσωπικό, η ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, η 
σταδιακή δημιουργία νέων συστημάτων καταγραφής δεδομένων εντός των δομών, και η δημιουργία τυποποιημένου εντύπου για εξατομικευμένες παρεμβάσεις 
στήριξης της συμπεριφοράς (Behaviour Support Plan). Συγχρόνως, ξεκίνησαν ατομικές εργασίες των PBS coaches που είχαν ως σκοπό την περαιτέρω εφαρμογή 
της φιλοσοφίας και πρακτικών του PBS στην κλινική πρακτική των δομών μας.  Τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών θα αξιολογηθούν σε επίπεδο 
καταγραφής των συμπεριφορών που προβληματίζουν,  σε σχέση με τα επίπεδα άγχους και εξουθένωσης των θεραπευτών, ενώ συγχρόνως θα αξιολογηθεί και 
η κατανόηση του εσωτερικού σεμιναρίου των θεραπευτών. Πέρα από την συζήτηση των πρώτων αποτελεσμάτων αξιολόγησης της προσπάθειας ενσωμάτωσης 
του μοντέλου στις δύο δομές, θα συζητηθεί επίσης ο μελλοντικός σχεδιασμός για την υποστήριξη του μοντέλου σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας σε βάθος χρόνου.  

Τίτλος:  PBS ένα ολοκληρωμένο μοντέλο αποκατάστασης ΔΑΦ, Μπριντζουλάκης Ιωάννης, Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος, Σιδηροφάγη Παρασκευή 
 Ένας από τους κυριότερους στόχους του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, είναι η διαρκής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μία επιτυχημένη αναβάθμισή 
ωστόσο μπορεί να επιτευχθεί επενδύοντας σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η αύξηση του υποβάθρου τόσο των θεωρητικών, όσο και των πρακτικών γνώσεων των 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας, που απασχολούνται στον φορέα. Αντίστοιχα ο δεύτερος είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ληπτών των υπηρεσιών. 
Η διαρκής εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προϋποθέτει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή και στους δύο άξονες. Για αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε 
η εκπαίδευση στο PBS (Positive Behaviour Support), το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση οργάνωσης, παρέμβασης και αποκατάστασης στις ΔΑΦ, που 
λαμβάνει υπόψη τους παραπάνω άξονες. Την εκπαίδευση διεξήγαγε πιστοποιημένος φορέας από το Υπουργείο Υγείας της Μ. Βρετανίας, με εμπειρία στην εκπαί-
δευση υφιστάμενων δομών και επαγγελματιών. Για τις ανάγκες του φορέα θεωρήθηκε ως καταλληλότερο το PBS coaches programme, με διάρκεια 27 ώρες (3 
μέρες). Η εκπαίδευση περιείχε ενότητες, που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης μιας δομής, την ποιότητα ζωής των ληπτών, τη διαχείριση συμπεριφορών που προ-
βληματίζουν, τη διαχείριση προσωπικού, τη δόμηση αποκαταστασιακών προγραμμάτων, φόρμες καταγραφών. Πιο συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση σε αξίες όπως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ο αυτοπροσδιορισμός  και η ενδυνάμωση του ατόμου. Δόθηκε επίσης έμφαση στην ποιότητα ζωής, στην ενίσχυση θετικών συμπεριφορών 
και στην εξάλειψη τιμωρητικών τεχνικών,  αξιοποιώντας τις δεξιότητες του ίδιου του λήπτη.  Εκπαιδεύτηκαν 10 επαγγελματίες. Όλοι οι συμμετέχοντες κατάφε-
ραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρώτο κομμάτι της εκπαίδευσης, ενώ ολοκληρώθηκε και η τελική τους πιστοποίηση μετά από υποβολή ατομικής εργασίας.
Η υποδοχή της εκπαίδευσης από τους συμμετέχοντες υπήρξε ιδιαίτερα θετική και πολύ άμεσα έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν βασικές αρχές λειτουργίας 
στην καθημερινή κλινική πρακτική.  
ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ:   Βαθμός ικανοποίησης χρηστών/γονέων, Εργασιακή ικανοποίηση, Burnout, PBS,  Συμπεριφορές που Προβληματίζουν, Ποιότητα Υπηρεσιών
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Εκπαίδευση και υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας στο πλαίσιο παροχής 
ολιστικών υπηρεσιών του Κ.Η. ΧΑΡΑ ΙΙ για παιδιά με ΔΑΦ

Οικογένειες – Αδέλφια

 » Ιωάννα Τσιούρη, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ Λάρισας, Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και 
Φιλών Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Παρουσιάζει
 » Ζιάρρα Κατερίνα,Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φιλών Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Παρουσιάζει
 » Χρυσούλα Παπακυριάκου,Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φιλών Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Πα-
ρουσιάζει
 » Χρύσα Μπράτη,Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φιλών Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, Παρουσιάζει

Στρογγυλό 
Τραπέζι

Περίληψη :
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιών με ΔΑΦ απαιτεί πολυεπίπεδη προσέγγιση στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ίδιου 
του παιδιού, της οικογένειας, των θεραπευτών και της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας. Η παροχή συστηματοποιημένων και 
οργανωμένων θεραπευτικών υπηρεσιών για το παιδί και την οικογένειά του αποτελεί πρόκληση αλλά και αναγκαιοτητα για μια 
Δομή παροχής πρώιμων εντατικών θεραπευτικών υπηρεσιών, όπως είναι το Κέντρο Ημέρας «Χαρά ΙΙ».
Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο παρόν συμπόσιο αποτελούν μία προσπάθεια ανάλυσης της σημασίας που έχει η συστημα-
τοποιημένη και ολιστική προσέγγιση της οικογένειας του παιδιού με ΔΑΦ με παροχή κατ’ οίκον εξατομικευμένων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών στο παιδί και την οικογένεια του καθώς και ατομική, συζυγική ή και ομαδική συμβουλευτική και συναισθηματική 
υποστήριξη. 
1) Η πρώτη παρουσίαση αποτελεί μία βιβλιογραφική επισκόπηση του πολυδιάστατου θεραπευτικού ρόλου, των συναισθηματικών 
και εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και των τρόπων ενδυνάμωσης και θετικής προσαρμογής της οικογένειας του παιδιού με ΔΑΦ. 
2) Η δεύτερη παρουσίαση περιγράφει την εξέλιξη στην πορεία των χρόνων του μοντέλου υποστήριξης των οικογενειών των 
παιδιών με ΔΑΦ από το ΚΗ ΧΑΡΑ ΙΙ, μίας θεραπευτική δομής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης παιδιών προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας που λειτουργεί στη Λάρισα από το Σύλλογο Γονέων Φίλων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας υπό την επο-
πτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
3) Η τρίτη εργασία αποτελεί μία ερευνητική μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών των γονέων που τα παιδιά τους εξυπηρετούνται 
στο ΚΗ ΧΑΡΑ ΙΙ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης και υποστήριξης των οικογενειών. 
4) Η τέταρτη εργασία αποτελεί μια περιγραφή της εξειδικευμένης Υπηρεσίας Υποστήριξης Οικογενειών του ΚΗ ΧΑΡΑ ΙΙ
όπως αυτή λειτούργησε πιλοτικά από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Παρουσιάζονται η δομή και οι επιμέρους
υπηρεσίες που περιλαμβάνει (κατ’οίκον εκπαίδευση, ατομική συμβουλευτική και ομαδική εκπαιδευτική παρέμβαση) καθώς και
η ποιοτική αποτίμηση αυτών των υπηρεσιών από τους ίδιους τους γονείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

Λέξεις-Κλειδιά:
παιδί με ΔΑΦ , οικογένεια, υπηρεσία υποστήριξης, κατ΄οίκον εκπαίδευση
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Συνεργασία με άλλες Ιατρικές ειδικότητες, Δίκτυο Υπηρεσιών στην Κοινότητα
Συνεργασία με άλλες Ιατρικές ειδικότητες, Δίκτυο Υπηρεσιών στην Κοινότητα

 » Στοματική υγεία παιδιών με ΔΑΦ ΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 »Η μετάβαση στην εφηβεία – σκοπιά του γυναικολόγου ΜΙΧΑΛΑ ΛΙΝΑ
 » Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (ΣΔ) ατόμων με Διαταραχή Φάσματος του Αυτισμού, (ΔΦΑ), αντικείμενο 
ανησυχίας για γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας. Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας (Ε.Υ.) 
ΝΤΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 » Οι δυσκολίες στην κοινωνική ένταξη στο σχολείο και η υποστήριξη μαθητή με ΔΑΦ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΑ

Στρογγυλό 
Τραπέζι

Σκοπός:
Ο τίτλος του Συνεδρίου φέτος «Από τη διαφορετικότητα ως τη διαταραχή», επιβάλλει να προβληθεί η ανάγκη για ένα οργανω-
μένο σύστημα από αρχές, αξίες και στόχους βελτίωσης της ψυχικής και σωματικής υγείας (Προαγωγή Σωματικής και Ψυχικής 
Υγείας) ατόμων με ΔΦΑ, ώστε να μειωθεί το φορτίο στο πληθυσμό. Για την παρουσία και παροχή επαρκών και ειδικευμένων υπη-
ρεσιών, απαιτείται συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας, επαγγελματιών σωματικής και ψυχικής υγείας. Στόχος της συνεργασίας 
αυτής είναι η ανίχνευση προβλημάτων υγείας, η παροχή γνώσεων, προληπτικών υπηρεσιών και πρώτων βοηθειών, η παραπομπή 
στις κατάλληλες υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και η εξασφάλιση υποστηρικτικών δομών, προκειμένου να 
προαχθεί και να βελτιωθεί η υγεία σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο δημόσιας υγείας.
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Συνεργασία με άλλες Ιατρικές ειδικότητες, Δίκτυο Υπηρεσιών στην Κοινότητα
Συνεργασία με άλλες Ιατρικές ειδικότητες, Δίκτυο Υπηρεσιών στην Κοινότητα

 » Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (ΣΔ) ατόμων με Διαταραχή Φάσματος του Αυτισμού, (ΔΦΑ), αντικείμενο 
ανησυχίας για γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας. Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας (Ε.Υ.) 
ΝΤΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Στρογγυλό 
Τραπέζι

Περίληψη
Η αναγνώριση του δικαιώματος σε σεξουαλική ταυτότητα, έκφραση, δεν αποκλείεται εξαιτίας διανοητικής ή ψυχικής διαταρα-
χής, η σεξουαλική έλξη, έκφραση συναισθημάτων, αγάπης και αφοσίωσης σε άλλα άτομα,  η εκπαίδευση σε κοινωνικοσεξουαλική 
συμπεριφορά και αποδεκτούς τρόπους έκφρασης Ηνωμ. Έθνη 1971.
Πολλοί γονείς αισθάνονται νευρικοί και ανήσυχοι σχετικά με τη διδασκαλία των παιδιών τους  για τη σεξουαλικότητα, και ιδιαί-
τερα για τα παιδιά με ΔΦΑ. Αρκετοί πιστεύουν ότι είναι λιγότερο σημαντικό να διδάξουμε τους νέους ενήλικες με ΔΦΑ σχετικά 
με αυτό το θέμα, επειδή θεωρούν ότι είναι λιγότερο πιθανό να εκτεθούν σε θέματα που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Αλλά η 
σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι πιθανώς το πιο σημαντικό για τα άτομα με ΔΦΑ, επειδή είναι λιγότερο πιθανό να μάθουν γι 
‘αυτό από άλλες πηγές, όπως οι συνομήλικοί τους, ταινίες, κλπ.  Είναι επίσης είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να καταλάβουν τη 
διαφορά μεταξύ των κατάλληλων και ακατάλληλων συμπεριφορών, και να διακρίνουν  διαφορετικούς υγιείς τύπους  σχέσεων.
 Η σεξουαλική αγωγή σε μαθητές με ΔΦΑ συχνά θεωρείται ως «πρόβλημα», διότι δεν είναι ένα θέμα, ή  ένα ζήτημα, επειδή ακρι-
βώς θεωρείται  ένα πρόβλημα». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι γενικά αγνοούν τη σεξουαλικότητα, όπως αναφέρεται σε μαθητές 
με ΔΦΑ μέχρις ότου φθάσει  στο σημείο όπου γενικά το θεωρούν ως «μεγάλο πρόβλημα». Koller, R., (2000) 18, (125-135).
Οι Επισκέπτες Υγείας γνωρίζουν ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχει να κάνει με το διανοητικό δυναμικό, την συναισθηματική 
ωριμότητα, όχι μόνο την σεξουαλική πράξη, την υγιεινή του σώματος, τα μεταδιδόμενα νοσήματα, την πρόληψη, την προφύλαξη, 
το φλερτ, το άλλο φύλο, την ενσυναίσθηση, την κατανόηση κλπ..
Κάθε μορφή πρόληψης για να είναι πραγματικά αποτελεσματική πρέπει να σχεδιαστεί εκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες του ατόμου, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας, στην οποία απευθύνεται. Η προσφορά υπηρεσιών από Επι-
σκέπτες υγείας, επικεντρώνεται στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. και στη φροντίδα αποκατάστασης, με έμφαση τη παροχή 
υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς και γενικότερα στη κοινότητα. Παγκοσμίως, η δημόσια & κοινοτική υγεία 
συνιστά ένα ταχέως εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο με διακριτό γνωσιολογικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο αποσκοπεί στην 
προστασία και πρόληψη, στην προαγωγή της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής σε ένα υγιεινό, λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον.
Koller, R., (2000) 18, (125-135).
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Η αισθητηριοκινητική λειτουργία στη Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού
Ανάλυση δυσλειτουργικών συμπεριφορών 

 »Η Αισθητηριοκινητική Λειτουργία στη Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού ΜΙΚΕΛΛΗ ΑΝΝΑ
 »Διαταραχή κινητικού συντονισμού και επιτελική λειτουργία σε παιδιά με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού 
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
 » Αισθητηριακή επεξεργασία και Λειτουργικότητα σε παιδιά με ΔΑΦ ΑΣΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ
 »Δυσπραξία Ομιλίας Λόγου ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Στρογγυλό 
Τραπέζι

Σκοπός:
H αναγνωρισμένη και ευρέως διαδεδομένη παρουσία της άτυπης αισθητηριακής αποκριτικότητας των ατόμων με αυτισμό, έχει 
ενταχθεί σαν διαγνωστικό κριτήριο των διαταραχών αυτιστικού φάσματος κάτω από το κριτήριο των στερεοτυπικών επαναλαμ-
βανόμενων συμπεριφορών, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων.
Παρόλο που η άτυπη αισθητηριακή αντίδραση συνδέεται με μηχανισμούς ρύθμισης όπως εγρήγορση, προσοχή, συναίσθημα, 
επίπεδο δραστηριοποίησης που επεμβαίνουν στη συμπεριφορά και την κοινωνική συμμετοχή είναι μόνο ένας από τους τύπους 
αισθητηριακής ολοκλήρωσης . Οι δυσκολίες συντονισμού των σωματικών αισθήσεων συνδέονται με τις δυσκολίες κινητικού 
συντονισμού και επεμβαίνουν στην πράξη και την καθημερινότητα. Στο παρόν τραπέζι γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των ελλειμ-
μάτων της αισθητηριοκινητικής λειτουργίας σε παιδιά με διαταραχή φάσματος του αυτισμού με την ικανότητα οργάνωσης και 
επιτελικής λειτουργίας, με τη λειτουργικότητα και προσαρμοστική συμπεριφορά και με την επικοινωνία μέσω της δυσπραξίας 
λόγου και ομιλίας.
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Θεσμικά Ζητήματα
ΔΑΦ και Νομικά ζητήματα, Ανάλυση και διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, Δικαιώματα, 
Εκπροσώπηση και Αυτό-συνηγορία στον αυτισμό, Άλλο

 » Υπηρεσίες για άτομα με αυτισμό στη χώρα μας. Υφιστάμενη κατάσταση και σχεδιασμοί ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΣ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ : Ψυχίατρος παιδιών και Εφήβων.  Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.Δ.Α.Φ. Διευθυντής Δομής Ψυχικής Υγείας 
Πειραιά Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. 
 » Υπηρεσίες για άτομα με αυτισμό στη χώρα μας. Υφιστάμενη κατάσταση και σχεδιασμοί ΚΑΡΑΛΟΓΟΥ ΧΡΙ-
ΣΤΙΑΝΝΑ: Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας κου Ιωάννη Κωτσι-
όπουλου
 » Ένταξη στην απασχόληση ατόμων με αυτισμό ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ :Διδάκτορας Κοινωνικής 
Πολιτικής, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Αργώ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΨΑΕΕ, ταμίας Δ.Σ. ΚοιΣ.Π.Ε. «Ευζείν»
 » Ένταξη στην απασχόληση ατόμων με αυτισμό ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ : Εργαζόμενος Κοι.Σ.Π.Ε. «Πλώρη» 
 »Πιστοποίηση αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α. ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ,IΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ψυχίατρος, Επιστημονικος Διευθυ-
ντής Σικιαριδείου, Πρόεδρος ΕΛΙΕΑΚΑΠ (Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας

Στρόγγυλο 
Τραπέζι

ΚΑΡΑΛΟΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ, ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Παρουσιάζονται :
Η υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας και ο  προγραμματισμός του Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη νέων δομών. Σήμερα 
στην Ελλάδα λειτουργούν 7  Κέντρα Ημέρας στην Αττική, 5 εξ αυτών από ΝΠΙΔ  (EEΠAA, Πλόες Ε.ΨΥ.ΜΕ, Κέντρο Παιδιού και Εφή-
βου, ALMA, Ασπίδα του Δαυιδ) και 2 σε ΝΠΔΔ (Νοσοκομείο «Α. Κυριακού» οι δομές ΕΘΜΑ και «Λιθαράκι». Στηνπεριφέρεια Κέντρα 
Ημέρας λειτουργούν στις πόλεις : Λάρισα, Καστοριά, Αλεξανδρούπολη, Μεσολόγγι,Καλαμάτα,Ηράκλειο .
Οι στεγαστικές δομές αμιγώς για άτομα με ΔΑΦ είναι πολύ λιγότερες, σήμερα υπάρχουν 2 στην περιφέρεια (Λάρισα , Γιάννενα) 
και 2 στην Αττική ( Αγγέλια, Άγιος Νικόλαος), ενώ σε ΄φαση ανάπτυξης είναι άλλες 3 (σε Πειραιά , Περιστέρι και Θεσσαλονίκη) 
Κάποιες –λίγες στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ)  αναπτύσονται βαθμιαία μέσω χρηματοδοήσεων της Περιφέρειας, με 
τυπολογία παρεμφερή με αυτή των στεγαστικών δομών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.  

ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ,ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Νέες ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής ένταξης για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού και τους φροντιστές τους.
Παρουσιάζεται η υφιστάμενη νομοθεσία για την ένταξη στην απασχόληση ατόμων με αυτισμό και  καινοτόμες πρακτικές στην 
κατεύθυνση της επαγγελματικής ένταξης (Κοι.Σ.Π.Ε. «Πλώρη», «Γέφυρες απασχόλησης»  

ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ,IΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σκοπός: Ανάδειξη των διαδικασιών, δυσκολιών και της εξέλιξης των υγειονομικών αποφάσεων σε σχέση με την πολυπλοκότητα 
και χρονιότητα των Διαταραχών του Αυτιστικού Φάσματος και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών Μέθοδος: Ιστορική αναδρομή 
των Υγειονομικών Επιτροπών στην Ελλάδα, παρουσίαση του ισχύοντος Ενιαίου Πίνακα Παροχής Ποσοστού Αναπηρίας, προβλημα-
τισμός για μελλοντικές βελτιώσεις Αποτελέσματα: Όλες οι παθήσεις ή διαταραχές που περιορίζουν την ικανότητα του ατόμου 
για εργασία, μάθηση, αυτονόμηση, ψυχοκινητική και κοινωνική ανάπτυξη αυξάνουν τον βαθμό αναπηρίας και περιορίζουν τη λει-
τουργικότητα του. Μετά το Σεπτέμβριο 2011 οι Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. αποτελούν τον αρμόδιο φορέα αξιολόγησης 
αυτών των παραμέτρων τις οποίες εκτιμούν βάσει του εκάστοτε ισχύοντος Ε.Π.Π.Π.Α. Ειδικά για τις ΔΑΦ και τη ΝΥ ενσωματώ-
θηκε ήδη από την προηγούμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΦΕΚ Β’ 4591/18 Δεκεμβρίου 2017) η έννοια της λειτουργικότητας 
και της χρονικής εξέλιξης σε μια προσπάθεια να συνδυαστούν και να συνεκτιμηθούν οι ποικίλες πτυχές αυτών των διαταραχών. 
Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν συγκεκριμένου Εισηγητικού Φάκελοι (για Αυτισμό, Νοητική Υστέρηση και Ψυχικές Παθήσεις) που 
φιλοδοξούν να καθοδηγήσουν τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι ως προς τον τρόπο ενημέ-
ρωσης που βοηθάει τις ΥΕ να κρίνουν ολοκληρωμένα τον βαθμό αναπηρίας των αιτούντων Συμπεράσματα: Η λειτουργικότητα 
και ο βαθμός αναπηρίας, ως αντικείμενο της Ασφαλιστικής Ιατρικής έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, που 
διαφέρουν σε ένα βαθμό από την κλινική ιατρική πράξη Λέξεις-Κλειδιά: Αυτισμός, Αναπηρία, Λειτουργικότητα, Υγειονομικές 
Επιτροπές
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Neurodiversity και Αγορά Εργασίας.
Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 »Διονύσης Αυρηλιώνης - Επιχειρηματίας ειδικός σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 » Γιάννης Βοσκόπουλος - Ψυχολόγος. 
 »Πάκης Παπαδημητρίου - Διευθυντής Εταιρικής Ποιότητας, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
 »ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΉ - Corporate Affairs Director, Stoiximan
 » ΤΣΕΝΕ ΜΑΡΙΑ Ιδρυμα Μποδοσάκη 

Στρόγγυλο 
Τραπέζι

Σκοπός:
Αποτελεί η νευροδιαφορετικότητα όφελος στον εργασιακό χώρο; Ωφελούνται τα άτομα που είναι νευροδιαφορετικά από την 
εργασία; Χτίζοντας και πλαισιώνοντας την γέφυρα μεταξύ νευροδιαφορετικότητας και εργασίας.
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“από τη διαφορετικότητα έως τη διαταραχή”

 

Εργαστήριο | Workshop



Η εκπόνηση ενός πρωτοκόλλου έρευνας. Από την ιδέα στην πραγματικότητα
Αυτισμός και Νέες Τεχνολογίες

 » Κ Φρανσίς, Παιδοψυχίατρος, Kuwait Centre for Mental Health Workshop

30 Θέσεις

Η εκπόνηση ενός πρωτοκόλλου έρευνας είναι μια διαδικασία που αποτελεί πρόκληση για κάθε ερευνητή, μια και αυτό θα υπα-
γορέψει το είδος και την ποιότητα των δεδομένων που θα συλλεχθούν και άρα και τη δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα 
που έχουν τεθεί. Μια λανθασμένη επιλογή στη μεθοδολογία μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία επιβεβαίωσης ή απόρριψης της 
υπόθεσης της μελέτης.
Κάθε πρωτόκολλο ξεκινά από μια ιδέα από την κλινική μας πράξη ή από προηγούμενα ερευνητικά δεδομένα. Πρώτη πρόκλη-
ση είναι η «μετάφραση» της ιδέας σε μια συγκεκριμένη πρόταση-υπόθεση προς έλεγχο, η οποία θα κατευθύνει και την επιλο-
γή του τύπου της μελέτης. Ακολουθεί η «σημασιολογική επεξεργασία» κάθε στοιχείου της πρότασης και η «εργαλειοποίηση» 
(operationalize) του. Τέλος, καταγράφονται και εργαλειοποιούνται οι πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 
τις προς ανίχνευση συσχετίσεις. Στο τελικό στάδιο, αξιολογούνται τα επιμέρους εξεταζόμενα μέρη με γνώμονα τη σπουδαιότητα 
τους και την επιβάρυνση που επιφέρουν στη διεξαγωγή της μελέτης, ώστε η μελέτη να έχει σημασία αλλά να είναι και εφικτή. Τα 
παραπάνω θα συνοδευτούν με  εφαρμογή σε συγκεκριμένο πρωτόκολλο του παρουσιάζοντα, ενώ θα υπάρχει η ευχέρεια να γίνει 
και εφαρμογή σε ιδέα των συμμετεχόντων.
Το εργαστήρι αυτό απευθύνεται σε συναδέλφους που ενδιαφέρονται για την έρευνα και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση για την 
ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων.
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ΟΛΑ ΚΑΛΑ
Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 » ΤΑΙΝΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΨΑΛΛΙΔΑΚΟΥ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΙΔ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, Παρουσιάζει

ΤΑΙΝΙΑ

Σκοπός:
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στο πρόγραμμα «Ανθρωπότητες» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών 
σε συνεργασία με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό:
δημιούργησε την Ταινία:
‘«Όλα καλά»’

Μέθοδος:
Η ταινία λαμβάνει χώρα στο ειδικό δημοτικό σχολείο αυτιστικών Πειραιά και έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει σε θέματα αυτι-
σμού και αφής. Παίρνουν μέρος μαθητές, εκπ/κοί και θεραπευτές. Οι δράσεις τους εναλλάσσονται με το θεωρητικό πλαίσιο της 
παρέμβασής τους.

Αποτελέσματα:
Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ώστε να θέτουμε θεμέλια κοινωνικής συμπερίληψης

Συμπεράσματα:
Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ώστε να θέτουμε θεμέλια κοινωνικής συμπερίληψης

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, αφή, μαθητές, εκπ/κοί, θεραπευτές, ζωή
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Διαδραστικά ομαδικά παιχνίδια με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής επικοινωνίας 
και της συμβολικής σκέψης σε παιδιά με αυτισμό

Πρώιμη ανίχνευση – Πρώιμη παρέμβαση, Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 » Αγγελίδη Ελένη, Ιδιώτης, Παρουσιάζει Workshop

Σκοπός:
Το παιχνίδι είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο τα παιδιά επικοινωνούν και μαθαίνουν από το περιβάλλον, έτσι η παιγνιακή αλλη-
λεπίδραση αποτελεί σημαντικό στόχο της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με αυτισμό (Prizant, Wetherby & Rydell 2000).
Όταν το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ταιριάζει στο γνωστικό προφίλ του παιδιού και στο αναπτυξιακό του επίπεδο, 
μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη της ευελι-
ξίας της σκέψης (Sheratt και Peter 2002, Peter 2009).
Σύμφωνα με μελέτες, οι παρεμβάσεις που εστιάζουν στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και της συνδυαστικής προσοχής σε παιδιά 
με αυτισμό συμβάλλουν στη γνωστική και επικοινωνιακή ανάπτυξή τους (Kasari και συνεργάτες 2012), καθώς και στην βελτίωση 
των δεξιοτήτων παιχνιδιού και κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Akers και συνεργάτες 2018, O’Connor & Stagnitti 2011). 
Ο σκοπός του workshop είναι να προσφέρει τις εισαγωγικές θεωρητικές γνώσεις για την θεραπευτική παρέμβαση μέσα από το 
παιχνίδι σε παιδιά με αυτισμό, με έμφαση στον τρόπο δημιουργίας ομαδικών διαδραστικών παιχνιδιών που στοχεύουν στην ανά-
πτυξη πρώιμων δεξιοτήτων κοινωνικής επικοινωνίας και συμβολικής σκέψης. 

Μέθοδος:
Το workshop αποτελείται από 2 κομμάτια: ένα σύντομο θεωρητικό και ένα βιωματικό όπου θα πραγματοποιηθεί ένα ομαδικό 
διαδραστικό παιχνίδι με τη βοήθεια των συμμετεχόντων, το οποίο στη συνέχεια θα συζητηθεί.

Αποτελέσματα:
-

Συμπεράσματα:
-

Λέξεις-Κλειδιά:
παιχνίδι, ομάδα, επικοινωνία, κοινωνική αλληλεπίδραση, πρώιμη παρέμβαση
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Τεχνικές αισθητηριακής επιβοήθησης για εφήβους και ενήλικες με αυτισμό. 
Βοηθώντας τους να ενώσουν όλη την αισθητηριακή πληροφόρηση

Ανάλυση&διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, Εκπαίδευση Ενταξιακή 

 » ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Προσέγγιση, Επιστημονική Εταιρεία Ειδικής Αγωγής, Παρουσιάζει Workshop

Σκοπός:
Υπάρχουν δύο βασικοί άξονες παρέμβασης στα άτομα με αυτισμό όσον αφορά την επιβοήθησή τους για να επεξεργαστούν τα 
αισθητηριακά ερεθίσματα: Η θεραπεία μέσω της μεθόδου αισθητηριακής ολοκλήρωσης και η αισθητηριακή δίαιτα.

Μέθοδος:
Θα δοθεί έμφαση στην αισθητηριακή δίαιτα και την αποφασιστική βοήθεια που μπορεί να δώσει ο Εργοθεραπευτής για να αυξηθεί 
η λειτουργικότητα και να μειωθεί η αποδιοργάνωση ενός ατόμου με ΔΑΦ.

Αποτελέσματα:
Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς και οι θεραπευτές και φροντιστές των 
εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό ώστε να βελτιωθούν στους τομείς αισθητηριακής αμυντικότητας, ευαισθησίας, αναζήτησης 
και καταγραφής.

Συμπεράσματα:
Η Αισθητηριακή Δίαιτα μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά τα άτομα με ΔΑΦ να επεξεργάζονται καλύτερα το αισθητηριακό συνο-
θύλευμα της καθημερινής τους ζωής

Λέξεις-Κλειδιά:
Αισθητηριακή αποδιοργάνωση, Αισθητηριακή Δίαιτα, Απευαισθητοποίηση, Περιβαλλοντική επιβοήθηση

115



Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα Όταν ξύπνησε ο δράκος... Μια διαδραστική 
περιπέτεια για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 » Χάρις Καρνέζη, Κέντρο Γνωσιακού Συμπεριφορικού Δράμματος, Παρουσιάζει Workshop

Σκοπός:
Ο αυτισμός είναι μία σοβαρή και χρόνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ποιοτικές αποκλίσεις στη λεκτική και εξωλεκτική 
επικοινωνία, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τη φαντασία με την παρουσία συχνά ασυνήθιστων συμπεριφορών και ενδιαφε-
ρόντων.
Η παρούσα μελέτη μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς εξηγεί βήμα προς βήμα το 
σχεδιασμό φανταστικών σεναρίων που δίνουν το κίνητρο και τα εφόδια σε παιδιά με αυτισμό να μάθουν να μαθαίνουν από το 
περιβάλλον, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
Το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα (ΓΣΔ) συνδυάζει την τέχνη του θεάτρου με γνωσιακές και συμπεριφορικές τεχνικές και στο-
χεύει να προσφέρει τη δυνατότητα σε υψηλά λειτουργικά παιδιά με αυτισμό να ανακαλύψουν βιωματικά τους κανόνες κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την κοινωνική επιτυχία, όπως η αντίληψη και η 
έκφραση των συναισθημάτων τους, η αντίληψη της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα να ακού-
νε τον συνομιλητή τους, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε μια συζήτηση.Τα παιδιά δεν καλούνται να μάθουν μηχανικά 
κάποιες δεξιότητες αλλά οδηγούνται μέσα από τη μαγεία του δράματος να ανακαλύψουν σε τι θα μπορούσαν να τους εξυπηρετή-
σουν αυτές οι δεξιότητες ώστε να φτάσουν στο στόχο τους. Κατά τη διάρκεια ενός διαδραστικού θεατρικού δρώμενου τίθενται 
μια σειρά προβλήματα που στοχεύουν να παροτρύνουν τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τη σχέση δράσης αντίδρασης και το 
πώς μια διαφορετική συμπεριφορά μπορεί να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα
To εργαστήριο αυτό αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία του Γνωσιακού Συμπεριφορικού Δράματος. Επιχειρείται η ανάλυση του 
περιεχομένου της, του θεωρητικού πλαισίου και των κυριοτέρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση καίρι-
ων δυσκολιών που συχνά παρατηρούνται σε υψηλά λειτουργικά παιδιά με αυτισμό. Θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες 
να αναστοχαστούν κριτικά και να επεξεργαστούν σε βιωματικό επίπεδο τα βασικά σημεία εφαρμογής της μεθόδου σε ποικίλα 
περιστατικά. 

Μέθοδος:
-

Αποτελέσματα:
-

Συμπεράσματα:
-

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, παρέμβαση, κοινωνικές δεξιότητες, φοβίες

129



Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες , που ενισχύουν τις κοινωνικές δεξιότητες μέσω κίνησης, 
αισθήσεων και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα, Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 » Λαμπρινή Κουβαρά, Πλόες, Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, Κ. Ημ. Α. 1, Παρουσιάζει
 »Φούλα Γαλανίδου,Πλόες, Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, Κ. Ημ. Α. 1
 » Σταυρούλα Νικητάκη,Πλόες, Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, Κ. Ημ. Α. 1, Παρουσιάζει
 » Κατερίνα Ματζώρου,Πλόες, Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, Κ. Ημ. Α. 1
 » Ελένη Λούβη, Πλόες, Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, Κ. Ημ. Α. 1
 » Ελένη Αυγερινού, Πλόες, Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, Κ. Ημ. Α. 1

Workshop

Σκοπός:
Μέσα από δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες να εκπαιδευτούν στην κατανόηση και εφαρμογή των κοινωνικών 
κανόνων. Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν καθημερινότητά που δημιουργεί εμπόδια στα παιδιά με κοινωνικές και επικοινω-
νιακές δυσκολίες.Ιδιαίτερα συχνά η ικανότητά του να κάνει φίλους ένα παιδί στο Φάσμα του Αυτισμού είναι μειωμένη και δυσκο-
λεύεται στο να κατανοήσει τα συναισθήματα και τις απόψεις των άλλων ενώ ταυτόχρονα , αδυνατεί να κατανοήσει τις εκάστοτε 
κοινωνικές συμβάσεις . Σκοπός των ομάδων είναι να καλυφθούν οι ανωτέρω δυσκολίες.

Μέθοδος:
 Οι ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις που συνδυάζουν την εκπαίδευση με το στοιχείο του συναισθήματος, με παράλληλες σαφείς 
(οπτικοποιημένες) οδηγίες και κανόνες, βοηθούν στη δημιουργία νέων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των μελών. 
Ένα αντίστοιχο ψυχο-εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελεί το μοντέλο EPR (Embodiment, Projection, Role) της Sue Jennings όπου 
μέσω αισθητηριακών παιχνιδιών, προβολικών, λεκτικών αλλά και μη λεκτικών τεχνικών, δραματοποίησης, παρέχεται ένα δομη-
μένο πεδίο όπου αναπτύσσονται και δοκιμάζονται οι κατάλληλες κοινωνικές–επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Το παιχνίδι, αποτελεί βασικό εργαλείο της παρέμβασης. Είναι ένα μέσον έκφρασης αλλά παράλληλα και μια ανάγκη, μια ευχάρι-
στη διεργασία που παρέχει κίνητρα για συναισθηματική ανάπτυξη. Το παιδί μαθαίνει κοινωνικούς ρόλους, την ικανότητα διαπραγ-
μάτευσης, την ικανότητα συμβιβασμού καθώς και την ικανότητα να κατανοεί την οπτική του άλλου. 

Αποτελέσματα:
Η κάθε ομάδα αποτελεί κάθε φορά ένα «ζωντανό οργανισμό» και είναι κάθε φορά διαφορετική, ανάλογα με τον αριθμό των ατό-
μων που την αποτελούν.
 Η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης , να έχουν σε ένα κοινό χώρο ,κοινές συναισθηματικές εμπειρίες.
Η «κοινή εμπειρία» (ή διαφορετικά «κοινό αφήγημα» σύμφωνα με τους Βογινδρούκας & Sherratt, 2005). 
Η δημιουργία νέων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των μελών.
Η εφαρμογή κανόνων κοινωνικής αλληλεπίδρασης .
Η διασκέδαση, η δημιουργικότητα και η ανάπτυξη του αισθήματος πως ανήκουν σε μια ομάδα.

Συμπεράσματα:
Μέσα σε μια πορεία δημιουργίας ομάδων για 3 η συνεχή χρόνια και μέσα από συνεχή παρατήρηση και συγκέντρωση ποιοτικών 
δεδομένων, εντοπίσαμε την επιθυμία των μελών για την εβδομαδιαία παρουσία τους στην ομάδα και τον καλύτερο επικοινωνιακό 
τρόπο ανάμεσα στα μέλη. Όπως επίσης και το αίσθημα της χαράς για τις παιγνιώδης δραστηριότητες της ομάδας. 

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, αναπτυξιακά μοντέλα, κοινωνικές δεξιότητες, ,κοινωνικό-επικοινωνιακές δυσκολίες, ομάδες
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“από τη διαφορετικότητα έως τη διαταραχή”

 

Προφορικές Ανακοινώσεις



Η διερεύνηση των τροφικών περιορισμών σε παιδιά με ΔΑΦ. Θεραπευτικές 
προκλήσεις και προσεγγίσεις.

Προβλήματα ύπνου / σίτισης

 » ΚΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ», Παρουσιάζει
 »ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ»
 » ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ»
 » ΧΕΛΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ»

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να διερευνήσει κάτω από ποιες συνθήκες οδηγείται ένας-ούτως ή άλλως επιβαρυμένος 
οργανισμός, όπως αυτός των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού, σε Τροφική Επιλεκτικότητα. Η διατροφή των 
παιδιών με ΔΑΦ αποτελεί καθημερινή πρόκληση για γονείς και φροντιστές. Ενώ η τυπική ανάπτυξη περιλαμβάνει περιόδους 
μη ικανοποιητικής λήψης τροφής, η τροφική επιλεκτικότητα διαχωρίζεται, αφού σύμφωνα με το DSM-5; «American Psychiatric 
Association, 2013,» πληροί τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Η παρεχόμενη τροφή να ‘πρέπει’ να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο
• Αποτυχία στην ανάπτυξη
• Συστηματική επιλεκτικότητα στις τροφές
• Δυσκολία στη σίτιση 

Μέθοδος:
H παρούσα εργασία προσέτρεξε στις τελευταίες μελέτες και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου να παρουσιάσει τα 
αποτελέσματα των ερευνητών σε σχέση με τις πιθανές αιτιολογίες που οδηγούν στην παραπάνω συνθήκη, τους προτεινόμενους 
θεραπευτικούς σχεδιασμούς, και το ρόλο του λογοθεραπευτή, ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας που πλαισιώνει την οικο-
γένεια.

Αποτελέσματα:
H σύνοψη των μελετών βγάζει πλέον στην επιφάνεια τις οργανικές συνθήκες που οδηγούν στην τροφική επιλεκτικότητα. Λαμ-
βάνεται επίσης σημαντικά υπόψη το σωματοαισθητηριακό προφίλ των παιδιών, καθώς φαίνεται ο διαφορετικός τρόπος επεξερ-
γασίας που παρεμβαίνει στη λήψη τροφής στα επίπεδα ακουστικής, οπτικής, απτικής, γευστικής, οσφρητικής επεξεργασίας. Η 
παραπάνω συνθήκη επιβεβαιώνεται σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε βρέφη και ακολούθησαν όλη την εξελικτική πορεία 
λήψης τροφής: από το θηλασμό μέχρι την εισαγωγή των στερεών τροφών και τη διαχείρισή τους. Οι προτεινόμενες θεραπευτι-
κές παρεμβάσεις , εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη ιατρικές συνθήκες, έχουν εύρος προσέγγισης, από συμπεριφορικές\γνωστικές 
παρεμβάσεις, μέχρι κοινωνικές. Αυτές που φαίνεται να κερδίζουν έδαφος είναι αυτές που προσεγγίζουν το θέμα ως και αισθητη-
ριακή διαταραχή, αλλά και ως γνωστικό έλλειμμα, στα πλαίσια της ακαμψίας που παρουσιάζει ο Αυτισμός ως νευροαναπτυξιακή 
διαταραχή.

Συμπεράσματα:
H τροφική επιλεκτικότητα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη που καλείται να βιώσει η οικογένεια του παιδιού με Αυτισμό 
και έχει πολλές προεκτάσεις, ιατρικές, (μη αναστρέψιμες βλάβες στον οργανισμό, όπως αναιμία, επιβαρυμένο ανοσοποιητικό 
σύστημα, μη ικανοποιητική πρόσληψη βάρους, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, σοβαρή έλλειψη σιδήρου, σοβαρή έλλειψη βιτα-
μινών) και ψυχοσυναισθηματικές (αγώνας των φροντιστών να ταΐσουν το παιδί τους, ματαίωση ). Ο ρόλος του λογοθεραπευτή 
είναι δυναμικός: καλείται να υποστηρίξει την οικογένεια αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια, παραπέμποντας στους κατάλληλους 
ειδικούς, δημιουργώντας ένα θεραπευτικό σχεδιασμό προσαρμοσμένο στο σωματοαισθητηριακό προφίλ του παιδιού αλλά και τη 
σύσταση της οικογένειας.

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, Τροφική Επιλεκτικότητα, Διεπιστημονικότητα, Αισθητηριακές Διαταραχές
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Αφηγήσεις για την μελλοντική απασχόληση και την εκπαίδευση δεξιοτήτων ατόμων 
με αυτισμό

Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση, Μετάβαση στην ενήλικη ζωή, Οικογένειες – Αδέλφια

 »Μαρία Δροσινού Κορέα, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμι-
κών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Ο σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει το πρόβλημα της εκπαίδευσης δεξιοτήτων σε σχέση με την μελλοντική απασχόληση 
ατόμων με αυτισμό. Το πρόβλημα της αμειβόμενης και προστατευόμενης απασχόλησης προσεγγίζεται με βάση την Ισότητα και 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και με έμφαση την ισοτιμία στην εργασία.

Μέθοδος:
Η έρευνα είναι ποιοτική και αξιοποιεί την μεθοδολογία συμμετοχικής παρατήρησης, σύμφωνα με τις αρχές της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης, Τα εργαλεία της έρευνας αποτελούντα από αυθόρμητες συζητήσεις με γονείς και συζητήσεις με ημιδομημένο 
ερωτηματολόγιο. Οι μαθητές με αυτισμό είχαν παρακολουθήσει Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης και νυχτερινά σχολεία στους Νομούς Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Αττικής. Το δείγμα αποτελείται από 50 
άτομα, με μέσο όρο ηλικίας τα 29 χρόνια και έχει συλλεχθεί στο διάστημα από το 2008 έως και το 2019. Τα δεδομένα του περιε-
χομένου από τα αφηγήματα για την απασχόληση των ατόμων με αυτισμό αναλύθηκαν σύμφωνα με την θεμελιώδη επιστημονική 
θεματική ανάλυση.

Αποτελέσματα:
Από την ανάλυση του περιεχομένου των αφηγήσεων διαπιστώθηκαν η ασυνέχεια της εκπαίδευσης δεξιοτήτων για μελλοντική 
απασχόληση. Βρέθηκε ότι τα περισσότερα άτομα με αυτισμό δεν έχουν ορισμένη και σταθερή απασχόληση βασισμένη στις εκ-
παιδευτικές δεξιότητες που έχουν πιστοποιήσει. Τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας παραμένουν ‘’καθηλωμένα’’ στο σπίτι 
μπροστά στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι έξοδοι τους προς τους κοινοτικούς σταθμούς της 
πόλης συμβαίνουν μία με δύο φορές τη βδομάδα. Κάποια από αυτά εργάζονται εποχιακά ως ανειδίκευτοι εργάτες στις αγροτικές 
εργασίες των γονέων τους.

Συμπεράσματα:
Καταλήγοντας σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δεξιότητες απαιτείται να διασυνδεθούν με τις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό 
για επαγγελματική μετάβαση στην τοπική οικονομία. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν 
να αποτελέσουν ένα ακόμη μοντέλο προστατευόμενης απασχόλησης.

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, μελλοντική απασχόληση, εκπαιδευτικές δεξιότητες
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Εκπαίδευση της από κοινού προσοχής σε παιδιά με αυτισμό με έμφαση στην 
κοινωνική ενίσχυση.

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα, Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 »Μαρίνα-Τζούλια Δέμου, Εκπαιδευτική Εταιρία για τις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΜΟΝΟRΟΔΙ), Πα-
ρουσιάζει
 » Άννα Πλέσσα,Εκπαιδευτική Εταιρία για τις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΜΟΝΟRΟΔΙ),

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Το ερευνητικό αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η «από κοινού προσοχή» (joint attention), η οποία συνιστά μια πρώιμα ανα-
πτυσσόμενη κοινωνικο-επικοινωνιακή δεξιότητα, όπου δύο άνθρωποι χρησιμοποιούν χειρονομίες, σχόλια και βλεμματική επαφή, 
προκειμένου να μοιραστούν την προσοχή τους σε σχέση με ενδιαφέροντα αντικείμενα ή γεγονότα. Κατά συνέπεια, η «από κοινού 
προσοχή» συνεπάγεται τη συντονισμένη προσοχή μεταξύ ενός κοινωνικού εταίρου και ενός αντικειμένου ή γεγονότος στο περι-
βάλλον. Συγκεκριμένα, η «από κοινού προσοχή» έχει κατηγοριοποιηθεί σε δύο λειτουργικά διακριτές μορφές. Η πρώτη μορφή 
περιλαμβάνει ανταποκρίσεις σε προσφορές άλλου προσώπου για «από κοινού προσοχή», ενώ η δεύτερη μορφή περιλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για «από κοινού προσοχή». Ευρέως αναγνωρισμένη είναι η ισχυρή συσχέτιση της δεξιότητας αυτής με την ορθή 
εξέλιξη των κοινωνικών ικανοτήτων και τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκ-
παίδευση της «ανταποκρινόμενης από κοινού προσοχής» σε 4 παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ-Επιπέδου 1 χρησιμοποιώντας 
κοινωνική ενίσχυση και εξειδικευμένες υποδείξεις.

Μέθοδος:
Εφαρμόσθηκε πειραματικός σχεδιασμός μη ταυτόχρονου πολλαπλού βασικού επιπέδου με διασταύρωση υποκειμένων, όπου εν-
σωματώθηκε μια συνθήκη ελέγχου με διαφορική ενίσχυση άλλων δράσεων για έναν από τους συμμετέχοντες και μια τακτική 
εναλλαγής παρεμβάσεων για τις φάσεις της γενίκευσης.

Αποτελέσματα:
Αναλύθηκαν οι φάσεις του follow-up, της συνθήκης ελέγχου, της επανεκπαίδευσης και της γενίκευσης μεταξύ διαφορετικών 
περιβαλλόντων και εκπαιδευτών. Η δεξιότητα της «ανταποκρινόμενης από κοινού προσοχής» εκπαιδεύτηκε αποτελεσματικά και 
στα 4 παιδιά και επιτεύχθηκε η γενίκευσή της στις άλλες συνθήκες. Διατηρήθηκαν μετρήσεις για την κοινωνική εγκυρότητα, τη 
συμφωνία μεταξύ παρατηρητών και την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Συμπεράσματα:
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η κοινωνική ενίσχυση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση της «ανταποκρι-
νόμενης από κοινού προσοχής» σε παιδιά με αυτισμό.

Λέξεις-Κλειδιά:
από κοινού προσοχή, αυτισμός, κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνική ενίσχυση
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Διαταραχή Φάσματος του Αυτισμού-πορεία και έκβαση στην εφηβεία και την ενήλικη 
ζωή

Μετάβαση στην ενήλικη ζωή

 » Σεβασλίδου Ησαΐα, Παιδοψυχίατρος- Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου, Παρουσιάζει
 » Χατζηδημητρίου Χριστίνα,Κλινική Ψυχολόγος- Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου, Πρόγραμμα Πρώ-
ιμης Παρέμβασης ΄΄Ζεστή Αγκαλιά΄΄, Παρουσιάζει
 » Αμπατζόγλου Γρηγόρης,Παιδοψυχίατρος-Ομότιμος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Α.Π.Θ, 

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός: H διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού αποτελεί μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή και χαρακτηρίζεται από βασικές δυ-
σκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία (λεκτική ή/και μη λεκτική) και από περιορισμένα ή στερεοτυπικά εν-
διαφέροντα/συμπεριφορές. Πρόκειται για μια σοβαρή, διάχυτη διαταραχή η οποία διαρκεί για όλη τη ζωή του ατόμου και η οποία 
έχει μελετηθεί εκτεταμένα. Εξαίρεση αποτελούν οι έρευνες, οι οποίες εστιάζονται στην έκβαση της διαταραχής του αυτιστικού 
φάσματος στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή οι οποίες είναι συγκριτικά περιορισμένες και αρκετά ανομοιογενείς μεθοδολογικά. 
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της έκβασης του αυτισμού στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή, σε ένα ελληνικό 
δείγμα, καθώς και η μελέτη των παραγόντων που συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη στους διάφορους τομείς

Μέθοδος:
Στην έρευνα συμμετείχαν 69 γονείς(32 μητέρες, 16 ζεύγη γονέων και 5 πατέρες), πενηντατριών εφήβων και ενηλίκων, οι οποίοι 
κατά την παιδική τους ηλικία διαγνώσθηκαν με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού. Πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνε-
ντεύξεις με τους γονείς και συγκεντρώθηκαν στοιχεία από το ιστορικό (ηλικία πρώτης διάγνωσης, σοβαρότητα, συνοσσυρότητα, 
ηλικία κατάκτησης αναπτυξιακών σταθμών, ηλικία εμφάνισης του λόγου, σχολική φοίτηση) και την παρούσα κατάσταση (επίπεδο 
εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση, εργασιακή κατάσταση, αυτοεξυπηρέτηση, κοινωνικότητα).

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα δείχνουν, σε συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι ένα μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων παρουσίασε 
«πολύ κακή» (22,6%) ή «κακή» έκβαση (24,5%). Οι παράγοντες που αναδείχθηκαν ως στατιστικά σημαντικοί και οι οποίοι μοιάζει 
να συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη είναι: η βαρύτητα της αρχικής διάγνωσης και η ηλικία εμφάνισης του λόγου

Συμπεράσματα:
Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει ευρήματα από τη διεθνή βιβλιογραφία και τονίζει την αναγκαιότητα σχεδιασμού εξειδικευμέ-
νων παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εφήβων και των ενηλίκων με αυτισμό, αλλά και 
των οικογενειών τους.

Λέξεις-Κλειδιά:
Διαταραχή αυτιστικού φάσματος, Πορεία, Έκβαση

007



Το προφίλ της στοματοφαρυγγικής δυσφαγίας οκτώ κοριτσιών με Σύνδρομο RETT.
Προβλήματα ύπνου / σίτισης

 » Αιμιλία Κτίστη, Λογοπεδικός - Γλωσσολόγος, MSc, Κέντρο Λογοθεραπείας & Ειδικών Θεραπειών «Λόγος 
& Έργο Ψυχής», Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της έρευνας είναι να παρουσιασθούν τα κλινικά χαρακτηριστικά και οι δυσκολίες σίτισης και κατάποσης που εμφανίζουν 
παιδιά με Σύνδρομο Rett. Η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα δυσφαγίας και πολλά παιδιά σε 
προχωρημένο στάδιο της νόσου καταλήγουν σε μη- στοματική σίτιση, λόγω εισροφήσεων.

Μέθοδος:
Χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σίτισης και κατάποσης σε τρεις μητέρες κοριτσιών με ΣR, που αξιολογεί το ρόλο που παίζουν 
το περιβάλλον, η θέση και ο εξοπλισμός σίτισης. Διερευνάται το επικοινωνιακό, κινητικό και αναπνευστικό τους προφίλ, καθώς 
και η συμπεριφορά τους στη σίτιση. Τέλος, αξιολογούνται το είδος και οι συστάσεις τροφών και οι διαταραχές σίτισης και κατά-
ποσης.

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλες παρουσιάζουν δυσκολίες στο στοματo-φαρυγγικό στάδιο της κατάποσης. Σιτίζονται με αλε-
σμένα λόγω δυσκολιών στη μάσηση και για αποφυγή συσσώρευσης υπολειμμάτων στο στόμα ή τον φάρυγγα. Προτιμάται η πόση 
των υγρών με μπιμπερό ή με χρήση πηκτικού για την αποφυγή κατάποσης πριν την έκλυση του αντανακλαστικού. Τα 2/3 του δείγ-
ματος εμφανίζουν άπνοιες κατά την σίτιση, που μπορεί να επηρεάσει την λειτουργικότητα της κατάποσης. Προτιμάται από όλες 
η καθιστή θέση σίτισης, ενώ στα 2/3 του δείγματος υπάρχει σταθερός χώρος διεξαγωγής των γευμάτων και χρησιμοποιείται 
ειδικός εξοπλισμός. Τέλος, επηρεάζεται η διάθεση του παιδιού για φαγητό από την θερμοκρασία και την εποχή.

Συμπεράσματα:
Τα παιδιά με ΣR εμφανίζουν στοματο-φαρυγγική δυσφαγία με τα εξής συμπτώματα: στοματο-φαρυγγικά υπολείμματα, τροφόρροια 
& σιελόρροια, μειωμένη ικανότητα μάσησης, μειωμένος γλωσσικός έλεγχος του βλωμού, αυξημένη πιθανότητα εισρόφησης πριν 
ή/ και μετά την κατάποση. Για την αποφυγή εισροφήσεων και την ασφαλή σίτιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντισταθμιστικές 
θεραπευτικές μέθοδοι όπως: προσαρμογή της στάσης του σώματος και κεφαλής, αλλαγή στη σύσταση των τροφών, θερμική 
διέγερση του αντανακλαστικού κατάποσης, χρήση βοηθητικών μέσων και ασκήσεις κατάποσης.

Λέξεις-Κλειδιά:
Σύνδρομο RETT, δυσκολίες σίτισης, δυσφαγία
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Ανασκόπηση ερευνών για την κατανόηση των εικονογραφικών αναπαραστάσεων ως 
συμβολικών αντικειμένων σε παιδιά με ΔΑΦ

Άλλο

 » Χρήστος Υφαντής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η κατανόηση και ο χειρισμός των ποικίλων συμβολικών συστημάτων που αναπτύσσονται στα εκάστοτε πολιτισμικά πλαίσια είναι 
σημαντικός για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επικοινωνία στις διάφορες κοινωνικές περιστάσεις. Οι εικονογραφικές 
αναπαραστάσεις, ως συμβολικό σύστημα, απολαμβάνουν ευρείας αποδοχής για την υποστήριξη και την ενίσχυση της επικοινω-
νίας, αλλά και τη διδασκαλία και τη μάθηση παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Σκοπός της παρούσας έρευνας 
είναι η καταγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την κατανόηση των εικόνων ως συμβολικών αντικειμένων σε παιδιά με 
ΔΑΦ χαμηλής λειτουργικότητας.

Μέθοδος:
Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πρωτογενών ερευνών οι οποίες δημοσιεύ-
τηκαν μεταξύ του 2008 και 2019 βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων εισδοχής.

Αποτελέσματα:
Τα ευρήματα της ανασκόπησης αυτής καταδεικνύουν ότι: α) ο μεγαλύτερος ή μικρότερος βαθμός αντιληπτικής συνάφειας μεταξύ 
της εικόνας και του αντικειμένου αναφοράς (εικονικότητα) μπορεί αντίστοιχα να υποστηρίξει ή να υποσκάψει την αποτελεσμα-
τική εξαγωγή πληροφοριών από εικόνες και β) ότι το μέσο παρουσίασης της εικόνας (έντυπες εικόνες ή προβολή εικόνων μέσω 
tablet) δεν διαφοροποιεί το βαθμό κατανόησης της σχέσης εικόνας και αντικειμένου αναφοράς.

Συμπεράσματα:
Η ανασκόπηση ακόμη ανέδειξε την πιθανή σχέση της ανάπτυξης του γλωσσικού τομέα και της συμβολικής κατανόησης υποστη-
ρίζοντας ότι: α) η χρήση χρώματος στην εικονογραφική αναπαράσταση μπορεί να υποστηρίξει καταλληλότερα την επέκταση της 
χρήσης των ονομάτων των αντικειμένων στα πραγματικά αντικείμενα έναντι της ασπρόμαυρης απεικόνισης και β) ότι η χρήση 
πολλαπλών αναπαραστάσεων υποστηρίζει τη γενίκευση της χρήσης του ονόματος του εξεικονιζόμενου αντικειμένου στα διαφο-
ρετικά αντικείμενα αναφοράς. Η συζήτηση ολοκληρώνεται με την επισήμανση της αναγκαιότητας για περαιτέρω διερεύνηση της 
θεματικής αυτής.

Λέξεις-Κλειδιά:
ΔΑΦ, συμβολική κατανόηση, εικονογραφικές αναπαραστάσεις, ανασκόπηση ερευνών

012



Ομάδα παιδιών με ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας
Άλλο

 » Τσακίρη Μάρθα, Προσέγγιση, Παρουσιάζει
 » Χατζιδάκη Αριάδνη, Προσέγγιση, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η ομάδα παιδιών με ΔΑΦ μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας δημιουργήθηκε με σκοπό την γενίκευση των στόχων που έχουν κα-
τακτηθεί σε ατομικό επίπεδο, καθώς και την ενίσχυση των κοινωνικών, επικοινωνιακών, γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων.

Μέθοδος:
Η ομάδα πραγματοποιήθηκε με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα και αποτελούταν από 4 παιδιά με ΔΑΦ ή/και άλλες νευροα-
ναπτυξιακές διαταραχές ηλικίας 9 ετών. Ο συντονισμός γινόταν από Εργοθεραπευτή και Λογοθεραπευτή. Χρησιμοποιούνταν 
διάφορες μέθοδοι, προγράμματα και προσεγγίσεις παρέμβασης σε συνδυασμό. Πιο συγκεκριμένα, τα αρχικά στάδια (1 και 2) του 
προγράμματος ενίσχυσης και οργάνωσης της προσοχής «Attention Autism», το δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα T.E.A.C.CH., 
η κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne, πρόγραμμα ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων βασισμένο στο Derbyshire Language 
Scheme, οι τεχνικές της Yoga για παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, το Αισθητηριακό Παιχνίδι και τα Παραμύθια με τη 
χρήση οπτικοκοποιημένου τρισδιάστατου υλικού.

Αποτελέσματα:
Παρατηρήθηκε βελτίωση της εστίασης, του επιμερισμού και της διατήρησης της προσοχής. Ενισχύθηκαν οι συνεργατικές δεξιό-
τητες, η κοινωνική αλληλεπίδραση, ο γνωστικός τομέας, η διατήρηση της διέγερσης εντός πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος, 
οι γλωσσικές και οι κινητικές δεξιότητες.

Συμπεράσματα:
Φαίνεται πως ο συνδυασμός διάφορων προσεγγίσεων και η προσαρμογή αυτών στις ικανότητες και στις ανάγκες των παιδιών, 
λειτούργησε ενισχυτικά σε όλους τους τομείς τους οποίους εστίαζε το ομαδικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε ότι η 
ένταξη των παιδιών στο ομαδικό πλαίσιο παρέμβασης αυξάνει την συμμετοχή στις δραστηριότητες, ενισχύει το κίνητρο, δίνο-
ντας παράλληλα την ευκαιρία στο κάθε παιδί να λειτουργεί ως μοντέλο για τα άλλα.

Λέξεις-Κλειδιά:
ΔΑΦ, ομάδα, επικοινωνία, προσοχή, οργάνωση
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“Social Stories”: Πλάθοντας Ιστορίες. Σύγχρονη προσεγγιση της μεθόδου
Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα, Ανάλυση και διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών

 »ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ςΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Περίληψη:
Τα παιδιά με αυτισμό έχουν έλλειμμα στον τομέα της Κοινωνικής κατανόησης, δυσκολεύονται να σκεφτούν και να ενεργήσουν με 
κατάλληλο τρόπο, ώστε να επιτύχουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους άλλους και να δημιουργήσουν σχέσεις µε συνομη-
λίκους ή άλλους ανθρώπους. Αδυνατούν να κατανοήσουν πως οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να έχουν την δική τους σκέψη, τα δικά 
τους συναισθήματα, τις δικές τους απόψεις. 
Συνεπώς οι κοινωνικές καταστάσεις γίνονται μη προβλέψιμες για τα παιδιά με αυτισμό, μπορεί να τα προκαλέσουν σύγχυση και να 
τα οδηγήσουν σε κοινωνική απομόνωση και στην έλλειψη ευκαιριών για συμμετοχή σε δραστηριότητες του κοινωνικού κόσμου. 
Μια σύγχρονη προσέγγιση για τη διδασκαλία κοινωνικών συμπεριφορών αποτελούν οι Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) που 
αναπτύχθηκαν από την Carol Gray,  η οποία έπειτα από την εικοσαετή προσωπική της εμπειρία, δουλεύοντας άμεσα και σε συνερ-
γασία με παιδιά με αυτισμό και σύνδρομο Άσπεργκερ  έχει θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την δημιουργία των κοινωνικών 
ιστοριών. 
Τα τελευταία χρόνια ο τρόπος συγγραφής μιας κοινωνικής ιστορίας έχει τροποποιηθεί και εξελιχθεί με σκοπό να είναι πιό απλές 
για το θεραπευτή και να γίνονται πιό εύκολα κατανοητές από τα άτομα με αυτισμό. Έχουν μειωθεί τα διαφορετικά είδη προτάσε-
ων, με τη χρήση 2 βασικών ειδών με σκοπό τη απλούστευση της διαδικασίας.
Πλέον υπάρχει πληθώρα ερευνών που αποδυκνήει τη χρησιμότητα της χρήσης αυτής της μεθόδους με τα παιδιά και εφήβους 
με αυτισμό. Έχουν χρησιμοποιηθεί από την εκπαίδευση κοινωνικών καταστάσεων μέχρι την εκπαίδευση στη σεξουαλικότητα με 
πολύ καλά αοτελέσματα. Ειδικά όταν οι κοινωνικές ιστορίες συνδυάζονται με τα υψηλά κίντρα των παιδιών με αυτισμό, όπως 
υπολογιστές και βίντεο, τότε τα αποτέλσματα μεγιστοποιούνται.
Στη παρουσίαση θα αναλυθεί η θεωρία και ο νέος τρόπος συγγραφής των κοινωνικών ιστοριών και θα παρουσιαστούν έρευνες 
από που δείχνουν τη σημαντικότητα της χρήσης της μεθόδου αυτής.

015



Η λογοτεχνική αναπαράσταση του αυτισμού. Συγκριτική ανάγνωση του Ξένου του 
Αλμπέρ Καμύ και του Άγνωστου του Νίκου Βραχίμη.

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 » Άννα Αφεντουλίδου, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Να φανεί πώς και πόσο το φάσμα του αυτισμού ήταν συνεχώς παρόν στις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις των μεγάλων έργων της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας: μεταιχμιακές μορφές που έμειναν ως σύμβολα της παρέκκλισης, του «παραλόγου» ή των ανθρώπων 
που συγκρούονται με τη σύμβαση και ωθούνται στο περιθώριο ή και την καταστροφή ως ξένοι διαφορετικοί ή/και διαταραγμένοι 
ήταν κατ’ ουσίαν αναπαραστάσεις ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. (Παραδείγματα: ο Ξένος του Αλμπέρ Καμύ, ο Πρί-
γκιπας Μίνσκιν του Ντοστογιέφσκι, ο Άγνωστος του Νίκου Βραχίμη, ο χωρομέτρης στον Πύργο του Φραντς Κάφκα, ο Άσερ στην 
Πτώση του Πύργου των Άσερ του Έντγκαρ Άλλαν Πόε κ.α.)

Μέθοδος:
Συγκριτική ανάλυση ψυχογράφησης χαρακτήρων μέσω ψυχομετρικών εργαλείων [π.χ. ταξινομικό σύστημα για τον έλεγχο των δι-
αταραχών ανάπτυξης DSM-IV (APA 1994)], συγκριτική ανάλυση αφηγηματικών τεχνικών ενδιάθετου, εκπεφρασμένου, προφορικού 
και γραπτού λόγου των λογοτεχνικών ηρώων.

Αποτελέσματα:
Είναι εντυπωσιακό το πόσο ο αυτισμός είλκυσε την προσοχή των μεγάλων διορατικών λογοτεχνών, οι οποίοι, παρόλο που δεν 
γνώριζαν τίποτα για τις Διαταραχές αυτές τις επέλεξαν ως τρόπο διερεύνησης του ανθρώπινου ψυχισμού, διαμορφώνοντας λο-
γοτεχνικούς ήρωες που έγιναν σύμβολα της ανθρώπινης μοίρας, της σχέσης του ατόμου με την κοινωνία και τις συμβάσεις της.

Συμπεράσματα:
Στα λογοτεχνικά αυτά έργα κυρίαρχο είναι το βίωμα της σύγκρουσης του Ατόμου με τον Εαυτό του και με τους Άλλους, το αξεπέ-
ραστο της προσωπικής μοναξιάς ενός διαφορετικού εαυτού, έναντι μιας κυρίαρχης συλλογικότητας που εννοεί να απορροφά ή 
να εχθρεύεται, να ενσωματώνει αφομοιωτικά ή εξουθενωτικά το Εγώ που διαφέρει και βασανίζεται. Απασχολεί τους συγγραφείς 
αυτούς με τον ίδιο εξακολουθητικό και επίμονο τρόπο η τραγική πορεία αναζήτησης της θέσης του Εγώ ανάμεσα στους άλλους 
και έναντι του Εαυτού, η προσπάθεια ενσυναίσθησης και συναισθησίας του ατόμου σε έναν κόσμο καθιερωμένων συμβάσεων 
που απαιτεί την καθυπόταξη στον μαζικό κανόνα, για να μπορέσει με την σειρά του ο Διαφορετικός να βρει την γαλήνη και την 
αυτοδικαίωση. 

Λέξεις-Κλειδιά:
Λογοτεχνικοί ήρωες: Διαφορετικοί ή Διαταραγμένοι;
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Εξάσκηση Κοινωνικών και Προ-επαγγελματικών Δεξιοτήτων σε άτομα με Αυτισμό με 
τη χρήση Τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας

Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

 » Λύτρα Φωτεινή,Habilis - Κέντρο Ειδικών Θεραπειών, Παρουσιάζει
 » Σκαλούμπακας, Χρήστος, ΓΝΠ «Π. & Α. Κυριακού» - Παιδοψυχιατρική Κλινική
 »Δεφίγγου Γεωργία ,Habilis - Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
 »Παπαδόπουλος Αλέξανδρος.,Omega Technology
 »Παπασταματίου Νικόλαος.,Senseworks
 » Κανελλόπουλος Αθανάσιος
 » Αβραμοπούλου Θεώνη ,Habilis - Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
 » Σοφιός Αλέξανδρος, Sensewroks

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Τα άτομα με Αυτισμό (ΔΑΦ) παρουσιάζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι δυσκολίες αυτές 
εμφανίζονται από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης του ατόμου κι εκδηλώνονται με έλλειψη ενδιαφέροντος για κοινωνική αλλη-
λεπίδραση και για συμμετοχή σε δραστηριότητες που προωθούν την κοινωνική ένταξη. Ακόμα και αυτοί που χαρακτηρίζονται από 
υψηλή λειτουργικότητα (ΔΑΦ – ΥΛΑ) παρουσιάζουν σοβαρά κοινωνικά ελλείμματα που επηρεάζουν αργότερα και την επαγγελ-
ματική τους αποκατάσταση και περιορίζουν τις προοπτικές τους για εύρεση εργασίας κι απόκτησης οικονομικής ανεξαρτησίας. 
Ειδικά στον εργασιακό χώρο τα άτομα με Αυτισμό αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα λεγόμενα soft skills, που αναφέρονται στις 
διαπροσωπικές ικανότητες επικοινωνίας ενός ατόμου και στη συναισθηματική του νοημοσύνη. Αυτές οι δεξιότητες θεωρούνται 
απαραίτητες για την επαγγελματική επιτυχία κι επομένως, στην περίπτωση του συγκεκριμένου πληθυσμού, παρεμποδίζουν την 
επαγγελματική επιτυχία και την απόκτηση ανεξαρτησίας. Στα πλαίσια δραστηριότητας εφαρμοσμένης έρευνας θα εξετάσουμε 
την αποτελεσματικότητα της χρήσης τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας στην βελτίωση των προ-επαγγελματικών δεξι-
οτήτων (συνέντευξη για εργασία, συνεργασία με συναδέλφους) νεαρών ατόμων με Αυτισμό με τη χρήση σεναρίων κοινωνικών 
ιστοριών. Σκοπός του έργου είναι να παραχθεί μια σειρά σεναρίων εικονικής πραγματικότητας που θα στοχεύουν στην εξάσκηση 
των ακόλουθων δεξιοτήτων: αναγνώριση συναισθημάτων, διάλογος με συνάδελφο, γνωριμία με ξένους, συζήτηση με ένα πωλητή, 
δεξιότητες συνέντευξης και συνεργασία με συναδέλφους- διαχείριση συγκρούσεων.

Μέθοδος:
Στο πρόγραμμα εξάσκησης κοινωνικών και προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων θα συμμετάσχουν ενήλικες με Αυτισμό Υψηλής Λει-
τουργικότητας (18-45 ετών) με Δείκτη Νοημοσύνης από 80 και πάνω, με καλό επίπεδο επικοινωνιακού λόγου, με χαμηλά επίπεδα 
στερεοτυπικών συμπεριφορών και με ελλείμματα σε κοινωνικές και προ-επαγγελματικές δεξιότητες.

Αποτελέσματα:
Η έρευνα δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη οπότε δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητά της.

Συμπεράσματα:
Στην παρουσίαση θα περιγραφεί η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των συμμετεχόντων, η μεθοδολογία ανάπτυξης των 
σεναρίων και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης. Επίσης, θα παρουσιαστεί ένα πρώτο δείγμα σεναρίου και 
θα συζητηθούν οι ευεργετικές συνέπειες της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην ανάπτυξη κοινωνικών και προ-επαγγελματικών 
δεξιοτήτων στα άτομα με αυτισμό.

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας, Τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας, Εξάσκηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 » ΨΑΛΛΙΔΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δρ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ (MSc, PhD, PD), Παρουσιάζει
 »ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ,ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Aνάπτυξη δεξιοτήτων παιδιού με αυτισμό στη βάση των ενδιαφερόντων του, μέσα από την εμπλοκή γονέα/οικογένειας σε αυτο-
σχέδιο παιχνίδι. Στόχος η εξάσκηση στους τομείς ελλειμμάτων του, η από κοινού δημιουργία, το μοίρασμα σε επίπεδο σχολείου 
και οικογένειας. Έναυσμα, μέσο και σκοπός η παιγνιώδης χαρά παιδιών και ενηλίκων.

Μέθοδος:
Παρουσιαση Αφορμησης, Κατασκευης κ Βιωματικων εργαστηριων με Γονεις Μαθητων κ Εκπ/κων. .

Αποτελέσματα:
Καλύτερη γνώση εαυτού και άλλου, ενεργός εμπλοκή και συνδημιουργία με επίκεντρο το παιδί, παρώθηση για δημιουργία παιχνι-
διών για παιδιά με αυτισμό.

Συμπεράσματα:
Καλύτερη γνώση εαυτού και άλλου, ενεργός εμπλοκή και συνδημιουργία με επίκεντρο το παιδί, παρώθηση για δημιουργία παιχνι-
διών για παιδιά με αυτισμό.

Λέξεις-Κλειδιά:
παιδαγωγικό παιχνίδι, συνδημιουργία γονιών και εκπαιδευτικών, δεξιότητες, ελλείμματα, χαρά.
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΑΥΤΙΣΜΟ

Οικογένειες – Αδέλφια

 » ΑΝΝΑ ΝΤΑΝΤΣΕΝΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕ-
ΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, Παρουσιάζει
 » ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ -ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ,ΑΛΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα ερευνητικά δεδομένα όπως αυτά προκύπτουν από την βιβλιογραφία 
και από τη συλλογή δεδομένων από τη λειτουργία του ΚΗΦ -ΑΛΜΑ (ιδιαίτερα για το τμήμα της πρώιμη παρέμβασης, που λει-
τουργεί από το 2008), σχετικά με την εκπαίδευση και την εμπλοκή των γονιών στη θεραπευτική διαδικασία των παιδιών τους. Η 
εμπλοκή /εκπαίδευση γονέων γίνεται με τους εξής τρόπους:

•  Στήριξη γονεικού ρόλου
•  Συναντήσεις (έκτακτες, τακτικές ,βίντεο)
•  Παρακολούθηση προγραμμάτων
•  Τετράδιο επικοινωνίας
•  Συμβουλευτική γονέων

.Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει το έντονο κενό που δημιουργείται από την έλλειψη γνώσεων και ενημέρωσης των 
γονιών καθώς και, δυσκολία στο να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες των παιδιών τους. Έτσι, οι γενίκευση των 
νέων δεξιοτήτων που αποκτούν τα παιδιά σε πλαίσια ειδικών θεραπειών δεν επιτυγχάνεται ποτέ και οι οικογένειες των παιδιών 
παραμένουν εξαρτημένες από τα πλαίσια και τους ειδικούς σχεδόν εφόρου ζωής.

Μέθοδος:
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η διεθνής και βιβλιογραφική έρευνα καθώς και δεδομένων από τη λειτουργία του 
ΚΗΦ-ΑΛΜΑ.

Αποτελέσματα:
Καταλήγουμε στο ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται στο ΑΛΜΑ και στην ειδική αγωγή γενικότερα για να εμπλακούν οι 
οικογένειες/γονείς των παιδιών με αυτισμό δεν επαρκούν και υπάρχει έντονη ανάγκη για δημιουργία προγραμμάτων που θα 
εκπαιδεύουν τους γονείς πιο ολοκληρωμένα και συστηματικά να αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν όλους τους τομείς της 
καθημερινότητάς τους .

Συμπεράσματα:
Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ρόλος των γονιών στη θεραπευτική διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να μεγι-
στοποιούνται τα αποτελέσματα της θεραπείας και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των παιδιών με αυτισμό και των οικογενειών 
τους.

Λέξεις-Κλειδιά:
εκπαίδευση γονέων, αυτισμός, γονείς θεραπευτές, οικογένεια
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Διερεύνηση Συσχετίσεων μεταξύ της Κατάθλιψης του Άγχους και του Θυμού, της Συναισθηματικής 
Ρύθμισης και της Γονεϊκής αυτο-αποτελεσματικότητας γονέων παιδιών με ΔΑΦ

Οικογένειες – Αδέλφια

 » Σπυριδούλα Πατούνα, MSc Συμβουλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παρουσι-
άζει 
 »Μαριάνθη Φραγκάκη, MSc Συμβουλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παρουσι-
άζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η παρούσα έρευνα εστιάστηκε στη διερεύνηση της διαμεσολάβησης των σχέσεων μεταξύ της Κατάθλιψης, του Άγχους, του Θυ-
μού και της Γονεϊκής Αυτο-αποτελεσματικότητας γονέων παιδιών με ΔΑΦ από την Συνειδητή και τη Μη Συνειδητή Ρύθμιση του 
Συναισθήματος.

Μέθοδος:
Στην συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 90 γονείς. Συμπληρώθηκαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια: 1) Κλίμακα APA του Αμερι-
κανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (American Psychiatric Association), η οποία διερευνά την ύπαρξη Κατάθλιψης, Άγχους και Θυμού, 
2) Κλίμακα Ρύθμισης Συναισθήματος (Emotion Regulation Inventory), 3) Σύντομο Ερωτηματολόγιο για τους Μηχανισμούς Άμυνας 
(Defense Style Questionnaire, DSQ-40), 4) Ερωτηματολόγιο για την Γονεϊκή αυτο-αποτελεσματικότητα (Tool to measure Parenting 
Self-Efficacy, TOPSE), 5) Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Στοιχείων. 

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συσχέτιση Κατάθλιψης και Άγχους με τη Γονεϊκή αυτο-αποτελεσματικότητα εξηγείται καλύτερα 
μέσα από τη διαμεσολάβηση της Συναισθηματικής Ρύθμισης, ενώ η συσχέτιση του Θυμού με τη Γονεϊκή αυτο-αποτελεσματικότη-
τα εξηγείται μόνο μέσα από τη διαμεσολάβηση της Συναισθηματικής Ρύθμισης.  Συγκεκριμένα, η Καταστολή του Συναισθήματος 
έδωσε χαμηλούς συντελεστές διαμεσολάβησης μεταξύ Κατάθλιψης και εκδήλωσης Συναισθήματος και Στοργής ενώ η Συνειδητή 
Συναισθηματική ρύθμιση έδωσε χαμηλούς συντελεστές διαμεσολάβησης μεταξύ Κατάθλιψης και παροχής Μάθησης και Γνώσης. 
Μέτριοι ήταν οι συντελεστές διαμεσολάβησης των Ανώριμων Μηχανισμών Άμυνας μεταξύ Κατάθλιψης και Παιχνιδιού και Δια-
σκέδασης και Κατάθλιψης και θέσπισης Ορίων. Οι Ώριμοι Μηχανισμοί Άμυνας έδωσαν χαμηλούς συντελεστές διαμεσολάβησης 
μεταξύ Κατάθλιψης και Αυτό-αποδοχής, Άγχους και Αυτο-αποδοχής καθώς και Άγχους και Ορίων. Χαμηλοί ήταν οι συντελεστές 
διαμεσολάβησης της Γνωστικής Επαναξιολόγησης μεταξύ Άγχους και Ορίων. Οι Ανώριμοι Μηχανισμοί Άμυνας έδωσαν υψηλούς 
συντελεστές διαμεσολάβησης μεταξύ Άγχους και των μεταβλητών των Ορίων και του Παιχνιδιού, αλλά και στην σχέση του Θυμού 
με τις συγκεκριμένες μεταβλητές.

Συζήτηση:
Τα αποτελέσματα συζητούνται στο πλαίσιο μιας νέας πρότασης για τη σχέση μεταξύ της Συναισθηματικής Ρύθμισης και της 
Γονεϊκής Αυτο-αποτελεσματικότητας. 
Λέξεις Κλειδιά: Γονείς παιδιών με ΔΑΦ, Συναισθηματική Ρύθμιση, Άμυνες, Αυτο-αποτελεσματικότητα, Διαμεσολαβήσεις
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Ο ρόλος ενός συνόλου δραματοποιημένων αφηρημένων εννοιών και η εικαστική 
αποτύπωσή τους ως θεραπευτικό μέσο σε εφήβους με ΔΑΦ.

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 »Δρ. Μαρία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Πανεπιστήμιο Frederick , Λευκωσία, Κύπρος, Παρουσιάζει
 »Δρ. Αποστολία Πάστρα,Πανεπιστήμιο Frederick , Λευκωσία, Κύπρος, Παρουσιάζει
 »Πέτρος Βελούδας, Ψυχοπαιδαγωγός

Σκοπός:
Η δραματική και η εικαστική τέχνη στην εκπαίδευση εφήβων με ΔΑΦ, συνιστά μια εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση στη 
διδασκαλία και στη δημιουργική τους απασχόληση, καθώς εστιάζει στην πολύπλευρη προσωπικότητά τους. Συγκεκριμένα, η 
εφαρμογή της διερευνητικής δραματοποίησης με την εικαστική δραστηριότητα καθώς εμπεριέχει τη διερευνητική γνώση γίνε-
ται ένα διαδραστικό θέατρο και εικαστικό εργαστήριο για εφήβους , που παρέχει τη δυνατότητα της αυτενέργειας, της αυτοπλη-
ροφόρησης της απεικόνισης των εσωτερικών πτυχών του εαυτού τους και μεταλλάσσει τη σχέση τους με τους άλλους και τον 
εαυτό τους.
Η εκμάθηση ενός συνόλου αφηρημένων εννοιών σε εφήβους στο φάσμα του αυτισμού, μέτριας λειτουργικότητας, με τη μέθοδο 
της διερευνητικής δραματοποίησης και της εικαστικής δραστηριότητας επιδιώκεται, προκειμένου να βελτιώσει τις δεξιότητες 
επικοινωνίας και κοινωνικοποίησής , να καλλιεργήσει τις εκφραστικές δυνατότητες και να φωτίσει μέσα από τα σχέδια των 
παιδιών καταπιεσμένα μέρη του εαυτού τους .
Σκοπός: 
Ο ρόλος της δημιουργίας υποστηρικτικών θεραπευτικών μέσων σε εφήβους με ΔΑΦ μέσω της εικαστικής αποτύπωσης ενός 
συνόλου διερευνητικά δραματοποιημένων αφηρημένων εννοιών.

Μέθοδος:
Μέθοδος: 
 Πρόκειται για μια έρευνα έδρασης, η οποία σύμφωνα με τους Kemmis και McTaggart (1992)είναι μια προσέγγιση για τη βελτίωση 
της εκπαίδευσης μέσω της αλλαγής και της γνώσης που προκύπτει από τις αλλαγές αυτές, είναι συμμετοχική μέσω της οποίας 
τα άτομα εργάζονται για τη βελτίωση των πρακτικών τους, αναπτύσσεται μέσα από το αυτοστοχαστικό σπιράλ: ένα σπιράλ κύ-
κλων σχεδιασμού, δράσης (εφαρμογής των σχεδίων), συστηματικής παρατήρησης, στοχασμού και στη συνέχεια επανασχεδιασμού, 
εφαρμογής εκ νέου, παρατήρησης και στοχασμού. Επιπλέον διαμορφώνει αυτοκριτικές κοινότητες ατόμων που συμμετέχουν 
και συνεργάζονται σε όλες τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας, είναι μια συστηματική διαδικασία μάθησης καθώς τα άτομα 
δρουν συνειδητά ενώ παράλληλα παραμένουν ανοικτά σε εκπλήξεις και σε ευκαιρίες, εμπλέκει τα άτομα στη διαμόρφωση θεω-
ριών για τις πρακτικές τους .Περιλαμβάνει την τήρηση προσωπικού ημερολογίου, εμπλέκει τα άτομα στη διατύπωση κριτικών 
αναλύσεων ,ξεκινά με μικρές ομάδες συνεργατών στην αρχή, αλλά διευρύνει την κοινότητα των συμμετεχόντων ερευνητών με 
αποτέλεσμα σταδιακά να περιλαμβάνει ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες που επηρεάζονται από τις υπό μελέτη πρα-
κτικές.

Αποτελέσματα:
Η εικαστική αποτύπωση ενός συνόλου διερευνητικά δραματοποιημένων αφηρημένων εννοιών συμβάλλει στη δυνατότητα εξε-
ρεύνησης των συναισθηματικών αντιδράσεων των εφήβων, μετατρέπεται σε μέσο χειρισμού του άγχους και επεξεργασίας πολύ-
πλοκων και τραυματικών εμπειριών από το παρελθόν και το παρόν που οδηγούνται στην κάθαρση, σε μέσο λειτουργικής ευχα-
ρίστησης η οποία συνδέεται με τη μάθηση μέσα από το σχήμα «δοκιμή-λάθος» και να ενισχύσει την Πολυαισθητηριακή διέγερση 
που διευκολύνει την ενεργή συμμετοχή και εξασφαλίζει τη διάρκεια και τη δυνατότητα για κατάλληλη κοινωνική αλληλεπίδραση.

Συμπεράσματα:
Η παρούσα πρόταση έρχεται να δώσει ένα έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό στη χρήση της εικαστικής διερευνητικής 
δραματοποίησης ενός συνόλου αφηρημένων εννοιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπογραμμίζει ότι είναι ένα κατάλληλο θε-
ραπευτικό μέσο στα χέρια των εκπαιδευτών ειδικής αγωγής στην καθημερινή πρακτική εκπαίδευσής . Ενισχύει το δικαίωμα των 
εφήβων στη μάθηση μέσα από εναλλακτικές μεθόδους παρέμβασης που συνδέονται με την εικαστική τέχνη.

Λέξεις-Κλειδιά:
Εικαστικά - διερευνητική δραματοποίηση- έφηβοι -ΔΑΦ
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Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και Yoga
Άλλο

 » Τσακίρη Μάρθα, Προσέγγιση, Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η ενίσχυση της αισθητηριακής επεξεργασίας, των κινητικών, των κοινωνικών, των επικοινωνιακών, των συνεργατικών και των 
γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη βελτίωση της επίγνωσης του σώματος, της κίνησης και της αναπνοής.

Μέθοδος:
Η Yoga προέρχεται από τη λέξη «yuj» που σημαίνει «ένωση» κι αναφέρεται στην ένωση της ψυχής, του σώματος και του πνεύ-
ματος. Στο δυτικό κόσμο χρησιμοποιείται κυρίως ως μορφή άσκησης και λιγότερο ως τεχνική αναπνοής ή διαλογισμού. Τα τε-
λευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα προγράμματα και τεχνικές έτσι ώστε η yoga να είναι προσβάσιμη για όλους τους 
ανθρώπους και όλες τις ηλικίες, ανεξαρτήτως σωματικής ή πνευματικής κατάστασης.
Τα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος έχουν περιορισμένες ευκαιρίες για κίνηση, κοινωνικοποίηση και χαλάρωση. Η yoga 
συνδυάζει όλα τα παραπάνω, προσφέροντας παράλληλα τροφή σε όλα τα αισθητηριακά συστήματα, χωρίς την απαραίτητη χρήση 
ειδικού εξοπλισμού. Οι περισσότερες δράσεις γίνονται μέσα από την αφήγηση ιστοριών και το παιχνίδι, δίνοντας έτσι κίνητρο 
στα παιδιά να εμπλακούν ενεργητικά. Οι στάσεις (asanas) μπορούν να είναι στατικές ή κινητικές προσφέροντας αιθουσαιο-ιδιο-
δεκτική και απτική εισροή. Συνήθως χρησιμοποιείται οπτικό βοήθημα το οποίο ενισχύει τη μίμηση και τον κινητικό σχεδιασμό, 
ενώ παράλληλα προτείνεται σημείο εστίασης των οφθαλμών ώστε το οπτικό σύστημα να βοηθήσει στην οργάνωση του συστήμα-
τος της ισορροπίας. Παρέχονται ευκαιρίες χαλάρωσης με τη χρήση οσφρητικών ερεθισμάτων και τη μείωση των οπτικών, ενώ 
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αναπνοή. Πολλές στάσεις γίνονται σε ζευγάρια ή σε επίπεδο ομάδας, έτσι ώστε να ενισχύονται οι 
συνεργατικές δεξιότητες, η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και η προσαρμογή σε πολυαισθητηριακό περιβάλλον.

Αποτελέσματα:
Τα παιδιά μαθαίνουν να αισθάνονται καλύτερα το σώμα τους, οργανώνουν πιο λειτουργικά την προσοχή τους, μαθαίνουν να χαλα-
ρώνουν και να ξεκουράζονται. Παρατηρείται βελτίωση των κοινωνικών και των γνωστικών δεξιοτήτων, καλύτερη οργάνωση και 
συντονισμός των κινήσεων, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι συνεργατικές δεξιότητες.

Συμπεράσματα:
Η Yoga σε συνδυασμό με τεχνικές και μεθόδους όπως η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, το δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
TEACCH, οι κοινωνικές ιστορίες και η κινησιοπαιδαγωγική μέθοδος Sherborne μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο και 
να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με ΔΑΦ. Τέλος, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αυτορύθμισης 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε χώρο, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού εξοπλισμού.

Λέξεις-Κλειδιά:
ΔΑΦ, Yoga, αλληλεπίδραση, κίνηση, επικοινωνία
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Μελέτη περιπτώσεων: Η χρήση iPads ως μέσο ανάπτυξης της κοινωνικής επικοινωνίας 
και συναισθηματικής οργάνωσης των παιδιών με αυτισμό

Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

 » Αλεξία Αχτύπη, Υποψήφια διδάκτωρ-School of Education- University of Birmingham, UK, Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Τα τελευταία χρόνια, έχει παρουσιαστεί σημαντική αύξηση στις ερευνητικές δημοσιεύσεις που μελετούν τα οφέλη των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών με αυτισμό (Parsons & Cobb, 2011). Ωστόσο παρά το μεγάλο όγκο των 
επιστημονικών άρθρων και την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών από το 2010, δεν υπάρχει συναίνεση στην επιστημο-
νική κοινότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην τάξη. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ερευνήσει πως τα iPads μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην τάξη με 
σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής επικοινωνίας και συναισθηματικής ρύθμισης των παιδιών με αυτισμό ηλικίας 5-11 ετών. 
Πιο συγκεκριμένα, να μελετήσει τον ρόλο της τεχνολογίας ως πρόσθετο εργαλείο μάθησης δίνοντας βάση στο περιβάλλον, τις 
συνθήκες της μαθησιακής διαδικασίας και το ρόλο της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών με αυτισμό

Μέθοδος:
Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε μικτή μεθοδολογία, συνδυάζοντας τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα. 
Φάση 1: Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε σε 30 
σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αγγλίας (ειδικά και γενικά), στα οποία φοιτούσαν παιδιά με αυτισμό. Σκοπός ήταν ο 
εντοπισμός των εφαρμογών iPads που χρησιμοποιούνταν στην τάξη για τα παιδιά με αυτισμό, των δεξιοτήτων στις οποίες οι 
εκπαιδευτικοί εστίαζαν και των πρακτικών που εφαρμόζονταν. 
Φάση 2: Έλαβε χώρα σε δύο σχολεία Δημοτικής εκπαίδευσης του Birmingham (UK), ένα ειδικό (τεχνολογικά προσανατολισμένο) 
σχολείο και ένα γενικό με τάξεις ένταξης για παιδιά με αυτισμό. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν μελέτη περίπτωσης 
και στόχος ήταν να ερευνηθεί κάθε σχολείο ξεχωριστά, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στη δομή του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος 
(ήθος, αξίες σχετικά με την τεχνολογία), στις απόψεις των εκπαιδευτικών, στην αλληλεπίδραση των παιδιών με τα iPads καθώς 
και στις αντιλήψεις των γονέων και παιδιών για τις φορητές συσκευές ως πρόσθετων εργαλείων μάθησης.
Φάση 3:  Διεξήχθησαν συνεντεύξεις με τέσσερα παιδιά με αυτισμό που φοιτούσαν στο ειδικό σχολείο και με επτά γονείς συνολικά 
και από τα δυο σχολεία. Στόχος ήταν η τοποθέτηση της φωνής των ατόμων με αυτισμό στο κέντρο της μελέτης (Milton, 2014) και 
η χρήση συνεργατικής προσέγγισης για την διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ σχολείου – οικογένειας καθώς και παιδιών 
– εκπαιδευτικών.

Αποτελέσματα:
o Φάση 1:
Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής εκπαίδευσης χρησιμοποιούσαν τα iPads 
κυρίως ως κίνητρο για τη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μικρότερα ποσοστά αναφέρθηκαν στη χρήση 
των iPads ως ανταμοιβή για την ολοκλήρωση κάποιας δραστηριότητας αλλά και ως εργαλείο βελτίωσης συγκεκριμένων δεξιο-
τήτων (ανεξαρτησία, η λεπτή κινητικότητα κλπ.). 
o Φάση 2 και 3 (προκαταρτικά αποτελέσματα):
Τα προκαταρτικά αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν συσχέτιση μεταξύ της κουλτούρας του σχολείου και του τρόπου χρήσης 
της τεχνολογίας, ως πρόσθετο εργαλείο μάθησης. Σημαντική φαίνεται να η είναι και η σχέση μεταξύ της αυτοπεποίθησης των 
δασκάλων και της αποτελεσματικής χρήσης των iPads για τα παιδιά με αυτισμό. Τέλος, σημαντικά χαμηλή δείχνει να είναι η αλ-
ληλεπίδραση των εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των iPads στο σχολείο και στο σπίτι.

Συμπεράσματα:
Συμπερασματικά, φαίνεται να προκύπτει πως η χρήση των iPads ως πρόσθετο εργαλείο μάθησης επηρεάζεται έντονα από την 
κουλτούρα του κάθε σχολείου καθώς επίσης και από τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών-γονέων-παιδιών. Ως αποτέλεσμα, η 
επιτυχής χρήση τους για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων στην τάξη προαπαιτεί συνεργασία, δίκτυο υποστήριξης σε 
σχολείο και σπίτι, αυτοπεποίθηση από μεριάς εκπαιδευτικών και γονέων καθώς  και επικέντρωση στα ενδιαφέροντα των παι-
διών με αυτισμό. 

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, iPads, τεχνολογία, κοινωνική επικοινωνία, συναισθηματική οργάνωση
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Στάσεις και απόψεις γονέων απέναντι στους εμβολιασμούς: Η περίπτωση του MMR
Άλλο

 » Σοφία Ντώνη, Επιστημονική Υπεύθυνη στο ιδιωτικό κέντρο ειδικών θεραπειών «Αχτοίδα», Παρουσιάζει
 » Γρηγορία Λιάγκου,Ψυχολόγος στο ιδιωτικό κέντρο ειδικών θεραπειών «Αχτοίδα», Παρουσιάζει
 » Κατερίνα Μπάρτζα,Λογοθεραπεύτρια στο ιδιωτικό κέντρο ειδικών θεραπειών «Αχτοίδα», Παρουσιάζει
 »Δημήτριος Κουρής,Εργοθεραπευτής στο ιδιωτικό κέντρο ειδικών θεραπειών «Αχτοίδα»
 » Αδαμαντία Τσαλκιτζίδου, Ειδική Παιδαγωγός στο ιδιωτικό κέντρο ειδικών θεραπειών «Αχτοίδα»
 » Ιφιγένεια Βούζα, Ψυχολόγος στο ιδιωτικό κέντρο ειδικών θεραπειών «Αχτοίδα»,

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Παρά την καθολική εφαρμογή του MMR, η εμφάνιση της ιλαράς είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη και τείνει να πάρει διαστάσεις 
επιδημίας. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των γονεϊκών στάσεων απέναντι στο εμβόλιο MMR, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού εξαρτάται άμεσα από τη γονεϊκή στάση και τη «διστακτικότητά» απέναντι στους 
εμβολιασμούς. Η αναγκαιότητα της παρούσας μελέτης προέκυψε από την περιορισμένη διεξαγωγή παρόμοιων ερευνών στην 
Ελλάδα, η οποία θεωρείται χώρα υψηλού κινδύνου λόγω της εισροής ανεμβολίαστων πληθυσμών.

Μέθοδος:
Η έρευνα διεξήχθη τον Απρίλιο του 2019 μέσω ενός δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 16 ερωτήσεων το οποίο διανε-
μήθηκε σε τυχαίο δείγμα 595 γονέων, με μοναδικό περιορισμό να έχουν τέκνα στην Α’/θμια Εκπαίδευση. Η στατιστική ανάλυση 
έγινε μέσω του SPSS.

Αποτελέσματα:
Στους συνολικά 595 συμμετέχοντες, η πλειονότητα είναι μητέρες (91,3%), ηλικίας 36-45 ετών (53,9%), ανώτατης εκπαίδευσης 
(54,6%), με 1 (46,4%) ή 2 παιδιά (43,5%). Το 51,8% θεωρεί την ιλαρά ήπιας/μέτριας σοβαρότητας ασθένεια, που αφορά κυρίως 
παιδιά. Το 19,7% έχει αρνηθεί/καθυστερήσει ενδεδειγμένο εμβόλιο, κυρίως λόγω παρενεργειών από τη χορήγηση προηγούμενου 
εμβολίου. Αναφορικά με το MMR, το 52,9% δε γνωρίζει το περιεχόμενο του εμβολίου και είναι επιφυλακτικό απέναντι του(45,7%), 
φοβούμενο πιθανές παρενέργειές. Το 84% εκείνων που έχουν συγκεκριμένη ανησυχία, σχετίζει το εμβόλιο με αυτισμό. Το 70,6% 
θα ήθελε περισσότερες πληροφορίες για το ΜΜR, κυρίως από γιατρούς και το 46% δείχνει να εμπιστεύεται ως πηγή ενημέρωσης 
τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο. 

Συμπεράσματα:
Διαπιστώνεται ότι η επίγνωση της σοβαρότητας της ιλαράς και η έγκυρη ενημέρωση για το ΜΜR επηρεάζουν θετικά τις απόψεις 
των γονέων για τον εμβολιασμό, ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζει αρνητικά. Αν 
και διατυπώνονται ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές παρενέργειες του MMR -με σοβαρότερη τον αυτισμό-, η γονική ευθύνη δεί-
χνει να υπερισχύει της εμβολιαστικής αμφισβήτησης.

Λέξεις-Κλειδιά:
MMR, ΙΛΑΡΑ, ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΟΝΕΙΣ, ΑΥΤΙΣΜΟΣ
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Οι Στρατηγικές Αντιμετώπισης γονέων, οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά στο φάσμα του 
αυτισμού στην Ελλάδα

Οικογένειες – Αδέλφια

 »Μαρία Μπέη, Λογοθεραπεύτρια / University of Birmingham, Παρουσιάζει
 » Ειρήναρχος Φούττης,Εργοθεραπευτής, Παρουσιάζει
 »Πολυξένη Γιαννακοπούλου,Λογοθεραπεύτρια, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις που έχει περάσει στην 
ιστορία της. Ως εκ τούτου, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά ποικίλες πτυχές της καθημερινότητας των οικογενειών 
που ζούνε στην Ελλάδα. Αυτή η δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώρας  επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό τις οικογένειες 
και συγκεκριμένα τους γονείς παιδιών που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού. Χωρίς αμφιβολία, η ανατροφή ενός παιδιού στο 
φάσμα του αυτισμού οδηγεί την οικογένεια σε πολλά έξοδα. Ο σκοπός λοιπόν, της έρευνας αυτής είναι να εξετάσει εάν οι γονείς 
που μεγαλώνουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στην Ελλάδα έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 
και εάν έχουν δημιουργήσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Με τον όρο «στρατηγικές αντιμετώπισης» 
(‘coping strategies’), εννοείται η προσπάθεια διαχείρισης μιας δύσκολης κατάστασης. Κατά την βιβλιογραφία οι στρατηγικές αντι-
μετώπισης διαχωρίζονται κυρίως σε δυο κατηγορίες. Οι στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα, οι οποίες απαιτούν γνωστική 
προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί μια δύσκολη κατάσταση και οι στρατηγικές που εστιάζουν στο συναίσθημα, οι οποίες στοχεύ-
ουν στη μείωση αρνητικών συναισθημάτων όπως το άγχος

Μέθοδος:
Στην έρευνα συμμετείχαν έξι γονείς, οι οποίοι μεγάλωναν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στην Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκαν ημι-δο-
μημένες συνεντεύξεις προκειμένου να ερευνηθούν τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς κατά την διάρκεια της οικονο-
μικής κρίσης και τις στρατηγικές αντιμετώπισης που εκείνοι μπορεί να δημιούργησαν για να διαχειριστούν τις δυσκολίες αυτές. 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε βάσει συστηματικής θεματικής και συγκριτικής μεθόδου (‘constant comparative method’). 

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι όλοι οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα, αντιμετώπισαν δυσκολίες εξαιτίας της οικονο-
μικής κρίσης και όλοι δημιούργησαν στρατηγικές αντιμετώπισης για να διαχειριστούν τις δυσκολίες αυτές. Επιπλέον, η πλειοψη-
φία των γονέων δημιούργησαν στρατηγικές που εστιάζουν στο πρόβλημα αλλά και στρατηγικές που εστιάζουν στο συναίσθημα. 
Οι γονείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις στρατηγικές που δημιούργησαν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Καταλή-
γοντας, ποικίλα άλλα ενδιαφέροντα θέματα εμφανίστηκαν από τις απαντήσεις των γονέων κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων. 

Συμπεράσματα:
Τα ευρήματα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι γονείς που μεγάλωναν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στην Ελλάδα, αντιμετώπισαν 
οικονομικές δυσκολίες που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών τους και όλοι τους δημιούργησαν στρατηγικές που εστιάζουν 
στο πρόβλημα αλλά και στρατηγικές που εστιάζουν στο συναίσθημα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες. Επιπροσθέτως, 
επιπλέον σημαντικά ευρήματα προκύψαν από τις απαντήσεις των γονέων και συσχετίζονται με την οικονομική κρίση και την διά-
γνωση του αυτισμού. Για παράδειγμα, μερικοί από τους γονείς ανέφεραν ότι πρέπει να δουλεύουν περισσότερες ώρες απ’ ότι στο 
παρελθόν προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα των παιδιών τους. Άλλοι υποστήριξαν ότι οι φίλοι και οι συγγενείς τους δεν τους 
προσφέρουν βοήθεια ή υποστήριξη, ενώ μερικοί ανέφεραν ότι οι συγγενείς τους απομακρύνθηκαν μόλις ενημερώθηκαν για την 
διάγνωση των παιδιών τους. Ακόμη, γονείς γνωστοποίησαν ότι η εκπαίδευση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού βασίζεται κυρίως 
στον ιδιωτικό τομέα και οι οικογένειες καλής οικονομικής κατάστασης έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά τους 
ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, αυτές οι οικογένειες μπορούν να στηρίξουν το παιδί τους ώστε αυτό να έχει πρόοδο 
και εξέλιξη στην ζωή του μελλοντικά. Από την άλλη, οικογένειες οι οποίες επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση, αυτομά-
τως τους αφαιρείται η δυνατότητα να προσφέρουν στο παιδί τους ένα καλύτερο μέλλον. Αυτά τα ευρήματα γνωστοποιούν ότι 
οι οικογένειες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Ελλάδα, χρειάζονται την υποστήριξη των συγγενών, φίλων αλλά και των 
ειδικών. Η κυβέρνηση επίσης έχει σημαντικό ρόλο για το μέλλον των οικογενειών αυτών και των παιδιών τους. Είναι σημαντικό 
η κοινωνία μας να ακούσει προσεκτικά τι έχουν να πουν όχι μόνο οι γονείς που μεγαλώνουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, αλλά 
και οι ενήλικες με διάγνωση αυτισμού

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, Οικονομική Κρίση, Δυσκολίες ανατροφής παιδιών στο φάσμα του αυτισμού
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Οι παρεμβάσεις της μουσικοθεραπείας και οι μουσικές παρεμβάσεις ως διαγνωστικό 
εργαλείο στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Άλλο

 » Βασίλειος Μπαράκος, ΑΛΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, Πα-
ρουσιάζει
 » Ειρήνη Διαλεχτή Κουρομιχελάκη,ΑΛΜΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΩΝ, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η διερεύνηση του πεδίου της μουσικοθεραπείας ως ανιχνευτικό και αξιολογητικό εργαλείο στη διάγνωση των νευροαναπτυξια-
κών διαταραχών (αυτιστικό φάσμα και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας-ΔΕΠΥ)

Μέθοδος:
Ανασκόπηση της διεθνούς επιστημονικής αρθογραφίας των ετών 2007 έως 2017.

Αποτελέσματα:
Η μουσική και η μουσικοθεραπεία παρουσιάζουν πανανθρώπινες επιδράσεις στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των νευρολογικών 
δομών. Οι σύγχρονες επιστημονικές έρευνες συσχετίζουν τη μουσικοθεραπεία με την αξιολόγηση των νευροαναπτυξιακών διατα-
ραχών. Η ΔΕΠΥ και το αυτιστικό φάσμα όπως καθορίζονται από το DSM-V, μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά όπως την υπερκινη-
τικότητα, τα προβλήματα της συμπεριφοράς και το έλλειμμα των κοινωνικών δεξιοτήτων. Tα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζονται 
σημαντικά από το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο ενώ άλλοτε η λεκτική επικοινωνία μπορεί να απουσιάζει. Ο καθολικός 
χαρακτήρας της μουσικής και των κύριων στοιχείων της (ρυθμός, μέλος, τέμπο, ένταση, δυναμική, φόρμα) μπορεί να παρακάμψει 
τις διαγνωστικές δυσκολίες σε σχέση με το πλαίσιο αναφοράς. Τo εργαλείο MUSAD (Music-based Autism diagnostics) είναι ένα 
διαγνωστικό και παρατηρητικό όργανο που αποδείχθηκε ως παρόμοιας εγκυρότητας με το ADOS (Autism diagnostic observation 
schedule). H μουσικοθεραπευτική αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει τους περιορισμούς και τις δυνατότητες των θεραπευόμενων, 
οδηγώντας στην εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την προσωπικότητα και την παθολογία των συμπτωμάτων. Παράλληλα, 
το παιγνιώδες περιβάλλον της μουσικής παρέμβασης είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκό στην αξιολόγηση των παιδιών αφού δημιουργεί 
συνθήκες περιορισμού του στρες και ως εκ τούτου παράγει εγκυρότερα αποτελέσματα.

Συμπεράσματα:
Η μουσικοθεραπευτική παρέμβαση φαίνεται πως δύναται να συμπληρώσει τα διαγνωστικά μέσα και να τα ενισχύσει.

Λέξεις-Κλειδιά:
Μουσικοθεραπεία, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Διαγνωστικά εργαλεία
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ INTENSIVE FAMILY (Intensive Interaction 
Training Course for Parents / Families)

Οικογένειες – Αδέλφια

 » Σασματζόγλου Ηλίας, Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας, Παρουσιάζει
 » Βογινδρούκας Ιωάννης,Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας
 » Αναστασάκης Αναστάσιος, Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας, 

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Στη θεραπευτική διαδικασία παιδιών με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος, σημαντικό ρόλο καθ όλη τη διάρκεια, κατέχουν οι 
γονείς, οι οποίοι προάγουν το έργο των θεραπευτών. Για την ανάγκη της ουσιαστικής εμπλοκής τους και όχι μόνο της πληροφόρη-
σης/ενημέρωσής τους, αναπτύχθηκε το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης Intensive Family (IN.FA). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που 
βασίζεται στις αρχές που εφαρμόζονται στην προσέγγιση της Εντατικής Αλληλεπίδρασης καθώς και σε τεχνικές που στοχεύουν 
στην παρατήρηση των δεξιοτήτων των παιδιών τους.

Μέθοδος:
Το πρόγραμμα δομείται σε 6 συναντήσεις, διάρκειας 2.30 ωρών. Μέσω αιτήσεων που συμπληρώνονται, στοχεύουμε στην ομοιο-
γένεια των συμμετεχόντων βάση των δεξιοτήτων των παιδιών τους. Το πρόγραμμα εισάγουν 2 πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του 
προγράμματος. Κάθε κύκλος του προγράμματος δεν υπερβαίνει τους 6 συμμετέχοντες, λόγω του βιωματικού του χαρακτήρα. 
Κατα τη διάρκεια των συναντήσεων, οι γονείς εκπαιδεύονται στις θεμελιώδεις αρχές επικοινωνίας και με βάση ειδικές λίστες 
που έχουν δημιουργηθεί εξοικειώνονται στην παρατήρηση και στον εντοπισμό των δεξιοτήτων των παιδιών τους, με ολιγόλεπτα 
βίντεο που οι ίδιοι καλούνται να φέρνουν σε κάθε συνάντηση. Επιπλέον γίνεται αναφορά σχετικά με το γιατί να εισάγουν την Εντα-
τική Αλληλεπίδραση, πώς να ξεκινήσουν / συνεχίσουν και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο τέλος του κύκλου συναντήσεων 
δίνεται εκ νέου λίστα καταγραφής των δεξιοτήτων των παιδιών τους, ωστε να την συμπληρώσουν και να διαπιστωθεί η πρόοδος 
στην ικανότητα τους να εντοπίζουν με ευχέρεια συμπεριφορές των παιδιών τους, αλλά και τις δικές τους τεχνικές σχετικά με 
μια φυσική αλληλεπίδραση.

Αποτελέσματα:
Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος βρίσκεται σε εξέλιξη και εφαρμόζεται σε 2 ομάδες γονέων. Απο τα προκαταρκτι-
κά δεδομένα παρατηρείται πως οι γονείς έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα εισαγωγής της Εντατικής Αλληλεπίδρασης. Δυ-
σκολία παρατηρείται στην αυθόρμητη υιοθέτηση των τεχνικών προσέγγισης, που ωστόσο βελτιώνεται σε κάθε συνάντηση. Είναι 
περισσότερο ικανοί να ξεκινήσουν φυσικά την αλληλεπίδραση και να ακολουθήσουν τα παιδιά τους. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί 
η ευελιξία τους στο να αποφασίζουν ποιά είναι η πιο κατάλληλη στιγμή και το καταλληλότερο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της 
Πιλοτικής μελέτης θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Συμπεράσματα:
Το πρόγραμμα IN.FA, καθώς στοχεύει στη φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ γονέων και παιδιών έχει λειτουργήσει θετικά στην 
ουσιαστική συμμετοχή τους στη θεραπευτική διαδικασία. Έχει αναπτυχθεί η ικανότητα τους να εστιάζουν και να κατανοούν σε 
δεξιότητες και συμπεριφορές των παιδιών τους. Καθώς το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά είναι σημαντικό να εισαχθεί σε 
περισσότερες οικογένειες ώστε να διερευνηθούν τυχόν περιοριστικοί παράγοντες που αφορούν τη χρήση και την αποτελεσμα-
τικότητα του.

Λέξεις-Κλειδιά:
Οικογένειες, Γονείς, Φροντιστές, Ψυχοεκπαίδευση, Αλληλεπίδραση
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΔΑΦ και Συννοσηρότητα

 » ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΤΣΗ, Γ΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ-Γ.Π.Ν. ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η συστηματική διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις ΔΑΦ (διαταραχές υψηλής λειτουργικότητας) και τη βίαιη εγκληματική συ-
μπεριφορά/ παραβατικότητα σε παιδιά και εφήβους.

Μέθοδος:
Έρευνα της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας (1943 -2018), σε βάσεις ηλεκτρονικών δεδομένων (PsycINFO, PsycARTICLES, MEDLINE, 
Google Scholar) με τους όρους: autism, autistic disorder, high-functioning autism, autistic spectrum disorder, Asperger’s, Asperger’s 
disorder, Asperger’s syndrome, and pervasive developmental disorder, με παραπομπή με τους όρους: violence, aggression, murder, 
rape, assault, criminal, crime και offending,. Συμπεριλήφθηκαν αναφορές σε βίαιη συμπεριφορά σε συσχετισμό με ΔΑΦ και αφορού-
σαν παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες, μέχρι 22 ετών. 

Αποτελέσματα:
Οι μελέτες που προέκυψαν ταξινομήθηκαν στις κατηγορίες: (1) Αναφορές περιπτώσεων: περιγράφουν διάφορων τύπων βίαιες 
πράξεις που τελέστηκαν από άτομα με ΔΑΦ. Εκφράζουν υποθέσεις σχετικά με χαρακτηριστικά των ΔΑΦ που ίσως αυξάνουν την 
πιθανότητα για βίαιη συμπεριφορά. Κάποιες επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος αυξάνεται από συννοσηρές ψυχιατρικές διαταραχές 
(όπως ΔΕΠ-Υ ή Διπολική Δ/χή). (2) Μελέτες επιπολασμού σε παραβατικούς πληθυσμούς, που εξετάζουν τη σχέση Βίας/παραβα-
τικότητας-ΔΑΦ: Οι μελέτες ομάδων παραβατικών ατόμων αναφέρουν υψηλότερο ποσοστό ΔΑΦ (επιπολασμός ΔΑΦ ή συμπτωμά-
των ΔΑΦ: 3,2% -15%), σε σχέση με το γενικό πληθυσμό Αξιοσημείωτα υψηλό ποσοστό συννοσηρότητας: πιθανόν οι συννοσηρές 
ψυχιατρικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο για εγκληματική συμπεριφορά. Άτομα με ΔΑΦ που έχουν τελέσει ένα έγκλημα 
πρέπει να εκτιμώνται σχετικά. (3) Μελέτες επιπολασμού σε πληθυσμούς ατόμων με ΔΑΦ που εξετάζουν τη σχέση ΔΑΦ-Βίας/
Παραβατικότητας. Ο επιπολασμός της παραβατικότητας ήταν χαμηλότερος σε όλα τα δείγματα ατόμων με ΔΑΦ, σε σχέση με 
το γενικό πληθυσμό ανηλίκων. Από μία μελέτη προέκυψε ότι οι εμπρηστές ήταν πολύ πιθανότερο, σε σχέση με άλλους βίαιους 
παραβάτες που παραπέμφθηκαν για εκτίμηση, να διαγνωστούν με σύνδρομο Asperger. (4) Βιβλιογραφική Αναθεώρηση: Οι ΔΑΦ 
και τα συμπτώματα αυτισμού είναι περισσότερο συνηθισμένα σε ψυχιατροδικαστικούς πληθυσμούς. Ποσοστά παραβατικότητας 
χαμηλότερα σε άτομα με ΔΑΦ, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, με σημαντική διακύμανση (5%-26%).

Συμπεράσματα:
Η σχέση ΔΑΦ και παραβατικότητας είναι σύνθετη. Από τις καταγεγραμμένες μελέτες επιπολασμού δεν προέκυψαν πειστικά 
στοιχεία ότι τα άτομα με ΔΑΦ-υλ είναι πιο βίαια/παραβατικά, από εκείνα χωρίς ΔΑΦ. Η σχέση ΔΑΦ και βίας/παραβατικότητας 
επηρεάζεται από παράγοντες όπως η συννοσηρότητα, τα ειδικά συμπτώματα των ΔΑΦ και από το τύπο κάποιων εγκλημάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, λειτουργικότητα, βία, παραβατικότητα, συννοσηρότητα
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Το ψυχοκοινωνικό προφίλ των Γονέων και των Αδελφών των Παιδιών με Διαταραχή 
Φάσματος Αυτισμού

Οικογένειες – Αδέλφια

 » Χριστίνα Συριοπούλου-Δελλή, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας, Παρουσιάζει
 » Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου,Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστρια-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παρουσιάζει
 » Αικατερίνη Λόη,Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η ΔΦΑ επιδρά στο ίδιο το άτομο, αλλά και στα μέλη της οικογένειάς του (Meadan, Halle, & Ebata, 2010? Heijst & Geurts, 2014). Συ-
νεπώς, στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η ψυχοκοινωνική προσαρμογή των γονέων και των αδελφών τυπικής ανάπτυξης των 
παιδιών με ΔΦΑ. Επιπλέον, άλλα χαρακτηριστικά τους σε διάφορους σημαντικούς τομείς της ζωής, η ικανοποίηση των γονέων 
από την οικογένεια, και η αδελφική σχέση.

Μέθοδος:
Συμμετείχαν 21 οικογένειες (Ν=62). Οι γονείς και τα αδέλφια ΤΑ παρείχαν δημογραφικές πληροφορίες. Στη συνέχεια οι γονείς 
συμπλήρωσαν τα παρακάτω: Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Αυτοαντίληψης για Ενηλίκους, Κλίμακα Άγχους Γονεϊκού Ρόλου, Ελ-
ληνικό Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Κατάθλιψης, Άγχους και Στρες 21 ερωτήσεων, Κλίμακα Ικανοποίησης από την Οικογένεια και 
Κλίμακα Αξιολόγησης Αδελφικών Σχέσεων, και αντίστοιχα τα παιδιά ΤΑ τα εξής Ερωτηματολόγια: Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό 
Μου, Δυνατοτήτων και Δυσκολιών και σχετικά με τα Προβλήματα της Αδελφικής Σχέσης.

Αποτελέσματα:
Το μεγαλύτερο μέρος γονέων και παιδιών ΤΑ εμφάνισε θετική προσαρμογή, φυσιολογικό επίπεδο γονεϊκού στρες, κυρίως μέτρια 
ικανοποίηση από την οικογένεια, ικανοποιητική αδελφική σχέση, και από τις δύο πλευρές αξιολόγησης. Όμως δεν πρέπει να 
αγνοηθεί το μικρό ποσοστό πατέρων (10%) και μητέρων (14%) με κλινικά σημαντικό γονεϊκό στρες για το παιδί με ΔΦΑ, αλλά και 
των μητέρων με σοβαρή αρνητική συναισθηματική κατάσταση, αλλά και του πολύ μικρού αριθμού παιδιών ΤΑ με δυσκολίες (εξω-
τερικευμένα και εσωτερικευμένα προβλήματα). Αυτός ο πληθυσμός πιθανόν να έχει ανάγκη για παροχή κατάλληλης υποστήριξης, 
βοήθειας και καθοδήγησης από τους επαγγελματίες.

Συμπεράσματα:
Η έρευνα παρουσίασε ενδιαφέροντα ευρήματα και παρείχε μία συνολική εικόνα για τις οικογένειες παιδιών με ΔΦΑ. Φάνηκε η 
αλληλεπίδραση, η επιρροή και η ύπαρξη στενών δεσμών μεταξύ τους. Ακόμα έχουν αποδεχτεί, προσαρμοστεί στην καθημερινότη-
τα με την ύπαρξη του παιδιού με ΔΦΑ και λειτουργούν ομαλά ως οικογένεια. Οι περιορισμοί και οι μελλοντικές προτάσεις καλό 
είναι να ληφθούν υπ’ όψιν.

Λέξεις-Κλειδιά:
γονείς παιδιών με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού, αδέλφια τυπικής ανάπτυξης, ψυχοκοινωνικό προφίλ, ικανοποίηση οικογένειας, 
αδελφική σχέση
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Σ. West και Υ..Λ.Α σε άρεν στα πλαίσια πρώιμης ανίχνευσης /παρακολουθησης 
.Περιγραφή περίπτωσης

Πρώιμη ανίχνευση – Πρώιμη παρέμβαση

 » ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ, ΝΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ‘Π. ΚΑΙ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ’/ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ, Παρουσιάζει
 » ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ,ΙΔΙΩΤΗΣ/ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
 »ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ,ΙΔΙΩΤΗΣ/ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ/ΕΙΔ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, 

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Περιγραφή περίπτωσης άρρενος το οποίο σε ηλικία 5 μηνών παρουσίασε επεισόδια σπασμών και νοσηλεύτηκε για διερεύνηση 
αυτών.Επρόκειτο για ΤΛΜ ΦΤ τοκετό με βάρος γέννησης 3.120 γρ ,φυσιολογική περιγεννητική περίοδο,και αναφέρεται ΜΘ για 3 
μήνες.Ταυτοποιήθηκε ως σ West ,κι ετέθη η κατάλληλη αγωγή. Σε ηλικία 24 μηνών παραπέμφθηκε για παρακολούθηση σε ανα-
πτυξιακό παιδίατρο .

Μέθοδος:
Bayley’s scale ,Grifith’s mental developmental scales E-R ,ADI, ADOS. ΗΕΓ MRI
Αποτελέσματα:
Tο παιδί παρακολουθείτο ανά έτος από την ηλικία 24 μηνών ως και των 5 ετών. Ετέθη σε πρώιμη παρέμβαση λόγω καθυστέρησης 
λόγου/ομιλίας,υπερκινητικότητας και ένα χρόνο μετά έλαβε τη διάγνωση ΔΑΦ ΥΛ.Παρακολουθεί ειδικό πρόγραμμα παρέμβα-
σης,και φοιτά σε τυπικό νηπιαγωγείο με παράλληλη στήριξη.

Συμπεράσματα:
Παρά τη αρχική διάγνωση του σ WEST το οποίο συνδέεται πολύ συχνά με νευροεκφυλιστικά σύνδρομα,και ψυχοκινητική καθυστέ-
ρηση, στη δική μας περίπτωση το παιδί εξελίχτηκε καλά σε λόγο /ομιλία ,αυτουπηρέτηση,γνωστικές λειτουργίες,κλπ ,δεδομένου 
ότι σημαντικός αριθμός παιδιών με το συγκεκριμένο σύνδρομο παρουσιάζουν βαριά νοητική καθυστέρηση και ‘αυτιστικές συμπε-
ριφορές’ Βιβλιογραφικά αναφέρεται ως σπάνια περίπτωση

Λέξεις-Κλειδιά:
σ. WEST, ΥΛΑ, ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΠΑΣΜΩΝ ,ΥΨΑΡΥΘΜΙΑ, ΗΕΓ.
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Η Χρήση των διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών Kinems με στόχο την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων λόγου και ομιλίας σε αυτιστικά παιδιά

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα, Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

 »Μελίνα Σοφία Αρμαγανίδου, Λογοθεραπεύτρια, MSc, Παρουσιάζει
 »Μαρία Καμπούρη,Institute of Education (IOE), University College London (UCL), 

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστώσουμε τα οφέλη της χρήσης των κιναισθητικών, διαδραστικών παιχνιδιών Kinems (Kinect 
learning games) σε αυτιστικά παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και συγκεκριμένα αν μπορούν να ενισχύσουν την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου και ομιλίας (αντιληπτικό και εκφραστικό λεξιλόγιο).
Τα παιχνίδια Kinems αποτελούν μια ομάδα εξατομικευμένων και διασκεδαστικών παιχνιδιών με ενσωματωμένη cloud-based 
πλατφόρμα που αποθηκεύει όλα τα δεδομένα της επίδοσης του χρήστη, διευκολύνοντας το θεραπευτή/δάσκαλο. Τα παιχνίδια 
αυτά μοιάζουν ιδιαίτερα βοηθητικά για αυτόν τον πληθυσμό, καθώς επιτρέπουν στο χρήστη να παίξει χρησιμοποιώντας το σώμα 
και τα χέρια του και συνδυάζουν κινητικές και γνωστικές δραστηριότητες.

Μέθοδος:
Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα μελέτης περίπτωσης (experimental single case quantitative study), όπου ο ερευνητής ήταν λο-
γοθεραπεύτρια που εργαζόταν στη συγκεκριμένη τάξη. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση, διάρκει-
ας 6 μηνών και το κάθε παιδί συμμετείχε σε 20 συνεδρίες με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε 
με τη χρήση δυο αξιολογητικών εργαλείων, οι Κλίμακες Έκφρασης και Κατανόησης από το ReynellDevelopmental Language Scales 
(RDLS) για το επίπεδο λεξιλογίου και το Childhood Autism Rating Scale για τη βαρύτητα του αυτισμού. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 
συνεντεύξεις με δασκάλους και βοηθητικό προσωπικό (teachers and teacking assistants) πριν και μετά το τέλος της παρέμβασης. 
 Οι συμμετέχοντες ήταν πέντε αγόρια, ηλικίας 4 εως 6, με επίσημη διάγνωση αυτισμού που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο (eraly 
yeras class) σε ένα ειδικό σχολείο για αυτιστικά παιδιά στο Λονδίνο (Αγγλία). 

Αποτελέσματα:
Η αξιολόγηση μετά το πέρας της παρέμβασης έδειξε βελτίωση στο εκφραστικό και αντιληπτικό λεξιλόγιο, μέιωση ανεπιθύμητων 
συμπεριφορών, αυξημένο κίνητρο συμμετοχής και μεγαλύτερη κοινωνικότητα, δηλαδή περισσότερες επικοινωνιακές προσπά-
θειες με τους ενήλικες και αιτήματα για παιχνίδι ή βοήθεια. Τα οφέλη παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών και όχι 
μόνο, καθώς παρατηρήθηκε γενίκευση των νέων συμπεριφορών και σε άλλες δραστηριότητες, κάτι που ειπώθηκε και από τους 
δασκάλους στις συνεντεύξεις.

Συμπεράσματα:
Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με τη βιβλιογραφία καθώς έχει διαπιστωθεί πως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και 
συγκεκριμένα εκπαιδευτικών, κιναισθητικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών υπάρχει βελτίωση στις δεξιότητες λόγου και ομιλίας (αύ-
ξηση αντιληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου, αυθόρμητου προφορικού λόγου και πρωτοβουλιών για επικοινωνία) (Whalen et 
al., 2010), μεγάλη πρόοδος στα παιχνίδια (Κουρακλή, 2017), αυξημένο κίνητρο συμμετοχής και μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφο-
ρών (Chen & Bernard-Opitz, 1993) και τέλος μειωμένα επίπεδα άγχους σε σχέση με παραδοσιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(π.χ. messy play, yellow table) (Hailpern, 2008).

Λέξεις-Κλειδιά:
Development, Language, New Technologies
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Φάσμα κατοίκησης _ τα μη νευροτυπικά πλαίσια
ΔΑΦ και Στεγαστικές Δομές

 »Φουντούλη Αναστασία, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Οι κύριες ερευνητικές ερωτήσεις της παρούσας εργασίας διερευνούν την ερμηνεία του περιβάλλοντος από άτομα που ανήκουν 
στο φάσμα του αυτισμού. Τι ποιότητες αναζητούν σε μια κατοικία και πώς επηρεάζεται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αν λάβει 
υπόψιν του τον τρόπο αντίληψης ανθρώπων της συγκεκριμένης ψυχικής στάσης;

Μέθοδος:
Το ερευνητικό υλικό αντλήθηκε από βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές πηγές καθώς και από έρευνα πεδίου στο 6ο Ειδικό Νηπι-
αγωγείο του δήμου Αθηναίων.

Αποτελέσματα:
Γίνεται αναφορά των εννοιών τόπος, χώρος και κατοικία. Σκοπός είναι να γίνει πρώτα κατανοητό τι εκφράζουν αυτές οι έννοιες, 
ώστε μέσα από την μελέτη του αυτιστικού φάσματος να ανακαλύψουμε με ποια επιπλέον χωρικά στοιχεία θα μπορούσε ο χώρος 
να εξελιχθεί σε ένα ασφαλές κέλυφος κατάλληλο για άτομα του φάσματος. Ακολουθεί αναλυτική αναφορά των χωρικών παρα-
μέτρων ιδιαίτερης σημασίας για το φάσμα, καταλήγοντας στη χάραξη κάποιων βασικών κατευθύνσεων και χαρακτηριστικών των 
χωρικών ποιοτήτων του περιβάλλοντος για την ολοκληρωμένη κατοίκηση σε αυτό αυτιστικών ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα 
αναπτύσσονται οι εξής ενότητες: χωρικές ποιότητες, [ελεγχόμενη] ακουστική, χωρική αλληλουχία, χώροι απομόνωσης, αισθητη-
ριακοί χώροι, οπτικές ενδείξεις / πλοήγηση, εσωτερικές διαδρομές.

Συμπεράσματα:
Ακόμα όμως και καταλήγοντας σε γενικές κατευθυντήριες γραμμές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ειδικά για το φάσμα του αυτι-
σμού, για τον κάθε μεμονωμένο χρήστη θα πρέπει να προηγείται λεπτομερής παρατήρηση, αλλά και διαδικασίες ερωτηματολογί-
ων προς τους γονείς και τους φροντιστές. 
 Η συγκεκριμένη διαδικασία θυμίζει την τεχνική της «χαρτογράφησης συμπεριφοράς» καθώς και τη «μονάδα πιθανότητας 
συμπεριφοράς», η οποία εκφράζει τη στενή σχέση της συμπεριφοράς ενός ατόμου και του ερεθίσματος ή των ιδιοτήτων των 
στοιχείων του χώρου μέσα στον οποίο συμβαίνει η συγκεκριμένη συμπεριφορά. Γνωρίζοντας επομένως τις ατομικές διαθέσεις 
μπορούν να γίνουν προβλέψεις για τη συμπεριφορά ενός ατόμου σε έναν συγκεκριμένο χώρο. 
  Η Magda Mostafa σημειώνει ότι ο σχεδιασμός για τον αυτισμό ίσως φανεί χρήσιμος σε όλο το φάσμα της αν-
θρώπινης αντίληψης στο πλαίσιο ενός ευέλικτου περιβάλλοντος. Οι βασικές πτυχές για τη δημιουργία φιλικών προς τον αυτι-
σμό χώρων, πέρα από τη βελτίωση διαβίωσης της ομάδας του φάσματος, είναι επίσης επωφελείς και για οποιονδήποτε άλλον 
περιηγείται στον χώρο. Αν αναλογιστούμε την πίεση που προκαλεί στον καθένα μας το υπερδιεγερτικό περιβάλλον των αστικών 
πόλεων και χώρων εργασίας, οι γραμμές σχεδιασμού που στοχεύουν στην απλοποίηση του περιβάλλοντος πιθανότατα θα εξυπη-
ρετούσαν και τον νευροτυπικό πληθυσμό.

Λέξεις-Κλειδιά:
φάσμα, κατοικία, χώρος, σχεδιασμός
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Μελέτη περίπτωσης: Μαρία, όταν οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Εικαστικά μονοπάτια 
επικοινωνίας.

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 »Πάολα Παρτσαλάκη, Εικαστική Ψυχωθεραπεύτρια, Ιδιώτης, Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αυτισμού είναι η εξασθένιση της επικοινωνίας. Η λεκτική αυτο-έκφραση και η γλώσ-
σα είναι συχνά ιδιαίτερα δύσκολη. Η τέχνη προσφέρει έναν τρόπο στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα «να μιλήσουν το μυαλό 
τους»με λέξεις, να εκφραστούν άμεσα και χωρίς λόγια. Τα άτομα με αυτισμό είναι συχνά άκρως οπτικοί στοχαστές και συχνά 
«σκέφτονται με εικόνες». Η Εικαστική Θεραπεία μπορεί να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως μια άλλη γλώσσα συνδιαλλαγής.

Μέθοδος:
Η Εικαστική Θεραπεία, όπου η τέχνη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, είναι μια μοναδική μορφή θεραπείας για τον αυτισμό, καθώς 
βοηθά στην άμβλυνση των συμπτωμάτων, ενώ παράλληλα διοχετεύει τις αυτιστικές συμπεριφορές σε μια εκφραστική, δημι-
ουργική διέξοδο. Προωθεί την επικοινωνία, τη συναισθηματική ανάπτυξη και την αισθητηριακή ολοκλήρωση ενώ ταυτόχρονα 
προάγει την κοινωνική αλληλεπίδραση σε ένα διασκεδαστικό και απολαυστικό περιβάλλον.

Αποτελέσματα:
Η έκφραση μέσω τέχνης προσφέρει ανακούφιση σε δύσκολες στιγμές, αποτελεί ένα μέσο για την κατανόηση των συνθηκών του 
ανθρώπου και ενός τρόπου αντιμετώπισης των τρομακτικών πλευρών τους. Η τέχνη προσφέρει ένα καταφύγιο για τη σύγχυση 
από την εξωτερική πραγματικότητα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η τέχνη είναι ένας πολύ αποτελεσματικός 
τρόπος για να βοηθηθούν άνθρωποι που υποφέρουν από συναισθηματικές δυσκολίες και πένθος. 

Συμπεράσματα:
Η Εικαστική Θεραπεία σίγουρα δεν μπορεί να προσφέρει την όραση στα τυφλά παιδιά, τις σωστές αντιλήψεις για τους νοητικά 
καθυστερημένους. Δεν μπορεί να κάνει τους παράλυτους να περπατήσουν. Αλλά μπορεί να προσφέρει έναν συναρπαστικό, διε-
γερτικό και ευχάριστο τρόπο να αντιληφθεί κανείς και να εξερευνήσει τον κόσμο των αισθήσεων. Παρέχει έναν τρόπο να νιώσει 
τον έλεγχο ενός εργαλείου ή ενός υλικού, με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί. Προσφέρει μια εναλλακτική οδό επικοινωνίας και 
αυτοέκφρασης.

Λέξεις-Κλειδιά:
Εικαστική θεραπεία, Μεταβατικός χώρος, Βοηθητικό εγώ, Μη λεκτική επικοινωνία, Μετουσίωση.
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Φαινομενολογία ΙΔΨ Διαταραχής και ΔΑΦ: προκλήσεις και κλινικές παρατηρήσεις
ΔΑΦ και Συννοσηρότητα

 » Χιώτη Φιλία, Ψυχολόγος, MSc Ειδικής Αγωγής, «Εργαστήριο Επικοινωνίας» Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η εμφάνιση της ιδεοψυχαναγκαστικής διαραταχής ως συνοδού δυσκολίας στα παιδιά και τους νέους με ΔΑΦ είναι πολύ συχνή. 
Θεωρείται ότι ένα 84% των ατόμων με ΔΑΦ μπορεί να εμφανίσει αγχώδεις διαταραχές και ένα 17% πιο συγκεκριμένα Ιδεοψυ-
χαναγκαστική Διαταραχή, ενώ ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί να μην έχει λάβει διάγνωση ΙΔΨ Διαταραχής ή ΔΑΦ αντί-
στοιχα, καθώς συχνά υπάρχει αλληλοεπικάλυψη συμπτωμάτων (Lewin et al, 2011, Yuhas, 2019). Η εν λόγω παρουσίαση έχει ως 
στόχο α. να αναδείξει τις διάφορες εκφράσεις που μπορεί να λάβει η ιδεοψυχαναγκαστική συμπτωματολογία στη ΔΑΦ με ανάγκη 
υποστήριξης ή ενισχυμένης υποστήριξης (επιπέδου 1 ή 2), με συνύπαρξη ή μη συνοδής διάγνωσης ΙΔΨ και β. να εντοπίσει τα υπο-
κείμενα χαρακτηριστικά της ΔΑΦ που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση ιδεοληψιών και ψυχαναγκαστικών συμπεριφορών 
και μπορεί να επηρεάζουν το ιδεοψυχαναγκαστικό προφίλ του ατόμου, αλλά και να περιπλέκουν τη διάγνωση της ΙΔΨ ως συνοδού 
δυσκολίας της ΔΑΦ ή και αντίστροφα, αλλά και τη θεαπευτική παρέμβαση.

Μέθοδος:
Για να επιτευχθεί ο στόχος μας, θα πραγματοποιηθεί σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση και θα παρουσιαστούν τρεις κλινικές 
μελέτες περίπτωσης παιδιών σχολικής ηλικίας με ΔΑΦ.

Αποτελέσματα:
Μέσω των ανωτέρω, θα διαπιστώσουμε ότι τα άτομα με ΔΑΦ μπορεί να εμφανίσουν ποικίλες ιδεοληψίες και ψυχαναγκαστικές 
συμπεριφορές είτε συνυπάρχει η διάγνωση της ΙΔΨ Διαταραχής είτε όχι. Ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει ΙΔΨ 
φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το είδος της ιδεοψυχαναγκαστικής συμπτωματολογίας και συμπεριφοράς, αλλά 
και κοινά σημεία ανάμεσα στις δύο διαγνωστικές οντότητες. Τα κοινά αυτά σημεία, καθώς και τα υποκείμενα χαρακτηριστικά του 
κάθε ατόμου με ΔΑΦ, όπως η κυριολεκτική κατανόηση του λόγου, η συγκεκριμένη σκέψη, η μειωμένη εναισθησία, η γνωστική 
επεξεργασία των πληροφοριών, τα αισθητηριακά ζητήματα, φαίνεται να περιπλέκουν τόσο τη διαφορική ή συνοδή διάγνωση όσό 
και τη θεραπευτική αντιμετώπιση και να αποτελούν σημαντικές παραμέτρους που είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη στη θε-
ραπευτική αντιμετώπιση της ψυχαναγκαστικής συμπτωματολογίας στη ΔΑΦ .

Συμπεράσματα:
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ποικίλες προκλήσεις όσον αφορά στην 
κατανόηση των δυο αυτών διαγνωστικών οντοτήτων, ώστε, γνωρίζοντας πως αλληλεπιδρούν και πως διαφέρουν, να μπορεί να 
τίθεται η κατάλληλη διάγνωση και κατ΄επέκταση να σχεδιάζονται αποτελεσματικές θεραπευτικές παρέμβασεις.

Λέξεις-Κλειδιά:
ΙΔΨ, ΔΑΦ, αυτιστικός φαινότυπος, συνοδή διάγνωση
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Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος θεραπείας με τη διαμεσολάβηση ζώου (ΘΒΖ) στα 
πλαίσια ενός προγράμματος πρώιμης παρέμβασης για μικρά παιδιά

Άλλο

 » Ευγενία Καραζιώτη, νηπιαγωγός, ζωοθεραπεύτρια, μέλος του Γαλλικού Συνδικάτου Ζωοθεραπευτών, 
Προγράμμα πρώιμης παρέμβασης «Ζεστή Αγκαλιά», Βρεφονηπιακός Σταθμός «Μέριμνα Παιδιού», Παρου-
σιάζει 
 » Χριστίνα Χατζηδημητρίου, κλινική ψυχολόγος, Προγράμμα πρώιμης παρέμβασης «Ζεστή Αγκαλιά», Βρε-
φονηπιακός Σταθμός «Μέριμνα Παιδιού»,Προγράμμα πρώιμης παρέμβασης «Ζεστή Αγκαλιά», Βρεφονηπι-
ακός Σταθμός «Μέριμνα Παιδιού»
 »Νέλλη Γεωργούδη, κλινική ψυχολόγος, επιστημονική συνεργάτης στο ΙΥΠ, μέλος του ΣΥ.ΜΕ.ΠΕ., υπεύθυ-
νη της ελληνικής ομάδας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ζωοθεραπείας

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η ζωοθεραπεία, δηλαδή η διαμεσολάβηση ενός ειδικά εκπαιδευμένου ζώου στα πλαίσια μιας δομημένης και εστιασμένης παρέμ-
βασης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού. 
Το ζώο ανοίγει δρόμους επικοινωνίας όταν η ψυχοπαθολογία την περιορίζει ή την αποκλείει. Έτσι ευνοείται ένας ευεργετικός 
χώρος αλληλεπίδρασης. Στην παρούσα ερεύνα παρουσιάζεται μια πιλοτική εφαρμογή της ζωοθεραπείας στα πλαίσια ενός προ-
γράμματος πρώιμης παρέμβασης.

Μέθοδος:
Δομημένο πρόγραμμα ζωοθεραπείας σε 6 παιδιά που συμμέτεχουν σε ένα ημερήσιο προγράμμα πρώιμης παρέμβασης, το οποίο 
υλοποιείται στα πλαίσια ενός παιδικού σταθμού. Κάθε παιδί αξιολογήθηκε ξεχωριστά στην αρχή της παρέμβασης, διαμορφώ-
θηκαν στόχοι και πραγματοποιήθηκε επαναξιολόγηση στο τέλος της παρέμβασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με άμεση 
παρατήρηση και με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

Αποτελέσματα:
Θα παρουσιαστούν ο σχεδιασμός του προγράμματος και τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση των παρατηρήσεων και των 
ερωτηματολογίων.

Συμπεράσματα:
Θα συζητηθεί η σημασία και οι τρόποι ένταξης της ζωοθεραπείας στο σχεδιασμό των προγραμμάτων.

Λέξεις-Κλειδιά:
ζωοθεραπεία, διαμεσολάβηση με ζώο,ΔΑΦ, παρέμβαση
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Διερεύνηση της αντίληψης του εαυτού και των σχέσεων μέσα στην οικογένεια μέσω 
προβολικών τεστ: Μελέτη περίπτωσης ενήλικα με ΔΑΦ

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 »Μπουγιούρη Ελπίδα, Κιναίσθηση, Αντιμετώπιση Δυσκολιών Ανάπτυξης, Επικοινωνίας, Κίνησης, Μάθησης, 
Παρουσιάζει
 »Μπογιατζή Μαρία,Κιναίσθηση, Αντιμετώπιση Δυσκολιών Ανάπτυξης, Επικοινωνίας, Κίνησης, Μάθησης

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Το Children’s Apperception Test [CΑΤ] είναι ένα προβολικό εργαλείο που μετρά τις αμυντικές διεργασίες του ατόμου και τις εσω-
τερικές συγκρούσεις μέσω μιας διαδικασίας όπου το άτομο αφήνεται ελεύθερο να φτιάξει μια ιστορία, βάσει συγκεκριμένων 
καρτών που δίδονται από τον εξεταστή, αφήνοντας την φαντασία και τις σκέψεις χωρίς κατεύθυνση. Η παρουσίαση αυτή αφορά 
μελέτη περίπτωσης ενήλικα ατόμου με ΔΑΦ μέσης λειτουργικότητας και αποτελεί σημαντικό εύρημα για την αναγκαιότητα διεύ-
ρυνσης της οπτικής των θεραπευτικών προσεγγίσεων υποστήριξης ατόμων με ΔΑΦ, καθώς και της θεραπευτικής στοχοθεσίας 
με βάση τις εσωτερικές ανάγκες ενός ατόμου με ΔΑΦ.

Μέθοδος:
Στο πλαίσιο της θεραπευτικής παρέμβασης χορηγήθηκε το CAT σε εικοσιδυαχρονη γυναίκα με ΔΑΦ, με στόχο να εκφράσει σκέ-
ψεις και συναισθήματα τα οποία με δυσκολία εξέφραζε στη θεραπευτική διαδικασία. Δόθηκαν 10 κάρτες του CAT, με ανθρώπινες 
φιγούρες, οι οποίες δίνουν πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, συγκρούσεις, εικόνα των σημαντι-
κών άλλων καθώς και αίσθηση για την εικόνα εαυτού σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Αποτελέσματα:
Ερμηνεύοντας τις απαντήσεις της θεραπευόμενης, βάσει του πρωτοκόλλου ανάλυσης των ΤΑΤ και CAT, λάβαμε σημαντικές πλη-
ροφορίες σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται η θεραπευόμενη τον εαυτό της μέσα στην οικογένεια, τις βαθύτερες ανάγκες της 
καθώς και τους μηχανισμούς που υιοθετεί για να αντεπεξέλθει στην δυναμικότητα των σχέσεων και του περιβάλλοντος.

Συμπεράσματα:
Τα παραπάνω ευρήματα συμβάλλουν θετικά στην πορεία της θεραπευτικής διαδικασίας καθώς δομούν τη στοχοθεσία με τέτοιο 
τρόπο ώστε να καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες ενός ατόμου με ΔΑΦ, με δυσκολίες στην έκφρασή τους, στην αλληλεπίδραση 
και στην κατανόηση του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Λέξεις-Κλειδιά:
προβολικά τεστ, CAT, ενήλικας με ΔΑΦ, εσωτερικές ανάγκες
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΕΤΩΝ ΜΕ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Προβλήματα ύπνου / σίτισης

 » Αθανασία Γκρούτση, Νηπιαγωγός-Ειδική Παιδαγωγός, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Π.Μ.Σ.:»Αναπτυξιακή Ψυχο-
παθολογία της Βρεφικής και Νηπιακής ηλικίας», Θεσσαλονίκη., Παρουσιάζει
 » Χριστίνα Χατζηδημητρίου,Κλινική ψυχολόγος, Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης «Ζεστή Αγκαλιά», Θεσ-
σαλονίκη.
 » Γρηγόρης Αμπατζόγλου,Παιδοψυχίατρος, Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει τις συνήθειες ύπνου των παιδιών προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ, καθώς η 
ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας δείχνει ότι η πλειοψηφία των παιδιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τομέα αυτό, οι 
οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα ζωής των ίδιων και της οικογένειάς τους.

Μέθοδος:
Μελετήθηκε η παρουσία ρουτινών ύπνου και ρυθμικών κινήσεων, το πού κοιμούνται (στο κρεβάτι του ή με γονέα/αδερφό),αν ση-
κώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και πηγαίνουν σε άλλο κρεβάτι, αν χρειάζονται κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο και την 
παρουσία ή την παραμονή του γονέα στο δωμάτιό τους για να κοιμηθούν. Επίσης μελετήθηκαν οι συνθήκες ύπνου (σκοτεινό, ήσυχο 
δωμάτιο, χρήση τηλεόρασης ή βόλτα με αυτοκίνητο για να κοιμηθούν), το πώς ξυπνά το παιδί (μόνο του, με ενήλικα ή ξυπνητήρι) 
και αν κοιμάται ενδιάμεσα στην ημέρα και πόσο.
Για τη μελέτη χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια σε 44 γονείς παιδιών, ηλικίας έως 6 έτων τα οποία έχουν διάγνωση ΔΑΦ. Συγκε-
κριμένα χορηγήθηκαν η ελληνική μετάφραση του Child’s Sleep Habits Questionnaire (Owens, et al., 2000), καθώς και επιλεγμένες 
ερωτήσεις, από την έκδοση του ίδιου ερωτηματολογίου για τα βρέφη (Castro Dias, et al., 2017) καθώς και από την κλίμακα Family 
Inventory of Sleep Habits (Malow, et al., 2009).

Αποτελέσματα:
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των παιδιών έχουν οργανώσει ρουτίνες ύπνου, όμως ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό τους χρειάζονται ένα συγκεκριμένο αντικείμενο για ύπνο, την παρουσία ή και την παραμονή του γονέα στο 
δωμάτιο, κοιμούνται με κάποιον άλλον, σηκώνονται το βράδυ και πηγαίνουν σε άλλο κρεβάτι.

Συμπεράσματα:
Συζητούνται τα αποτελέσματα και η σχέση τους με την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους. Διαφαίνεται η 
ανάγκη περαιτέρω ερευνών στους παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν στις καλές συνήθειες ύπνου των παιδιών.

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, Βρεφική Ηλικία, Διαταραχές Ύπνου, Νηπιακή ηλικία
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Διεύρυνση προγράμματος εκπαίδευσης για διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας.
Ανάλυση και διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, Οικογένειες – Αδέλφια, Δίκτυο υπηρεσιών 
στην κοινότητα

 » ΒΙΤΑΝΙΔΗ ΑΥΓΗ, Ταξίδι στην Ανάπτυξη, Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Υψηλό ποσοστό των παιδιών που εντάσσονται στο αυτιστικό φάσμα παρουσιάζουν διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας. Η 
λήψη, η επεξεργασία και η ερμηνεία των πληροφοριών που εισέρχονται απο το περιβαλλον, μεσω των αισθητηριακών συστημά-
των επηρεάζει την δράση και την συμπεριφορά των παιδιών. 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναλύσει και να εξετάσει πτυχές της εκπαίδευσης των αισθητηριακών θεμάτων με κοινές προ-
σεγγίσεις και πρακτικές. Αναδεικνύουμε την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης ενός προγράμματος - οδηγού, για την αναγνώριση και 
τη διαχείριση των συμπεριφορών που επιφέρουν οι δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας και ρύθμισης στα παιδιά με ΔΑΦ.

Μέθοδος:
Χρησιμοποιούμε το δείγμα 54 συμμετεχόντων που έλαβαν την εκπαίδευση Cygnet και τα παιδιά που είχαν στην φροντίδα τους 
εντάσσονται στις ΔΑΦ. Μελετάμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα με τις κλίμακες του ίδιου του προγράμματος και παραθέτουμε 
τα σχόλιά τους, όπως αυτά προκύπτουν από την ενότητα αισθητηριακά θέματα. Επιχειρούμε να τεκμηριώσουμε και να αναπτύξου-
με τη σύνθετη και συνεργατική σχέση γονέων, δασκάλων και άλλων ειδικών.

Αποτελέσματα:
Διαπιστώνουμε πως η δομημένη εκπαίδευση των φροντιστών, συντελεί στην αποδοτικότερη ερμηνεία και εφαρμογή των πλη-
ροφοριών και στρατηγικών που λαμβάνουν απο τον θεραπευτη. Ωστόσο, διαφαίνεται πως η εκπαίδευση που έλαβαν δεν ήταν 
επαρκής για την πολυπλοκότητα των αισθητηριακών ζητημάτων. Επιπλέον διακρίνεται η επισφαλής συνθήκη χρήσης διαφορε-
τικών στρατηγικών να δυναμιτίζει την συμπεριφορά των παιδιών, ως παρεπόμενο. Συνάμα, η αυτοπεποίθηση των φροντιστών 
πλήττεται από την αβέβαιη διαχείριση της συμπεριφορας των παιδιών.

Συμπεράσματα:
Η γνώση όσων εμπλέκονται έχει σπουδαίο ρόλο και διττή σημασία στην κατανόηση και στην παρέμβαση των αισθητηριακών 
θεμάτων. Δεδομένου ότι η παρέμβαση προσδοκά αλλαγή στο άτομο, την οικογένεια και την κοινωνία, απαιτείται αδιαίρετη αντι-
μετώπιση. Με τη χρήση κοινών συνισταμένων, θα αποφευχθούν οι λανθασμένες ερμηνείες στις συμπεριφορές των παιδιών τους 
και θα επιτευχθεί η κοινή γλώσσα και συνεργασία θεραπευτών, οικογένειας και κοινότητας.

Λέξεις-Κλειδιά:
Διαταραχές Αισθητηριακής επεξεργασίας , CYGNET

074



Διεύρυνση της σεξουαλικής εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ με χρήση 
παράλληλης ομαδικής παρέμβασης βάσει του PSR

Μετάβαση στην ενήλικη ζωή, Οικογένειες – Αδέλφια

 » ΒΙΤΑΝΙΔΗ ΑΥΓΗ, ., Παρουσιάζει
 » ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σκοπός:
Οι βιολογικές και φυσικές πτυχές της σεξουαλικότητας αφορούν έμφυτα τους έφηβους με διαταραχή αυτιστικού φάσματος 
(ASD). Ωστόσο, χρειάζονται στήριξη για να οικοδομήσουν τις απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες και την ωριμότητα που αξιώ-
νει την υγιή ανάπτυξη της σεξουαλικότητας. Η συνδρομή της οικογένειας στην εκπαίδευσή τους είναι άρρηκτη. Το πρόγραμμα 
υποστήριξης PSR διευκολύνει τους γονείς να εμπλακούν στην ψυχοεκπαιδευτική διαδικασία επεξεργασίας θεμάτων που συνά-
δουν με την σεξουαλικότητα.
Η παρούσα εργασία στοιχειοθετεί την αποδοτικότερη ένταξη των γονέων στην σεξουαλικη εκπαιδευση των παιδιών τους. Θε-
μελιώνει την σύζευξη δύο ομάδων, αυτή των γονέων και αυτή των εφήβων, με κοινές αρχές και στόχους σε θέματα σεξουαλικό-
τητας.

Μέθοδος:
Υποστηριζόμενοι από το Πρόγραμμα Cygnet - PSR, και συνάμα στηριζόμενοι στα οφέλη της ομάδας κοινωνικών δεξιοτήτων παιδι-
ων και εφήβων με συγκεκριμένη και σταθερή δομή, διεξάγουμε εκ παραλλήλου συναντήσεις οι οποίες ακολουθουν τις θεματικές 
ενότητες του PSR που σχετίζονται με: την Εφηβεία, τη Σεξουαλική ευεξία, και τις Σχέσεις. Επεκτείνουμε τη χρήση του Εκπαιδευ-
τικού υλικού του ίδιου του προγράμματος PSR στην εκπαίδευση εφήβων με ΔΑΦ, ενώ ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε η εκπαίδευση 
των γονέων ανά θεματική ενότητα να προηγείται αυτής των εφήβων. Το σύνολο των συναντήσεων είναι 20: οι 4 υλοποιούνται με 
τους γονείς και οι 16 διεξάγονται με τα παιδιά και τους εφήβους.

Αποτελέσματα:
Μελετάμε και αναλύουμε τα αποτελέσματά της συνολικής αυτής παρέμβασης με τις κλίμακες του ίδιου του προγράμματος 
cygnet και την χορήγηση άτυπων ερωτηματολογίων. Φανερά οι γονείς κατανοούν και αποκτουν αυτοπεποίθηση στην διαχείριση 
των συμπεριφορών του παιδιου τους σε θέματα που αφορούν στην εφηβεία, την σεξουαλική ευεξία και τις σχέσεις.

Συμπεράσματα:
Συμπερασματικά κερδίζουμε την επιστασία των γονέων, ενω οι παράλληλες συναντήσεις συμβάλλουν στην κατάρτιση κοινών 
αρχών και στόχων για θέματα που αφορούν την σεξουαλικότητα. Οι γονεις παρακινούνται να μοιράζονται δραστηριότητες με τα 
παιδιά τους στο σπίτι.

Λέξεις-Κλειδιά:
Ομάδα, Σεξουαλικότητα, εκπαίδευση, PSR, έφηβοι
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Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΔΑΦ και Συννοσηρότητα, Προβλήματα ύπνου / σίτισης, Συνεργασία με άλλες Ιατρικές Ειδικότητες, 
Οικογένειες – Αδέλφια

 »Φωτεινή Νίκα, Σικιαρίδειο Ίδρυμα, Παρουσιάζει
 » Βάσια Αργυρίου,Σικιαρίδειο Ίδρυμα
 » Ζαχαρούλα ΣάρληΙωάννης Γεώργιος Γκιουζέλης,Σικιαρίδειο Ίδρυμα, 

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων διατροφής σε χώρους με άτομα που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές

Μέθοδος:
Παρουσιάζεται η παρούσα πραγματικότητα, ο προβληματισμός και οι περιορισμοί, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ουσιαστική και 
σύγχρονη πρόταση διατροφής

Αποτελέσματα:
Στο Σικιαρίδειο εκπαιδεύονται περί των 80 ατόμων άνω των 14 ετών. Η συμπτωματολογία που εμφανίζουν ποικίλει ως προς 
το βαθμό νοημοσύνης, τις γνωστικές επιδόσεις, την προσαρμοστικότητα και τη γενική λειτουργικότητα των πασχόντων ενώ οι 
υποκείμενες νευρολογικές και ψυχιατρικές καταστάσεις αφορούν όλο το φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών. Το Σικιαρίδειο 
παρέχει καθημερινά στους ωφελούμενους του Δεκατιανό και Μεσημεριανό γεύμα, τα οποία προγραμματίζονται σε μηνιαία βάση. 
Οι παράγοντες επιλογής του προγράμματος διατροφής είναι οι εξής: εποχή του χρόνου, ποικιλομορφία, καταλληλότητα, διαθε-
σιμότητα, κόστος. Για τον αυτισμό συγκεκριμένα διάφορα διατροφικά σχήματα έχουν κατά καιρούς προταθεί (δίαιτα ελεύθερη 
γλουτένης και καζεΐνης, κετογονική κ.ά.) Επιπλέον, η τροφική επιλεκτικότητα που απαντάται συχνά στα άτομα με αυτισμό χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος διατροφικών ελλείψεων. Η συνεργασία με διατροφολόγο είναι βοηθητική και 
αναγκαία, ενώ αισθητηριακά ελλείματα μπορούν να δημιουργήσουν περαιτέρω δυσκολίες στην καθημερινότητα και έτσι γίνεται 
προσπάθεια αντιμετώπισης τους με τη συμβολή εργοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Ο ρόλος της διατροφής στις αναπτυξιακές 
διαταραχές έχει κατά καιρούς διερευνηθεί. Η εξατομικευμένη διατροφική προσέγγιση των ατόμων αυτών λοιπόν κρίνεται απα-
ραίτητη. Τέλος, στο Σικιαρίδειο δίνουμε έμφαση στην ενημέρωση και συνεργασία των οικογενειών παροτρύνοντας προς την 
κατεύθυνση απόκτησης πιο υγειών συνηθειών διατροφής καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής κάθε ατόμου.

Συμπεράσματα:
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτίωση της συνολικής υγείας, την κατανόηση ενός ολιστικού πλάνου διατροφής 
και την αύξηση της αίσθησης ευεξίας των εκπαιδευόμενων μας.

Λέξεις-Κλειδιά:
Διατροφή, Ευεξία, Εξατομικευμένες Ανάγκες
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Διατροφική αξιολόγηση σε παιδιά με ΔΑΦ
Προβλήματα ύπνου / σίτισης

 »Μπογιατζή Μαρία,Κιναίσθηση, Αντιμετώπιση Δυσκολιών Ανάπτυξης, Επικοινωνίας, Κίνησης, Μάθησης, 
Παρουσιάζει
 » Στουπή Σταυρούλα, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Αθήνα, Ελλάδα
 » Χήρα Μαρία,Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Αθήνα, Ελλάδα
 »Παπαντωνοπούλου Ηλιάννα,Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Αθήνα, Ελλάδα, 

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η επιλεκτική διατροφή ως αποδοχή μόνο μιας περιορισμένης ποικιλίας τροφίμων και άρνησης άλλων τροφών είναι μία συνήθης 
διατροφική συμπεριφορά των παιδιών με ΔΑΦ. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διατροφική αξιολόγηση παιδιών με ΔΑΦ και 
ενημέρωση των γονέων επί των συνιστόμενων συχνοτήτων κατανάλωσης τροφίμων σύμφωνα με το προφίλ του παιδού.

Μέθοδος:
Σε 15 παιδιά με ΔΑΦ έγιναν ανθρωπομετρήσεις, υπήρξε συνέντευξη με τους γονείς όπου δόθηκε το επικυρωμένο ερωτηματολό-
γιο συχνότητας (FFQ). Πραγματοποιήθηκε επαναξιολόγηση των ίδιων παιδιών 2 χρονιά μετα την αρχική, με στόχο τη διερεύνηση 
του διατροφικού τους προφίλ και την επαναξιολόγησή τους τόσο στις ανθρωπομετρήσεις όσο και στο διατροφικό τους προφίλ. 
Και στις δυο χρονικές περιόδους ακολούθησε έντυπο ενημέρωσης των γονέων με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της σω-
ματικής διάπλασης του παιδιού, την αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών καθώς και τη συνιστώμενη συχνότητα κατανάλωσης 
τροφών από τα παιδιά αυτά.

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι βασισμένα στο δείγμα των παιδιών με ΔΑΦ. Παρουσιάστηκε η συσχέτιση του 
μέσου όρου δείκτη μάζας [BMI], της ηλικίας και του φύλου με τις ομάδες τροφίμων, δηλαδή, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, 
κρέατα και δημητριακά (P>0,05). Και δεύτερον, το ποσοστό των παιδιών τα οποία σύμφωνα με την κατηγορία του BMI, της ηλικίας 
και του φύλου βρίσκονται μέσα στις διατροφικές συστάσεις (DRI’s) στα μακροθρεπτικά συστατικά και των βιταμινών A, B6, B12, 
C και D.

Συμπεράσματα:
Οι διατροφικές συνήθειες και τροφική επιλεκτικότητα αποτελούν ένα πεδίο διερεύνησης των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα 
παιδιά με ΔΑΦ στην πρόσληψη τροφών και τη σίτιση. Τα δεδομένα αυτής της έρευνας αποτελούν το έναυσμα για την περαιτέρω 
διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών καθώς και διατροφικών προγραμμάτων εξειδικευμένων στα άτομα με ΔΑΦ.

Λέξεις-Κλειδιά:
διατροφή, ΔΑΦ, ανθρωπομετρήσεις, ομάδες τροφίμων, επιλεκτικότητα
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Ακουστική Περιγραφή: Ενισχύοντας την πρόσβαση στο οπτικοακουστικο υλικό 
ατόμων με ΔΑΦ

Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

 » Σωσώνη Βιλελμίνη, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Παρουσιάζει
 »Μπογιατζή Μαρία,Κιναίσθηση, Αντιμετώπιση Δυσκολιών Ανάπτυξης, Επικοινωνίας, Κίνησης, Μάθησης
 » Τσανακαλιώτη Μαρία,Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Τα τελευταία χρόνια το θέμα της προσβασιμότητας απασχολεί όλο και περισσότερο τους ερευνητές. Στον τομέα της Οπτικοα-
κουστικής Μετάφρασης ειδικότερα, παρατηρείται ενίσχυση των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης στο οπτικοακουστικό υλικό 
ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας που εξετά-
ζει σε ποιο βαθμό η Ακουστική Περιγραφή μπορεί να βοηθήσει άτομα με ΔΑΦ να αντιληφθούν ευκολότερα τα συναισθήματα που 
εκφράζονται μέσω της γλώσσας του σώματος και των εκφράσεων του προσώπου και να κατανοήσουν καλύτερα την πλοκή μιας 
ταινίας.

Μέθοδος:
Η έρευνα συνίσταται στην προβολή της μεταγλωττισμένης ταινίας κινουμένων σχεδίων «Φερδινάνδος» με ακουστική περιγραφή 
και στη λήψη ανατροφόδοτησης μέσω ερωτηματολογίων από τα άτομα με ΔΑΦ.

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας θα ανακοινωθούν την περίοδο του συνεδρίου, επειδή η λήψη δεδομένων θα πραγματο-
ποιηθεί τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2019.

Συμπεράσματα:
Η Ακουστική Περιγραφή μπορεί να φανεί χρήσιμη σε άτομα με ΔΑΦ που δυσκολεύονται να αντιληφθούν τον σαρκασμό ή ορισμένες 
μορφές χιούμορ, τη μη λεκτική επικοινωνία, όπως την αναγνώριση του συναισθήματος μέσω των εκφράσεων του προσώπου και 
της γλώσσας του σώματος, ενώ έχουν μονοτροπικά συστήματα ενδιαφέροντος, ήτοι η προσοχή τους τείνει να εστιάζει σε μεμο-
νωμένα αντικείμενα, απομονωμένα από το περιβάλλον πλαίσιο.

Λέξεις-Κλειδιά:
λεκτική περιγραφή, εναλλακτικός τρόπος παρέμβασης, οπτικο-ακουστικό υλικό, ταινία, άτομα με ΔΑΦ
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Συνεργασία με άλλες Ιατρικές Ειδικότητες, Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Θέματα δεοντολογίας 
και διεπιστημονικότητας, Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 » Χαριτίνη Πολίτη, Σικιαρίδειο Ίδρυμα, Παρουσιάζει
 »Παναγιώτης Χολής,Σικιαρίδειο Ίδρυμα
 » Ζαχαρούλα Σάρλη,Σικιαρίδειο Ίδρυμα
 »Μαρία Πολυχρονοπούλου,Σικιαρίδειο Ίδρυμα
 » Ιωάννης Γεώργιος Γκιουζέλης, Σικιαρίδειο Ίδρυμα

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η κατανόηση της σημασίας των Διεπιστημονικών Συνεργασιών αναλύοντας τη δομή, φιλοσοφία, αποτελεσματικότητα και τις 
μελλοντικές προοπτικές εκπαιδευτικών χώρων για άτομα με νοητικές και αναπτυξιακές διαταραχές

Μέθοδος:
Παρατηρείται, περιγράφεται και αναλύεται ο τρόπος εργασίας της Διεπιστημονικής Ομάδας παραθέτοντας δράσεις, στόχους και 
τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων

Αποτελέσματα:
Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο Κατάρτισης νέων από 14 ετών και άνω, με νοητική υστέρηση και συνοδές διαταραχές που 
εδρεύει στο Μαρούσι και λειτουργεί αδιάκοπα από το 1939. Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρο εξειδικευμένο επιστημονικό 
και εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο συμμετέχει σε προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης. Στόχος της επιστημονικής ομάδας 
είναι η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προσαρμογή αυτών στις ανάγκες και απαιτήσεις των ατόμων 
που εξυπηρετεί. Η αξιολόγηση και παρακολούθηση των εκπαιδευόμενων είναι συνεχής. Σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών, 
παρακολουθούν το πρόγραμμα του Προ-επαγγελματικού Εργαστηρίου για την ομαλή προσαρμογή και τοποθέτησή τους στα Επαγ-
γελματικά Εργαστήρια. Παράλληλα, στο Σικιαρίδειο λειτουργούν Συνοδευτικά Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων με σκοπό 
την ολοκληρωμένη εξέλιξη των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων. Στο πλαίσιο των συνοδευτικών προγραμμάτων πραγματοποι-
ούνται ομάδες με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών, επικοινωνιακών, γνωστικών, συναισθηματικών και κινητικών δεξιοτήτων. 
Σκοπός της ομιλίας μας είναι να αναδειχθούν τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία των ομάδων (συνεργασία, ανάπτυξη 
ενσυναίσθησης, βελτίωση επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων κ.τ.λ.) αλλά και οι δυσκολίες που ανακύπτουν (ανομοιο-
γένεια ομάδων, προβλήματα συμπεριφοράς, διαφορά δυναμικού κ.α.). Οι δυσκολίες αυτές απαιτούν παρέμβαση από τους θερα-
πευτές και εκπαιδευτές καθώς και τροποποίηση δράσεων, έτσι ώστε να διεξάγονται ομαλά οι ομάδες που πραγματοποιούνται.

Συμπεράσματα:
Τα οφέλη υπερτερούν των όποιων δυσκολιών και ότι η εκπαίδευση μέσω των ομάδων αποτελεί ένα σημαντικό μέσο στην προα-
γωγή ποικίλων δεξιοτήτων.

Λέξεις-Κλειδιά:
Διεπιστημονική Ομάδα, Εκπαίδευση, Δεξιότητες
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 » Αναστασία Βουρλή, Σικιαρίδειο Ίδρυμα, Παρουσιάζει
 » Βάσια Αργυρίου,Σικιαρίδειο Ίδρυμα
 » Ιωάννης Γεώργιος Γκιουζέλης,Σικιαρίδειο Ίδρυμα

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας ατό-
μων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε παράγοντες που δρουν επιβαρυντικά στην κατάσταση της 
στοματικής υγιεινής αυτών των ατόμων, καθώς και στα συνήθη οδοντιατρικά προβλήματα που παρουσιάζουν

Μέθοδος:
Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω Pubmed. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το αρχείο του Σικιαριδεί-
ου Ιδρύματος

Αποτελέσματα:
Οι κυριότεροι παράγοντες που έχουν αναφερθεί ότι συμβάλλουν στη μειωμένη παροχή οδοντιατρικής φροντίδας στα άτομα 
με αυτισμό είναι η δυσκολία στην επικοινωνία με τον οδοντίατρο, η δυσκολία προσαρμογής στο χώρο του οδοντιατρείου, οι 
δυσκολίες στα αισθητηριακά ερεθίσματα, η απροθυμία των γονέων για οδοντιατρική φροντίδα και τέλος, η ελλιπής εκπαίδευση 
των οδοντιάτρων. Λόγω όλων των παραπάνω, τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν μεγαλύτερη επίπτωση νόσων της στοματικής 
κοιλότητας, όπως περιοδοντίτιδα, ουλίτιδα, τερηδόνα. Παρόλα αυτά, όταν έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και τηρείται 
πρωτόκολλο συχνών οδοντιατρικών ελέγχων και αποτρυγώσεων, διατηρούν καλή στοματική υγεία.

Συμπεράσματα:
Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευπάθεια στις νόσους της στοματικής κοιλότητας. Η παροχή της βασικής οδοντι-
ατρικής φροντίδας μπορεί να πραγματοποιηθεί στο οδοντιατρείο με τον παραδοσιακό εξοπλισμό. Η ασφάλεια και η επικοινωνία 
που νοιώθουν με άτομα που γνωρίζουν και εμπιστεύονται φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημαντικός είναι ο ρόλος των 
Παιδοντιάτρων που με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών 
αυτού του ιδιαίτερα ευαίσθητου πληθυσμού. Σε βαριά περιστατικά, η χρήση της γενικής αναισθησίας ή της μέθης είναι η καλύ-
τερη στρατηγική, αφού όμως πρώτα έχουν εξαντληθεί οι προσπάθειες εφαρμογής άλλων τεχνικών διαχείρισης. Επιβάλλεται η 
ιεράρχηση των προβλημάτων, που συχνά είναι εις βάρος της αισθητικής αποκατάστασης του στόματος.

Λέξεις-Κλειδιά:
Οδοντιατρική αντιμετώπιση, Αυτισμός, Στοματική Υγεία

084



Η συμβολή της Μουσικοθεραπείας στις Πραγματολογικές Δεξιότητες παιδιών με ΔΑΦ 
σε συνδυασμό με Λογοθεραπευτική παρέμβαση

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 »Νομικού Τσαμπίκα-Ρόζα, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Αθήνα, Ελλάδα, Παρουσιάζει
 »Μπογιατζή Μαρία,Κιναίσθηση, Αντιμετώπιση Δυσκολιών Ανάπτυξης, Επικοινωνίας, Κίνησης, Μάθησης
 »Παγώνη Δέσποινα,Κιναίσθηση, Αντιμετώπιση Δυσκολιών Ανάπτυξης, Επικοινωνίας, Κίνησης, Μάθησης

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σημασία της εισαγωγής και χρήσης της μουσικής στις θεραπευτικές 
συνεδρίες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση των πραγματολογικών τους 
δεξιοτήτων. Κύριος στόχος ήταν η διερεύνηση της συμβολής της μουσικοθεραπείας στη λογοθεραπευτική παρέμβαση υπό την 
καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένων μουσικοθεραπευτών.

Μέθοδος:
Τα παιδιά με ΔΑΦ αποτελούσαν 3 ξεχωριστές ερευνητικές ομάδες: 1) συμμετοχή σε συνεδρίες μουσικοθεραπείας, 2) συμμετοχή 
σε συνεδρίες λογοθεραπείας και 3) συμμετοχή σε συνεδρίες λογοθεραπείας μαζί με ενταντικά μαθήματα μουσικής στο σχο-
λείο. Αποτελούσε πιλοτική έρευνα που διεξήχθη σε χρονικό διάστημα τριών μηνών. Εφαρμόστηκαν αρχές από το TOPL [Test of 
Pragmatic Language], ADOS [Autism Diagnostic Observation Schedule], «It Takes Two To Talk» σε συνδυασμό με ένα μουσικο-γλωσ-
σικό παραμύθι κατασκευασμένο για τους σκοπούς της έρευνας.

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας επέδειξαν στατιστικώς σημαντική διαφορά στο συνολικό αριθμό των λεκτικών και μη-λε-
κτικών πραγματολογικών δεξιοτήτων καθώς επίσης και στην αφήγηση, στην ανταπόκριση της κοινής προσοχής και στην δια-
τήρηση αυτής. Οι υπόλοιπες δεξιότητες (αίτηση, πληροφόρηση, περιγραφή, δημιουργία/διήγηση ιστορίας) παρουσίασαν τάσεις 
βελτίωσης.

Συμπεράσματα:
Ο συνδυασμός της μουσικής ως θεραπευτικό μέσο με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση οδηγεί σε βελτίωση των πραγματολο-
γικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΑΦ. Αυτό οδηγεί στην πρόταση συνεκπαίδευσης παιδιών με ΔΑΦ με Μουσικοθεραπεία και 
Λογοθεραπεία στην Ελλάδα.

Λέξεις-Κλειδιά:
διαταραχές αυτιστικού φάσματος, πραγματολογικές δεξιότητες, λογοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, λεκτικές δεξιότητες, μη-λε-
κτικές δεξιότητες, παραμύθι
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

 »ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Παρουσιάζει
 » ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προφορική 
Ανακοίνωση

θα ανακοινωθεί
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Εργαστήρι ψυχοεκπαίδευσης γονέων παιδιών με αυτισμό στο Κ.Ημ.Α.
Οικογένειες – Αδέλφια

 » Γρηγοράκη Σμαράγδα, Ψυχολόγος, Ε.ΨΥ.ΜΕ. Κ.Ημ.Α. 1, Παρουσιάζει
 »Ντοκομέ Είρηνη, Εργοθεραπεύτρια,Ε.ΨΥ.ΜΕ. Κ.Ημ.Α. 1
 » Τσαφάρη Παρασκευή, Λογοθεραπεύτρια,Ε.ΨΥ.ΜΕ. Κ.Ημ.Α. 1

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η ανάγκη των γονέων για κατανόηση της φύσης των δυσκολιών των παιδιών τους αλλά και της κατανόησης των μεθόδων, πρα-
κτικών και στόχων των θεραπευτών των παιδιών που κρίνεται απαραίτητη, οδήγησε στη δημιουργία ενός εργαστηρίου ψυχοεκ-
παίδευσης.
Απώτερος στόχος του εργαστηρίου, είναι μέσα από την αύξηση της γνώσης, της αποδοχής των γονέων αλλά και της ενδυνάμω-
σης τους να αποκτήσει η οικογένεια μια πιο λειτουργική μορφή, ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα.

Μέθοδος:
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται ανά δεκαπενθήμερο σε ομαδικές συναντήσεις που περιλαμβάνουν θεωρη-
τικό πλαίσιο, βίντεο, συζήτηση με τα μέλη της ομάδας, πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών, και βιωματικές 
ασκήσεις. Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς των παιδιών με αυτισμό αλλά σε οποιοδήποτε πρόσωπο 
κατέχει σημαντικό ρόλο στη ζωή του (π.χ. ενήλικας αδερφός, γιαγιά, παππούς). 
Το εργαστήρι χρησιμοποίησε πολλά στοιχεία από άλλα προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης (Cygnet, Early Bird) αλλά και εμπνεύστηκε 
από τις ελλείψεις τους προσπαθώντας να καλύψει τις ανάγκες των γονιών, έτσι όπως προέκυπταν στο κ.ημ.α.
Δημιουργήθηκε από την ψυχολόγο του Κ.Ημ.Α., που είναι η συντονίστρια της ομάδας, σε συνεργασία με τη λογοθεραπεύτρια και 
εργοθεραπεύτρια που παρουσιάζουν ενότητες για τις επικοινωνιακές και αισθητηριακές ιδιαιτερότητες αντίστοιχα. Ωστόσο η 
ομάδα των ατόμων που εισηγούνται στο εργαστήρι δεν είναι σταθερή και δεν αποτελείται αποκλειστικά από θεραπευτές, αλλά 
και από άλλους γονείς.
Το πρόγραμμα βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη, καθώς εμπλουτίζεται και τροποποιείται πριν και μετά από κάθε συνάντηση. Έτσι 
όπως έχει διαμορφωθεί, στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται μετά από 12 συναντήσεις. 
Στο τέλος όλων των συναντήσεων οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολογώντας τη χρησι-
μότητα κάθε συνάντησης αλλά και το σύνολο του προγράμματος.

Αποτελέσματα:
Αύξηση της κατανόησης και της αποδοχής των παιδιών τους.
Αύξηση της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων να χειριστούν τις ιδιαιτερότητες των παιδιών τους
Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντι στους θεραπευτές και καλύτερη συνεργασία μαζί τους προς όφελος του παιδιού τους.
Οι συμμετέχοντες επωφελήθηκαν από τη συνύπαρξη τους και το μοίρασμα εμπειριών με άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
αντίστοιχες δυσκολίες, γκρεμίζοντας το τοίχος της μοναξιάς και νιώθοντας ότι τους κατανοούν και τους στηρίζουν. 

Συμπεράσματα:
Το εργαστήρι ψυχοεκπαίδευσης βοηθάει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη φύση των δυσκολιών των παιδιών τους και να 
έρθουν πιο κοντά στις πραγματικές τους ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στο να διαχειρίζονται καλύτερα τις δυσκολίες της 
καθημερινότητας.

Λέξεις-Κλειδιά:
ψυχοεκπαίδευση, αυτισμός, γονείς, οικογένεια
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Πρώιμη ανίχνευση – Πρώιμη παρέμβαση, ΔΑΦ και Συννοσηρότητα, Ανάλυση&διαχείριση 
δυσλειτουργικών συμπεριφορών, Εκπαίδευση Ενταξιακή 

 » Κλεονίκη Τζοβάρα, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Ο Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας (σύνδρομο Asperger) είναι η ηπιότερη μορφή του αυτιστικού φάσματος που ισοδυναμεί με 
ελλειμματική κοινωνικοποίηση και ευελιξία, με παράλληλη ικανοποιητική λειτουργικότητα στους υπόλοιπους τομείς ανάπτυξης. 
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η βαθύτερη μελέτη της διαταραχής, η διερεύνηση της συννοσηρότητας με το άγχος και τις αγ-
χώδεις διαταραχές και η εφαρμογή συμπεριφορικής εκπαιδευτικής παρέμβασης με έμφαση στην διαχείριση του άγχους σε παιδί 
που διαγνώστηκε στο αυτιστικό φάσμα και εμφανίζει συμπτώματα άγχους.

Μέθοδος:
Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης ενός παιδιού πρώτης σχολικής ηλι-
κίας με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας και την εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος βασισμένο στο πρόγραμμα Stress 
and Anger Management Program (STAMP), το οποίο στηρίζεται στις αρχές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας. Η αρχική 
αξιολόγηση του παιδιού πραγματοποιήθηκε με παρατηρήσεις και την χορήγηση σταθμισμένων ερωτηματολογίων, ενώ στην αξιο-
λόγηση κατά την διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν φύλλα παρατήρησης συμπεριφοράς και ημερολόγια 
καταγραφής που συμπληρώθηκαν από την ερευνήτρια και την μητέρα του παιδιού, που ήταν παρόν στις συνεδρίες. Η συλλογή και 
ανάλυση των δεδομένων επιχειρήθηκε να εκτελεστεί με τρόπο που να μπορεί ν’ υποστηριχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της 
μελέτης. Ο τρόπος ελέγχου της εγκυρότητας που χρησιμοποιήθηκε είναι η τριγωνοποίηση (triangulation).

Αποτελέσματα:
Στα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας των αρνητικών συναισθημάτων του παιδιού 
και της συμπεριφοράς, συγκεκριμένα σε περιπτώσεις υπερδραστηριότητας και προβλημάτων με συνομηλίκους. Η μητέρα ανέ-
φερε αύξηση της γονεϊκής και παιδικής αυτοπεποίθησης ως προς την διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Τα εκπαιδευτικά επι-
τεύγματα και τα αποτελέσματα φαίνεται ότι διατηρήθηκαν δύο μήνες μετά την λήξη του προγράμματος, έπειτα από τηλεφωνική 
επικοινωνία με την μητέρα.

Συμπεράσματα:
ι ΔΑΦ και ο Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας αποτελούν ισόβιες παθολογικές καταστάσεις, ωστόσο επιδέχονται βελτιώσεις 
με ολιστικές θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται από εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες. Η συννοσηρότητα του 
αυτισμού και του άγχους αποδεικνύεται από αυξανόμενα ερευνητικά δεδομένα και καταδεικνύει την ανάγκη πρώιμης παρέμβα-
σης και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την έκφραση συναισθημάτων και την ψυχική ενδυνάμωση.

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας , Σύνδρομο Asperger, Αυτισμός και άγχος, πρόγραμμα STAMP
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Ενισχύοντας τις προσπάθειες του οικογενειακού συστήματος: Ένα θεραπευτικό 
ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης για γονείς παιδιών με ΔΑΦ

Οικογένειες – Αδέλφια

 » Κόλλια Σοφία- Εύα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών., Παρουσιάζει
 » Τσιρέμπολου Εριφύλλη,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ινστιτούτο Συστημικής 
Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΙΣΑΣ)
 » Γενά Αγγελική.,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυ-
σης της Συμπεριφοράς (ΙΣΑΣ)

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η ποιοτική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός ψυχο-εκπαιδευτικού προγράμματος 
παρέμβασης, βασισμένο στο πρωτόκολλο συμπεριφορικής θεραπείας της οικογένειας που αναπτύχθηκε από τον Ian Falloon 
(1983), σε γονείς παιδιών με ΔΑΦ.

Μέθοδος:
Αξιολόγηση : Ατομικές Ημιδομημένες Συνεντεύξεις - Διερεύνηση γνώσεων του γονέα για τη φύση και τα πιθανά αίτια της ΔΑ-
Φ,Αντίληψη γονέα ως προς την πρόγνωση της ΔΑΦ,Διερεύνηση αναγκών γονέα σε ενδοοικογενειακό επίπεδο,Προσδιορισμός 
προσδοκιών από τον γονέα,Προσδιορισμός βραχυπρόθεσμων στόχων .
Παρέμβαση : Αυτοσυμπληρούμενες Κλίμακες- 1. Κλίμακα για τη λειτουργικότητα της οικογένειας (FAD-Family Assessment 
Device).2. Κλίμακα οικογενειακών συνηθειών (FRS-Family Rituals Scale).3. Κλίμακα οικογενειακής επιβάρυνσης (FBS-Family 
Burden Scale).
Αξιολόγηση : Ομάδες Εστίασης (focus group) .

Αποτελέσματα:
Βάσει της ποιοτικής ανάλυσης των αναφορών των γονέων προκύπτει πως μέσω του προγράμματος ψυχο-εκπαίδευσης, οι γονείς 
απέκτησαν: α) ορθότερη αντίληψη για τη φύση της ΔΑΦ, β) καλύτερη επίγνωση για τις έννοιες «κοινωνικό στίγμα» και «αυτοστιγ-
ματισμός» και γ) ενημερότητα για το πώς να αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας με τους οικείους τους.

Συμπεράσματα:
Μέσω της ανάλυσης των ποιοτικών ευρημάτων διαπιστώθηκαν : α) ορθότερη αντίληψη για τη φύση της ΔΑΦ 
β) καλύτερη επίγνωση και διαχείριση του κοινωνικού στίγματος και του αυτοστιγματισμού
γ) Κοινωνική δικτύωση μεταξύ μελών της ομάδας 
δ) ενημερότητα για το πώς να αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας με τους οικείους τους
ε) θετική εμπειρία από τη συμμετοχή στο ομαδικό πλαίσιο και θετική ανατροφοδότηση από τους ειδικούς/θεραπευτές.

Λέξεις-Κλειδιά:
ΔΑΦ, ψυχο-εκπαίδευση γονέων
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Χαρακτηριστικά του ευρύτερου αυτιστικού φαινότυπου σε γονείς παιδιών με 
αναπτυξιακές διαταραχές

Οικογένειες – Αδέλφια

 » Ερμιόνη Παπαδάκη, Κέντρο Ημέρας ΕΨΥΠΕΑ
 » Κατερίνα Καραϊβάζογλου,Κέντρο Ημέρας ΕΨΥΠΕΑ, Παρουσιάζει
 » Σωτήριος Κωτσόπουλος,Κέντρο Ημέρας ΕΨΥΠΕΑ

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Με τον όρο Ευρύτερος Αυτιστικός Φαινότυπος (ΕΑΦ) περιγράφεται ένα σύνολο ήπιων χαρακτηριστικών προσωπικότητας, επι-
κοινωνιακής και κοινωνικής δυσλειτουργίας που απαντώνται συχνά σε συγγενείς ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
(ΔΑΦ). Τα χαρακτηριστικά αυτά ίσως αντανακλούν το γενετικό υπόβαθρο της ΔΑΦ και η μελέτη τους έχει αποκτήσει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ανιχνεύσει στοιχεία του ΕΑΦ σε γονείς παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές 
και να προσδιορίσει πιθανές συσχετίσεις.

Μέθοδος:
Στη μελέτη κλήθηκαν να συμμετέχουν γονείς παιδιών με ΔΑΦ ή Αναπτυξιακές Διαταραχές Λόγου που παρακολουθούνται στο 
Κέντρο Ημέρας της ΕΨΥΠΕΑ. Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκε το Ερωτηματολόγιο Ευρύτερου Αυτιστικού Φαινότυπου.

Αποτελέσματα:
Συμμετείχαν 60 γονείς, 22 (36,7%) άρρενες. 46 (76,7%) γονείς είχαν παιδί με ΔΑΦ και 14 (33,3%) γονείς είχαν παιδί με Αναπτυξια-
κή Διαταραχή Λόγου και Ομιλίας. 21,7% των γονέων ανέφεραν κλινικά σημαντικά χαρακτηριστικά του ΕΑΦ. Δεν παρατηρήθηκαν 
σημαντικές διαφορές στο ποσοστό των γονέων με υψηλή βαθμολογία στο σύνολο του ερωτηματολογίου ΕΑΦ (p=0.880) όπως 
και στις υποκλίμακες Κοινωνικής Αποξένωσης (p=0.475) και Ακαμψίας (p=0.766) μεταξύ των δύο γονεϊκών ομάδων. Αντίθετα 
παρατηρήθηκε ότι οι γονείς παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας ανέφεραν σε μεγαλύτερο ποσοστό αυξη-
μένη βαθμολογία στην Υποκλίμακα Πραγματολογίας (p=0.042) σε σύγκριση με τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ. Επίσης, οι πατέρες 
εμφάνισαν μια οριακή τάση να αναφέρουν εντονότερα χαρακτηριστικά στην Υποκλίμακα Κοινωνικής Αποξένωσης (p=0.082) σε 
σύγκριση με τις μητέρες.

Συμπεράσματα:
Χαρακτηριστικά του ΕΑΦ απαντώνται σε ποσοστό άνω του 20% των γονέων παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές. Όσον αφορά 
τα επιμέρους συμπτώματα του ΕΑΦ, οι γονείς παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας είναι πιο πιθανό να εμ-
φανίζουν πραγματολογικά ελλείμματα, ενώ οι πατέρες είναι πιο πιθανό να εμφανίζουν συμπτώματα κοινωνικής δυσλειτουργίας.

Λέξεις-Κλειδιά:
Ευρύτερος αυτιστικός φαινότυπος, αναπτυξιακές διαταραχές, γονείς
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Δυσκολίες αισθητηριακής δυσλειτουργιας μέσα στη σχολική ταξη.
Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 »ΜΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, Παρουσιάζει
 » ΚΑΝΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ,ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια εγγενής νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την ολοκλήρωση και την αποκωδικοποίηση 
του αισθητηριακού ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή του ατόμου/μαθητή 
καθώς η δυσλειτουργία της μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη συμπεριφορά του ατόμου, στη μάθηση, στην ανάπτυξη του και 
στην επεξεργασία των πληροφοριών. 
Η αισθητηριακή ολοκλήρωση εστιάζει στις αισθήσεις, οι οποίες μας είναι βασικές για το πώς επεξεργαζόμαστε, αντιλαμβανό-
μαστε, αποθηκεύουμε και αντιδράμε στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Μια δυσλειτουργία στην αισθητηριακή ολοκλήρωση 
μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί στην εκδήλωση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, στη διάσπαση της προσοχής του, την υπερκινητι-
κότητα, την απομόνωση και την μειωμένη μαθησιακή απόδοση. 
Παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ εκδηλώνουν δυσλειτουργικές κοινωνικές συμπεριφορές συμπεριφορές (tantrums, δαγκώματα, πετα-
ρίσματα, επιθετικότητα κ.α.) και δυσκολίες μάθησης (προσοχή, προσήλωσης κ.α.) κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην 
σχολική τάξη καθώς κάνουν μάθημα. Αυτό αποτέλεσε και τον σκοπό για την παρούσα διεξαγωγή της έρευνας, καθώς πολλά από 
αυτά τα παιδιά επηρεάζονται από το αισθητηριακό περιβάλλον της τάξης.

Μέθοδος:
Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε σε μαθητές με διάγνωση ΔΑΦ που φοιτούν σε τάξεις στο τυπικό σχολείο έχοντας ως θέμα την δι-
ερεύνηση των διαταραχών αισθητηριακής επεξεργασίας, στα παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ καθώς και την διερεύνηση του κατά πόσο 
το σχολικό πλαίσιο πληρεί τις κατάλληλες προδιαγραφές για την έκθεση ενός παιδιού με ΔΑΦ στα αισθητηριακά ερεθίσματα του 
χώρου. Επιπλέον η παρούσα έρευνα είναι σημαντική για το πόσο είναι αρκετή η γνώση των εκπαιδευτικών γι’ αυτό το θέμα. Ανα-
λύοντας τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι το αισθητηριακό περιβάλλον της τάξης δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις τα παιδιά παθαίνουν υπερχείλιση ερεθισμάτων, ή αντιθέτως είναι πολλά φτωχά, ώστε να τα ενεργοποιήσουν, ώστε 
να έχουν το ανάλογο επίπεδο διέγερσης και μαθησιακά και κοινωνικά. Το εξατομικευμένο αισθητηριακό προφίλ κάθε παιδιού θα 
ήταν σημαντικό να ενταχθεί στον φάκελο κάθε παιδιού στα σχολεία, ώστε κάθε παιδί να βιώνει όσο πιο ανώδυνα την σχολική 
εκπαιδευτική διαδικασία.

Αποτελέσματα:
Αναλύοντας τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι το αισθητηριακό περιβάλλον της τάξης δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως και η 
γνώση των εκπαιδευτικών πάνω στα αισθητηριακά θέματα. Αυτό δυσλειτουργεί αρκετα την καυημερινότητα του παιδιού στο 
σχολικό πλαίσιο.

Συμπεράσματα:
Η συγκεκριμένη έρευνα μας βοήθησε να κατανοήσουμε αν είναι ελλειπής η γνώση των εκπαιδευτικών και το πόσο μπορούν να 
βοηθήθούν απο τις εκπαιδεύσεις. Σημαντικό επίσης είναι κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρχει αισθητηριακό προφίλ, στο φάκελο 
του κάθε παιδιού, ώστε να προσαρμόζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να είναι εύκολη η εκπαιδευτική διαδικασία και πάνω 
στις πραγματικές του ανάγκες.

Λέξεις-Κλειδιά:
αισθητηριακή ολοκλήρωση και σχολείο
ενταξη μαθητών με ΔΑΦ και και παράλληλη στήριξη
ΔΑΦ και Ελληνικό σχολείο
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Η επίδραση του ατόμου με ΔΑΦ στη συζυγική ικανοποίηση και την κοινωνικότητα των 
γονέων του

Οικογένειες – Αδέλφια

 »Πάτση Γλυκερία (M.Ed.in Special Education), Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, Παρουσιάζει
 » Σούλης Σπυρίδων- Γεώργιος (Αναπλ. Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Παν. Ιωαννίνων),Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η παρούσα έρευνα μελετά την επίδραση που ασκεί ένα άτομο με ΔΑΦ στη συζυγική ικανοποίηση των γονέων του και την κοινωνι-
κότητά τους. Ειδικότερα, διερευνάται η ικανοποίηση από τη συζυγική σχέση, η ποιότητα επικοινωνίας και η επίλυση διαφωνιών 
των γονέων ατόμων με ΔΑΦ, σε συνάρτηση με το κοινωνικό δίκτυο στο οποίο είναι ενταγμένοι.

Μέθοδος:
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 81 γονείς ατόμων με ΔΑΦ (πειραματική ομάδα) και 80 γονείς ατόμων δίχως αναπηρία (ομάδα 
ελέγχου). Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από ερωτήσεις – δηλώσεις και 
περιελάμβανε την Κλίμακα Μέτρησης της Ικανοποίησης από τη Συζυγική/Συντροφική Σχέση (ENRICH Couple Scale), το ερωτημα-
τολόγιο του Κοινωνικού Δικτύου και κάποια δημογραφικά στοιχεία.

Αποτελέσματα:
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικότερα, όσον αφορά στη συζυγική ικανοποίηση, από 
την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η ικανοποίηση που αντλείται από τη σχέση δε διαφοροποιείται μεταξύ των γονέων 
ατόμων με ή δίχως ΔΑΦ. Αντίθετα, καταγράφηκαν διαφορές αναφορικά με το κοινωνικό δίκτυο, όπου διαπιστώθηκε ότι οι γονείς 
ατόμων με ΔΑΦ παρουσιάζουν λιγότερες κοινωνικές επαφές και μικρότερο κοινωνικό δίκτυο συγκριτικά με τους γονείς ατόμων 
δίχως αναπηρία. Επίσης, αναφορικά με το φύλο των γονέων ατόμων με ΔΑΦ σε σχέση με τη συζυγική ικανοποίηση που βιώνουν, 
εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, όπου οι πατεράδες δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα συζυγικής ικανοποίησης σε σχέση 
με τις μητέρες. Επιπροσθέτως, το μορφωτικό επίπεδο φάνηκε να επηρεάζει τη συζυγική ικανοποίηση των γονέων.

Συμπεράσματα:
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, αφενός, προσθέτουν επιπλέον στοιχεία στην υφιστάμενη βιβλιογραφία και, αφετέρου, 
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω έρευνα στον τομέα της σχέσης των γονέων ατόμων με ΔΑΦ. Παράλληλα, μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ατόμων με ΔΑΦ, των γονέων τους, αλλά και για τη διαμόρφωση συνθηκών δόμησης ενός ευρύτερου κοινωνικού τους δικτύου, 
στο πλαίσιο μιας κοινότητας για Όλους.

Λέξεις-Κλειδιά:
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), γονείς ατόμων με ΔΑΦ, συζυγική ικανοποίηση, κοινωνικό δίκτυο
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Προσαρμοσμένη Θεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης σε νεαρούς 
ενήλικες με ΔΑΦ, μέσης λειτουργικότητας.

Άλλο

 » Χειλαδάκη Φλώρα,Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Κέντρο Ημέρας ¨Στην αυλή του κόσμου¨, Παρουσιάζει
 » Ευάγγελος Σαλαπάτας, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Κέντρο Ημέρας ¨Στην αυλή του κόσμου¨
 » Τάσση Μαριάννα,Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Κέντρο Ημέρας ¨Στην αυλή του κόσμου¨
 » Ιωάννης Μπριντζουλάκης,Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Προφορικη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η θεραπεία είχε ως σκοπό την αναγνώριση, την έκφραση και τη διαχείριση συναισθήματος, τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιο-
τήτων και τη διαχείριση συμπεριφορών που προβληματίζουν.

Μέθοδος:
Η σχεδίαση και η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στις αρχές της Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανά-
πτυξης, η οποία αποτελεί μια συνθετική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. 
Συγκεκριμένα, η θεραπεία πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα, είναι ατομική και έχει διάρκεια 45 λεπτών. Στη θεραπεία 
συμμετέχουν δύο νεαροί ενήλικες, 18 και 19 ετών στο Φάσμα του Αυτισμού, μέσης λειτουργικότητας. Οι θεραπευόμενοι επιλέ-
χθηκαν με βάση την ικανότητα για κατανόηση και εκφορά του λόγου και από την ανάγκη των ίδιων και των οικογενειών τους για 
βελτίωση έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων και των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Στη θεραπεία πραγματοποιήθηκε 
αξιολόγηση στους τομείς του συναισθήματος και των κοινωνικών δεξιοτήτων και δημιουργήθηκε εξατομικευμένο πλάνο παρέμ-
βασης για τον κάθε άτομο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του και τις ανάγκες της οικογένειάς του.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία, οπτικοποίηση της πληροφορίας, χρήση κοινωνικών 
ιστοριών και παιχνίδι ρόλων, για την καλύτερη κατανόηση από τους νεαρούς ενήλικες των συναισθημάτων και των κοινωνικών 
καταστάσεων. 

Αποτελέσματα:
Η συμμετοχή των νεαρών ενηλίκων στη θεραπεία βελτίωσε σημαντικά την εικόνα τους στον τομέα των συναισθημάτων. Οι θερα-
πευόμενοι κατάφεραν να εκφράζουν με πιο λειτουργικό τρόπο τα συναισθήματά τους μειώνοντας ταυτόχρονα και συμπεριφορές 
που στο παρελθόν μπορεί να προβλημάτιζαν.

Συμπεράσματα:
Το πρόγραμμα Προσαρμοσμένης Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης βελτίωσε αρκετά την ποιότητα ζωής των νεαρών 
ενηλικών, ιδιαίτερα στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της κατανόησης και έκφρασης των συναισθημάτων τους.

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, συναίσθημα, κοινωνικές δεξιότητες
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Διδασκαλία Κοινωνικών Ιστοριών μέσω Επαυξημένης Πραγματικότητας: Μια 
συγκριτική μελέτη δύο παρεμβάσεων σε μαθητές με ΔΑΦ

Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

 » Χρυσικού Βασιλική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρουσιάζει
 » Αγγελή Βασιλική,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρουσιάζει
 »Δαμιανάκη Κωνσταντίνα Στυλιανή,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρουσιάζει
 » Καραγιαννίδης Χαράλαμπος,Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η εργασία αυτή μελετά την επίδραση και τα οφέλη της τεχνολογίας της Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΠ) στη διδασκαλία 
κοινωνικών, συναισθηματικών και δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης εφήβων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Μέθοδος:
Πρόκειται για δύο μελέτες περίπτωσης που εξετάζουν τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Αξιοποιήθηκαν 
τέσσερις έφηβοι μαθητές με ΔΑΦ, ενώ για καθέναν επιλέχθηκε μια κοινωνική δεξιότητα ως συμπεριφορά στόχος. Η έρευνα απο-
τελείται από τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά στην αρχική αξιολόγηση όπου μελετάται η συχνότητα εμφάνισης των επιθυ-
μητών συμπεριφορών προκειμένου να καταγραφεί μια σταθερή συχνότητα αυτών για τη δημιουργία γραμμής βάσης. Στο δεύτερο 
στάδιο πραγματοποιείται η διδακτική παρέμβαση, όπου σχεδιάζεται μια κοινωνική ιστορία για κάθε στόχο μέσω της ΕΠ. Βασική 
προϋπόθεση αποτελεί η υλοποίηση βιβλίων με κοινωνικές ιστορίες, καθώς και η χρήση μιας κινητής συσκευής για την επαύξηση 
του υλικού. Στο επόμενο στάδιο της τελικής αξιολόγησης, μελετάται η κατάκτηση των συμπεριφορών έπειτα από την διδακτική 
παρέμβαση. Παράλληλα πραγματοποιείται σύγκριση ανάμεσα στα δεδομένα της αρχικής και τελικής αξιολόγησης.

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα των δύο μελετών προέρχονται από τις βιντεοσκοπημένες δοκιμασίες, τις ημιδομημένες συνεντεύξεις των 
εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και τις παρατηρήσεις των παιδιών κατά την αλληλεπίδρασή τους με τις επαυξημένες 
Κοινωνικές Ιστορίες. Μέσα από τη συλλογή, την καταγραφή, την ανάλυση και την σύγκριση των ερευνητικών δεδομένων έγινε 
αντιληπτή η ιδιαίτερα αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης Κοινωνικών Ιστοριών μέσω της τεχνολογίας της ΕΠ στην ανάπτυξη 
και στην κατάκτηση κοινωνικών, συναισθηματικών και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης εφήβων με ΔΑΦ.

Συμπεράσματα:
Η επαύξηση των Κοινωνικών Ιστοριών μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει θετικό αντί-
κτυπο και μαθησιακά οφέλη στη διδασκαλία ποικίλων δεξιοτήτων σε μαθητές με ΔΑΦ, αλλά και στην κινητοποίηση και ενεργή 
εμπλοκή τους στη συνολική μαθησιακή διαδικασία.

Λέξεις-Κλειδιά:
Επαυξημένη Πραγματικότητα, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Κοινωνικές Ιστορίες
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“Η διερεύνηση των διαταραχών της αισθητηριακής επεξεργασίας σε παιδιά με ΔΑΦ και 
πώς μπορεί να επηρεαστεί η σίτιση”

Προβλήματα ύπνου / σίτισης

 » ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ», Παρουσιάζει
 » ΚΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ,ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ»
 »ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ»
 » ΧΕΛΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ», 

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι να διερευνήσει πώς οι διαταραχές της αισθητηριακής επεξεργασίας είναι δυνατό να 
επηρεάσουν τη σίτιση σε παιδιά με ΔΑΦ. Σύμφωνα με το DSM-5 οι διαταραχές της αισθητηριακής επεξεργασίας κατατάσσονται 
σε τρεις κατηγορίες
-τη διαταραχή αισθητηριακής ρύθμισης(υπέρ-υπό αποκριτικότητα και αισθητηριακή αναζήτηση)
-τις κινητικές διαταραχές αισθητηριακής βάσης(δυσπραξία, στασική διαταραχή)
-και τις διαταραχές αισθητηριακής διάκρισης( οπτική, ακουστική, απτική, γευστική, οσφρητική, αιθουσαία, ιδιοδεκτικότητα)

Μέθοδος:
Η συγκεκριμένη εργασία βασίστηκε σε πρόσφατες έρευνες που διενεργήθηκαν έτσι ώστε να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυ-
τών, να διερευνήσει τις πιθανές αιτίες που είναι δυνατό να οδηγήσουν στις προαναφερθείσες διαταραχές, και να συζητήσει τον 
τρόπο της θεραπευτικής παρέμβασης αλλά και το ρόλο που πρέπει να έχει ο Εργοθεραπευτής.

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν πως οι διαταραχές της αισθητηριακής επεξεργασίας ή δυσλειτουργίας της αισθητηρι-
ακής ολοκλήρωσης είναι δυνατό να οδηγήσουν τα παιδιά με ΔΑΦ σε τροφική επιλεκτικότητα και γενικότερα σε δυσκολίες στη 
σίτιση. Φαίνεται πως δυσκολίες όπως η απτική αμυντικότητα, ο φτωχός στασικός έλεγχος, η μη κατάλληλη ποσόστωση δύναμης, 
ο χαμηλός μυϊκός τόνος, η φτωχή ενημερότητα σώματος, η αργή ταχύτητα επεξεργασίας, η κακή διάκριση, η δυσκολία στην Πρα-
ξία αλλά και στους μηχανισμούς ανατροφοδότησης και προσοτροφοδότησης, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην εμφάνιση των 
παραπάνω συνθηκών.

Συμπεράσματα:
Είναι γεγονός πως η τροφική επιλεκτικότητα γενικότερα αποτελεί επίπονη καθημερινή διαδικασία για τις οικογένειες των παι-
διών με αυτισμό. Ο Εργοθεραπευτής καλείται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο σε συνεργασία τόσο με το στενό οικογενει-
ακό περιβάλλον, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, να συμβάλλει στην βελτίωση της αισθητηριακής 
επεξεργασίας μέσω της αισθητηριακής δίαιτας (αισθητηριακή τροφοδότηση) και της δόμησης προγράμματος, προκειμένου να 
καλυφθούν οι αισθητηριακές ανάγκες και η ελαχιστοποίηση των μη λειτουργικών συνηθειών.

Λέξεις-Κλειδιά:
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, Αισθητηριακή Επεξεργασία, Διαταραχές Σίτισης.
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“Κρυμμένες μπροστά στα μάτια μας”. Κορίτσια με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.
Ευρύτερος συμπεριφορικός φαινότυπος

 » ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΤΣΗ, Γ΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ-ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ, ΓΠΝ ΑΧΕΠΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η τυπική αναφερόμενη αναλογία των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος μεταξύ των δύο φύλων (1 θήλυ: 4 άρρενα άτομα) αμφι-
σβητείται πλέον ξεκάθαρα. Έχει γίνει αντιληπτό ότι τα θήλεα άτομα, ειδικά εκείνα με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας, υπο-αντι-
προσωπεύονται σημαντικά σε όλες τις επίσημες εκτιμήσεις για τις ΔΑΦ.

Μέθοδος:
Επιχειρείται η παρουσίαση: (1) σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων που υποδεικνύουν γιατί τα κορίτσια με ΔΑΦ παραπέμπονται 
αργότερα ή καθόλου για διάγνωση και υποστήριξη και η παρουσίαση (2) κλινικής εμπειρίας από τη Μονάδα Εφήβων του ΓΠΝ ΑΧΕ-
ΠΑ για τη συννοσηρότητα (διαταραχές διατροφής, προσωπικότητας, αγχώδεις και μαθησιακές) που «επισκιάζουν» την διάγνωση 
των ΔΑΦ στα κορίτσια, οδηγώντας σε άλλου τύπου παιδοψυχιατρική διάγνωση /αντιμετώπιση. 

Αποτελέσματα:
Από την έρευνα προκύπτουν (1) προκαταλήψεις ως προς τα φύλο στις διαδικασίες ανίχνευσης/παραπομπής, στα διαγνωστικά 
κριτήρια/ εργαλεία και (2) προστατευτικοί και αντισταθμιστικοί παράγοντες στα θήλεα άτομα με ΔΑΦ. Τόσο η έρευνα όσο και η 
κλινική πράξη αναδεικνύουν (3) χαρακτηρι- στικές διαφορές στο προφίλ των ατόμων με ΔΑΦ, ανάλογα με το φύλο στους τομείς: 
κοινωνική συνδιαλλαγή, κοινωνική επικοινωνία, ενδιαφερόντα. Η εφηβική ηλικία φαίνεται ότι είναι καθοριστικής σημασίας για 
την εκδήλωση δυσκολιών στα κορίτσια με ΔΑΦ, οι οποίες τα οδηγούν σε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες.

Συμπεράσματα:
Η ανισότητα στην έρευνα για τον αυτισμό είναι υπαρκτή: τα θήλεα άτομα αποκλείονται και η γνώση μας για τις ΔΑΦ εξακολουθεί 
να βασίζεται σε δεδομένα από το άρρεν φύλο, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική ευημερία και στην ποιότητα ζωής των θη-
λέων ατόμων με ΔΑΦ. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα και καλύτερη εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχ. υγείας και σχολικής 
εκπαίδευσης , σχετικά με τις εικόνες του αυτισμού, ειδικά υψηλής λειτουργικότητας, στα κορίτσια, ώστε να αναγνωρίζονται και 
να παραπέμπονται έγκαιρα για εκτίμηση /υποστήριξη. Η αντίστοιχη προσαρμογή των διαγνωστικών εργαλείων παραμένει το 
μεγάλο ζητούμενο.

Λέξεις-Κλειδιά:
Θήλυ φύλο, κορίτσια, υπο-αντιπροσώπευση
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Η εξέλιξη του θεραπευτή μέσα από την εποπτεία και τα θεραπευτικά αποτελέσματα
Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 »ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, Παρουσιάζει
 » ΣΤΑΜΑΤΗ ΝΙΚΗ, Παρουσιάζει
 » ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 » ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Παρουσίαση της ένταξης από το θεραπευτή της μεθόδου της «Εντατικής Αλληλεπίδρασης» ενώ παράλληλα εποπτεύεται για την 
πορεία του. Ποιες αλλαγές συμβαίνουν στον τρόπο προσέγγισης και δράσης από το θεραπευτή και πώς η εποπτεία τον βοηθάει 
να δημιουργήσει μια νέα θεραπευτική ταυτότητα.

Μέθοδος:
Θεραπευτική προσέγγιση: «εντατική αλληλεπίδραση» 
Σε 2 παιδιά με ΔΑΔ – ένα μη λέκτικό και ένα που χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις ηχολαλικά και επικοινωνιακά. Η εποπτεία είναι 
ομαδική, απαρτίζεται από αρκετές ειδικότητες και χρησιμοποιείται βίντεο για την αξιολόγηση της πορείας της παρέμβασης.

Αποτελέσματα:
Ο θεραπευτής περνάει από πολλά στάδια για να καταφέρει να αποδομήσει και να χτίσει την νέα θεραπευτική ταυτότητα και αυτό 
επηρεάζει την προσέγγισή του όχι μόνο προς τα παιδιά αυτά. Η εποπτεία λειτουργεί άλλοτε για να δείξει νέους δρόμους, άλλοτε 
για να φωτίσει ορθά βήματα του θεραπευτή και άλλοτε για να δώσει οπτικές βελτίωσης και εμψύχωσης.

Συμπεράσματα:
Η παρέμβαση βασίζεται στην διαρκή αξιολόγηση της δυναμικής σχέσης του θεραπευτή και του θεραπευόμενου και της ωρί-
μανσης των δεξιοτήτων αυτών των δύο. Ο θεραπευτής στοχεύει στις δεξιότητες του παιδιού και η ομάδα της εποπτείας στις 
δεξιότητες του θεραπευτή. Όταν συνυπάρξουν τα παραπάνω, αναμένουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Λέξεις-Κλειδιά:
εποπτεία, θεραπευτική ταυτότητα, θεραπευτική ομάδα
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Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές : H περίπτωση Παθολογικής Αποφυγής Αιτημάτων 
στην καθημερινή τους ζωή

Ευρύτερος συμπεριφορικός φαινότυπος, Ανάλυση και διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών

 »Παναγιώτης Σιαπέρας, Ινστιτούτο Επιστήμης του Έργου & Αποκατάστασης  Μητροπολιτικό Κολλέγιο, 
Παρουσιάζει »
 »Μαρία Ηλιοπούλου, Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger 
 »Μιχαήλ Σωτηρία Εργοθεραπεύτρια, BSc, SIT Κέντρο Παιδιατρικής Εργοθεραπείας & Λογοθεραπείας - 
Έναρξις Κύπρος

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η Παθολογική Αποφυγή Αιτημάτων (ΠΑΑ) είναι ένας όρος που επινοήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία του 1980 για να 
περιγράψει άτομα στο φάσμα του αυτισμού που παρουσίαζαν ασυνήθιστη συμπεριφορά σε σχέση με την δεδομένη συμπτωματο-
λογία του αυτισμού ειδικά στην υψηλή λειτουργικότητα. Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται μια ιδεοληπτική αντίσταση 
στις καθημερινές απαιτήσεις και η τάση χρήσης μιας σειράς από στρατηγικές κοινωνικής χειραγώγησης, όπως εκούσια χρήση 
της απόσπασης της προσοχής ή για την αποφυγή αιτημάτων κοινωνικά μη αποδεκτή συμπεριφορά. Το άτομο διακατέχεται από 
ιδεοληπτική ανάγκη ελέγχου, που αντικατοπτρίζεται σε αυταρχική συμπεριφορά στους συνομηλίκους ή και σε άτομα μεγαλύτε-
ρης ηλικίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα συμπεριφοράς κατά την παιδική (στο σχολείο) και ενήλικη ζωή (στον επαγ-
γελματικό χώρο) και γενικότερα δυσκολία εκτέλεσης δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.

Μέθοδος:
Παρόλο που ως σήμερα η ΠΑΑ δεν περιγράφεται στα διαγνωστικά εγχειρίδια όπως DSM- V και ICD-11 υπάρχουν αντικρουόμενες 
προσεγγίσεις όσο αφορά την ύπαρξη και την διαχείριση του. Αποτελεσματικές προσεγγίσεις διαχείρισης για τη ΠΑΑ διαφέρουν 
από εκείνες για τις «τυπικές» διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και περιλαμβάνουν καινοτομία, χιούμορ και ευελιξία. Η 
αναγνώριση της ΠΑΑ σε άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα όσο αφορά την καλύ-
τερη υποστήριξή τους.

Αποτελέσματα:
Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης παρουσιάζεται στο μεγαλύτερο μέρος της η σχετιζόμενη βιβλιογραφία, τα διαγνωστικά εργα-
λεία αλλά και η περιγραφή περιστατικού στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στα ελληνικά το πειραματικό ερωτηματο-
λόγιο διερεύνησης για την συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Συμπεράσματα:
Τα αποτελέσματα μπορούν να δώσουν ερεθίσματά για αναστοχασμό συζήτηση σε επιστήμονες στο χώρο του αυτισμού, γονείς 
αλλά και ενήλικες με αυτισμό.

Λέξεις-Κλειδιά:
Διαταραχές φάσματος αυτισμού, Παθολογική Αποφυγή Αιτημάτων. Υψηλή λειτουργικότητα

114



Εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης με χρήση πολυ-αισθητηριακών 
διαδραστικών παιχνιδιών κιναισθητικής μάθησης

Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

 » Συμεών Ρετάλης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Παρουσιάζει
 » Βαλέρια,Αλοΐζου
 » Ζωή,Λίτου,

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η πιο πρόσφατη τεχνολογικά υποστηριζόμενη μαθησιακή πρόταση που χρησιμοποιείται στο χώρο της ειδικής αγωγής για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολι-
κής ηλικίας αφορά τα πολυ-αισθητηριακά διαδραστικά κιναισθητικά εκπαιδευτικά παιχνίδια φυσικής αλληλεπίδρασης (embodied learning games) που επιτρέπει 
την αλληλεπίδραση του μαθητή με κινήσεις των χεριών και του σώματος χωρίς τη χρήση ποντικιού ή πληκτρολογίου, χάρη στους αισθητήρες-κάμερες βάθους 
όπως η Microsoft Kinect camera ή Intel Real Sense. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστεί πώς μπορούν να σχεδιαστούν εξατομικευμένα προγράμματα 
παρέμβασης για παιδιά με αυτισμό ηλικίας 4-8 ετών αξιοποιώντας πλατφόρμες κιναισθητικής μάθησης, όπως η πλατφόρμα εύχρηστων πολύ-αισθητηριακών 
εκπαιδευτικών παιχνδιών Kinems που συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων σε μαθηματικά και γλώσσα μέσα παιγνιώδεις ασκήσεις και ταυτόχρονα τη βελτίωση 
δεξιοτήτων αδρής κινητικότητας και επιτελικών δεξιοτήτων (μνήμη, προσοχή, οπτική αντίληψη, κλπ). Έχοντας ως δεδομένο ότι ο παιδαγωγός ή/και ο θεραπευ-
τής και εργοθεραπευτής χρειάζεται να έχει στη διάθεσή του διαδραστικά μαθησιακά εργαλεία που μπορεί να τα προσαρμόσει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
μαθητή, θα γίνει ανάλυση πώς μπορεί μέσα από πλατφόρμες όπως πλατφόρμα παιχνιδιών Kinems μπορεί εύκολα i) να τροποποιήσει δυναμικά τις ρυθμίσεις του 
παιχνιδιού (περιεχόμενο, τρόπο αλληλεπίδρασης), ώστε να είναι πάντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού προσφέροντας το σωστό μίγμα μαθησιακών 
δραστηριοτήτων σε μαθηματικά ή γλώσσα και εργοθεραπείας ii) να παρακολουθεί την πρόοδο του κάθε παιδιού με μετρήσιμους στόχους και να δημιουργεί εκθέ-
σεις με τις μαθησιακές και κινητικές επιδόσεις από οποιαδήποτε συσκευή και οποτεδήποτε ώστε να τις συζητά με γονείς και συναδέλφους. Θα παρουσιαστούν 
παραδείγματα εφαρμογής εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης που αξιοποιούν την πλατφόρμα Kinems από διάφορα σχολεία της Αττικής καθώς και τα 
εξαιρετικά ευρήματα για την αποδεκτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Μέθοδος:
Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει:

•  Εάν και κατά πόσο τα παιχνίδια φυσικής αλληλεπίδρασης θεωρούνται αποτελεσματικά για την κατάκτηση μαθησιακών στό-
χων μαθηματικά και γλώσσα και ταυτόχρονα τη βελτίωση δεξιοτήτων αδρής κινητικότητας και επιτελικών δεξιοτήτων 
•  Εάν και κατά πόσο τα παιχνίδια φυσικής αλληλεπίδρασης θεωρούνται αποδεκτά σε πραγματικά σχολικά περιβάλλοντα.

Αξιοποιώντας τη μέθοδο μικτής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας μιας τεχνολογικά υποστηριζόμενης μαθησιακής παρέμβασης (mixed evaluation method) 
και με βάση στοιχεία καταγραφής της προόδου των δεξιοτήτων και της μαθησιακής επίδοσης παιδιών καθόλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης (log 
files), δομημένες συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς και στοιχεία από το ημερολόγια παρατήρησης-έρευνας των εκπαιδευτικών δίνονται απαντήσεις στα πα-
ραπάνω ερωτήματα. Στη μελέτη αξιολόγησης συμμετείχαν 6 ειδικοί παιδαγωγοί και γυμναστές από 3 δημοτικά σχολεία με τάξη ένταξης και ένα ειδικό σχολείο 
για παιδιά με αυτισμό που σχεδίασαν προγράμματα παρέμβασης αξιοποιώντας την πλατφόρμα Kinems για περίπου 3 μήνες με 20 μαθητές ηλικίας 6 – 11 ετών 
(μέση τιμή Μ=6,91 και τυπική απόκλιση τ.α.=1,72). 
Υπήρξε πλήρης ενσωμάτωση της προσέγγισης στα πλαίσια του Τμήματος Ένταξης των σχολείων και στις τάξεις του ειδικού σχολείου. Τα παιδιά έπαιζαν είτε 
ατομικά στο πρόγραμμά ατομικής στήριξης είτε εναλλάξ (όσο το ένα έπαιζε, τα άλλα που βρίσκονταν μέσα στην τάξη παρατηρούσαν τη διαδικασία) είτε υπήρχαν 
πολλαπλοί σταθμοί εργασίας και ανάλογη ενορχήστρωση μαθησιακών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί επέλεγαν τους στόχους που αντιστοιχούσαν σε διαδρα-
στικά παιχνίδια κάθε φορά και τις ρυθμίσεις αυτών βασιζόμενοι στις μαθησιακές και διδακτικές ανάγκες. Έτσι ανάλογα με το γνωστικό προφίλ του εκάστοτε 
παιδιού και τη μαθησιακή πορεία καθόριζαν τις ρυθμίσεις (λιγότερο χρόνο, περισσότερα εμπόδια, προσθήκη ή απόκρυψη βοήθειας, πλήθος ασκήσεων κ.α). Εάν 
το παιδί επεδείκνυε καλή επίδοση παραμετροποιούσαν το παιχνίδι θέτοντας επόμενο μαθησιακό στόχο. Στις περιπτώσεις που τα παιδιά αντιμετώπιζαν δυσκολία 
σε κάποιο παιχνίδι οι εκπαιδευτικοί δυναμικά άλλαζαν και τις ρυθμίσεις ώστε να είναι πάντα σύμφωνο με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διάθεση του κάθε 
παιδιού.

Αποτελέσματα:
Τόσο η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων που συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας όσο και η σε βάθος μελέτη των ποιοτικών 
δεδομένων έδειξαν ότι υπήρχε βελτίωση των γνώσεων, των κινητικών και επιτελικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσα σε ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον 
και ότι επιτεύχθηκε υψηλή αποδεκτικότητα των παιχνιδιών από παιδιά και εκπαιδευτικούς. 
Κάποια από τα βασικά ευρήματα είναι:
* Βελτίωση δεξιοτήτων ομιλίας και λόγου: αύξηση αντιληπτικού και εκφραστικού λεξιλογίου, αύξηση αυθόρμητου προφοριού λόγου και πρωτοβουλιών για επι-
κοινωνία καθώς και βελτίωση ικανοτήτων επίλυσης ασκήσεων στα μαθηματικά μαθηματικών πράξεων
* Βελτίωση των κιναισθητικών ικανότητων, της ψυχοκινητικής ταχύτητας και της ταχύτητας γνωστικής επεξεργασίας (Gs) 
* Μειωμένα επίπεδα άγχους σε σχέση με παραδοσιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (e.g. messy play, yellow table)
* Μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών και αυξημένο κίνητρο συμμετοχής και παραγωγής προφορικού λόγου. Τα παιδιά απόλαυσαν τα παιχνίδια 
* Μεγάλη πρόοδος από την έναρξη της παρέμβασης και μετά (δεξιότητες λόγου και ομιλίας). 
* Μεγαλύτερη κοινωνικότητα: περισσότερες επικοινωνιακές προσπάθειες με τους ενήλικες, αιτήματα για βοήθεια, παιχνίδι
Τα οφέλη παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών και όχι μόνο, μιας και παρατηρήθηκε γενίκευση των νέων συμπεριφορών και σε άλλες δραστηριότη-
τες.

Συμπεράσματα:
Τα θετικά ευρήματα της μελέτης συμβαδίζουν με αυτά άλλων μελέτες οι οποίες είναι λίγες στη διεθνή βιβλιογραφία. Το καινοτομικό στοιχείο της συγκεκριμένης 
μελέτης είναι ότι εξετάστηκε ο τρόπος σχεδίασης και υλοποίησης εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης παιδιών με αυτισμό με χρήση πλατφόρμας 
κιναισθητικής μάθησης μέσα από παιχνίδια σε αυθεντικά και ποικίλα σχολικά περιβάλλοντα για αρκετές βδομάδες.
Έγινε φανερό ότι η χρήση διαδραστικών παιχνιδιών κιναισθητικής μάθησης βασισμένων σε εκπαιδευτικά και εργοθεραπευτικά πρωτόκολλα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί με επιτυχία συνδυαστικά με τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές τεχνικές σε αυθεντικά σχολικά περιβάλλοντα, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα παρέμβασης 
προς όφελος των παιδιών.

Λέξεις-Κλειδιά:
κιναισθητική μάθηση, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια
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«Το θετικό - αρνητικό συναίσθημα και η χρήση στρατηγικών αντιμετώπισης, ως 
παράγοντες διαμόρφωσης του άγχους σε γονείς ατόμων με ΔΑΦ»

Οικογένειες – Αδέλφια

 » Σάφη Μαρία (M.Ed.in Special Education), Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, Παρουσιάζει
 » Σούλης Σπυρίδων- Γεώργιος (Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο. Ιωαννίνων),Εργαστήριο Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του άγχους των γονέων ατόμων με ΔΑΦ και εξετάζονται οι στρατηγικές που 
χρησιμοποιούν για την αντιμετώπισή του. Επίσης, διερευνάται το θετικό και αντίστοιχα το αρνητικό συναίσθημα που βιώνουν, 
καθώς και η συναισθηματική κατάσταση τους με την αντίστοιχη των γονέων ατόμων δίχως αναπηρία.

Μέθοδος:
Στην έρευνα συμμετείχαν 64 γονείς ατόμων με ΔΑΦ (πειραματική ομάδα) και 123 γονείς “τυπικώς” αναπτυσσόμενων ατόμων (ομά-
δα ελέγχου). Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Συγκεκριμένα, η κλίμακα Άγχους 
του Spielberger, η οποία εξέτασε το άγχος από μια κατάσταση και το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, η κλίμακα 
Στρατηγικών Αντιμετώπισης Αγχογόνων Καταστάσεων (ΣΑΑΚ), που διερευνά τις στρατηγικές αντιμετώπισης που αξιοποιούνται 
σε καταστάσεις άγχους και η Κλίμακα Θετικού και Αρνητικού Συναισθήματος (PANAS) που καταγράφει τα επίπεδα θετικού και 
αρνητικού συναισθήματος. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. 21.0.

Αποτελέσματα:
Οι γονείς ατόμων με ΔΑΦ εμφανίζουν μέτριο προς υψηλό επίπεδο άγχους, το οποίο αναδείχθηκε μεγαλύτερο, σε σχέση με των 
γονείς ατόμων δίχως αναπηρία. Επίσης, καταγράφηκε μεγαλύτερη χρήση ενεργητικών στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους 
και από τις δύο ομάδες του δείγματος, σε σχέση με τις στρατηγικές παθητικής αντιμετώπισης. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι οι γο-
νείς ατόμων με ΔΑΦ παρουσιάζουν “υψηλότερο” επίπεδο θετικού συναισθήματος σε σχέση με το αρνητικό συναίσθημα, αν και η 
πειραματική ομάδα του δείγματος εμφανίζει “υψηλότερο” επίπεδο αρνητικού συναισθήματος ως προς την ομάδα ελέγχου.

Συμπεράσματα:
Οι γονείς ατόμων με ΔΑΦ εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους από τους γονείς ατόμων με τυπική ανάπτυξη. Ωστόσο, διαπι-
στώθηκε ότι αξιοποιούν στρατηγικές για την αντιμετώπιση του, οι οποίες θεωρούνται ενεργητικές. Επιπλέον, οι γονείς ατόμων 
με ΔΑΦ διακατέχονται από θετικό συναίσθημα, που πιθανόν αποδίδεται στα οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης των ατόμων 
με ΔΑΦ, γεγονός που επιτρέπει στους γονείς να αισθάνονται μια “συναισθηματική ασφάλεια”.

Λέξεις-Κλειδιά:
γονείς, άγχος, στρατηγικές αντιμετώπισης, θετικό-αρνητικό συναίσθημα
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Ο ρόλος του οπτικού συστήματος στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.
Βιολογική / Νευροαναπτυξιακή βάση του αυτισμού

 » ΓΡΙΜΠΑΒΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΩΘΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Κ ΕΦΗΒΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ‘’ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’’, Παρουσιάζει
 »ΜΠΡΙΝΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ‘’ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’’

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισμός των ελλειμμάτων του οπτικού συστήματος σε άτομα του φάσματος του αυτισμού. 
Ταυτόχρονα αναζητάτε η συσχέτιση που εμφανίζουν τα ελλείμματα αυτά με το φαινότυπο του αυτιστικού φάσματος.

Μέθοδος:
Η εργασία βασίστηκε σε ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών από ερευνητικές ομάδες που μελέτησαν το φαινότυπο και 
το γονότυπο του αυτιστικού φάσματος. Οι έρευνες διεξήχθησαν σε νευροβιολογικό και νευροφυσιολογικό επίπεδο καθώς επίσης 
και σε επίπεδο συμπεριφοριστικής εκδήλωσης των ελλειμμάτων του οπτικού συστήματος.

Αποτελέσματα:
Από την συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των ερευνητικών δεδομένων προ-κύπτει μία συσχέτιση των ελλειμμάτων του οπτικού 
συστήματος εν γένει, με κάποιες από τις κλινικές εκδηλώσεις του αυτιστικού φάσματος. 
Η παραπάνω συσχέτιση κρίνεται πολύ σημαντική καθώς θα μπορούσε να απο-κωδικοποιήσει ένα εύρος υφιστάμενων εκδηλώσε-
ων σε επίπεδο συμπεριφο-ράς ατόμων με Δ.Α.Φ
Παράλληλα διαπιστώνεται η ερευνητική προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο να οριστούν τα ελλείμματα του οπτικού συστήματος, 
ως βιοδείκτης για τον εντοπισμό των παιδιών υψηλού κινδύνου ως προς την διάγνωση του αυτιστικού φάσματος στο βρεφικό 
στάδιο ανάπτυξης τους . Η προσπάθεια εντοπίζεται χρονικά πριν από την σαφή εκδήλωση των πρώιμων συμπεριφορών του αυ-
τιστικού φάσματος, που θα οδηγήσουν στην μετέπειτα διάγνωση.

Συμπεράσματα:
Συμπερασματικά προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω συγκέντρωση, μελέτη και συσχέτιση όλων των ερευνητικών δεδομένων που 
έρχονται στην επιφάνεια. Στόχος είναι η πληρέστερη κατανόηση των αισθητηριακών ελλειμμάτων του οπτικού συστήματος και 
πώς αυτά επιδρούν στην κατανόηση της λειτουργίας των συμπεριφορών του αυτιστικού φάσματος.

Λέξεις-Κλειδιά:
Οπτικό σύστημα, φαινότυπος αυτισμού, γονότυπος αυτισμού, εκδήλωση συμπεριφορών
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ΑΥΤΙΣΜΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

Βιολογική / Νευροαναπτυξιακή βάση του αυτισμού, Πρώιμη ανίχνευση – Πρώιμη παρέμβαση

 »ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΟΤΟΥΡΑ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η εργασία αυτή, παρουσιάζει μία περιληπτική αναφορά στα αίτια, την επιδημιολογία και τις διάφορες προσεγγίσεις και φαρ-
μακοθεραπείες του αυτισμού και του συνδρόμου Asperger που χρησιμοποιήθηκαν στην πορεία του χρόνου, για να καταλήξει να 
ασχοληθεί ποιο αναλυτικά με τις σύγχρονες στρατηγικές παρέμβασης στην εξέλιξη ενός παιδιού με αυτισμό, την ένταξή του στο 
γενικό σχολείο και της σημερινές μεθόδους και στρατηγικές για την επικοινωνία μαζί του και την κοινωνική του ενσωμάτωση, 
με στόχο την ομαλότερη συμβίωση ενός αυτιστικού ατόμου με την υπόλοιπη μη αυτιστική κοινωνία, την ανεξαρτητοποίησή του 
και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του, όπως παρουσιάζονται και προτείνονται μέσα από την διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος εξετά-
ζεται η εξέλιξη της αντιμετώπισης του αυτισμού στην Ελλάδα σε σχέση με τα διεθνώς κοινά αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές. 
Ποιο το επίπεδο ενσωμάτωσης των αυτιστικών ατόμων στην ελληνική κοινωνία και η εφαρμογή των προγραμμάτων ένταξης στα 
ελληνικά γενικά σχολεία.

Μέθοδος:
Βιβλιογραφική προσέγγιση, παρουσίαση μελέτης περιπτώσεων. Τρείς μελέτες περίπτωσης παιδιών της νηπιακής ηλικίας με 
διαφορετικό επίπεδο αυτισμού το καθένα και άλλες διαταραχές.

Αποτελέσματα:
Μετά από χρόνια μελετών, αποδοχής και ανάδειξης των ιδιαιτεροτήτων των αυτιστικών ατόμων, σήμερα, με τον εκσυγχρονισμό 
και ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τα κοινά ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα, την συνεχή εκπαίδευση και ενημέ-
ρωση των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον αυτισμό και την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου πλέον και όχι απλά 
της απόκρυψής του από την οικογένεια, τα πράγματα για τα παιδιά με αυτισμό που φοιτούν στα γενικά σχολεία βελτιώνονται 
δραματικά. Εν κατακλείδι, τα εκπαιδευτικά προγράμματα παραμένουν η καλύτερη διαθέσιμη θεραπεία για την αντιμετώπιση των 
διαφόρων δυσκολιών που συνδέονται με τον αυτισμό.

Συμπεράσματα:
Η αναγνώριση και η πολυποικιλότητα του αυτισμού, η μοναδικότητα της περίπτωσης που παρουσιάζει το κάθε άτομο ξεχωριστά, 
οδήγησε στο να αναπτυχθούν διάφορες μέθοδοι και στρατηγικές παρέμβασης με γενική κατεύθυνση αλλά με εξατομικευμένη 
εφαρμογή, με σκοπό την επικοινωνία με τον κόσμο του αυτιστικού παιδιού, την αποδοχή της ιδιαιτερότητας από την οικογένεια 
του αυτιστικού παιδιού, την εκπαίδευσή των ατόμων με αυτισμό, την ενσωμάτωση τους και την ομαλή κατά το δυνατόν, έντα-
ξη σε ομάδες συνομηλίκων και εν γένει στο «κανονικό» κοινωνικό σύνολο. Μέσα από την έρευνα λοιπόν και τις μεθόδους που 
προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, οι επαγγελματίες, οι κρατικοί φορείς αλλά και η κοινωνία κατέληξαν στο 
να αποδέχονται, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και να εφαρμόζουν πλέον την ένταξη των παιδιών με αναπηρίες και διάχυτες 
αναπτυξιακές διαταραχές και ανάμεσά τους, των παιδιών με αυτισμό ή σύνδρομο, στο γενικό σχολείο.

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, βιβλιογραφική μελέτη, μελέτη περιπτώσεων.
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Η αφήγηση του εικοσιτετράωρου ενός ενήλικα με αυτισμό σε πρόγραμμα 
δημιουργικής απασχόλησης

Μετάβαση στην ενήλικη ζωή

 »Δροσινού-Κορέα Μαρία, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 » Σπυροπούλου Ελισσάβετ,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η παρούσα εργασία σκοπεύει να κατανοήσει το εικοσιτετράωρο ενός ενήλικα με αυτισμό μέσα από τις αφηγήσεις του. Αυτές 
παράγονται αυθόρμητα στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Στα επιμέρους ερωτήματα επιχειρείται να διερευνηθεί η 
διάκριση του χρόνου δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας από το χρόνο μη προσέλευσής του στο πρόγραμμα δημιουργικής 
απασχόλησης. Η έρευνα πραγματοποιείται στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Καλαμάτας σε ομάδες 
ενηλίκων με διαγνωσμένες διανοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες .

Μέθοδος:
Στη μεθοδολογία αξιοποιήθηκαν οι ηχογραφημένες αφηγήσεις εστιάζοντας στον τρόπο που κατανοούν τις δραστηριότητες στο 
ΚΕΦΙΑΠ. Ακόμη συζητήθηκε το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων τους στον ελεύθερο χρόνο τους, στον χρόνο αποχώρησης, 
προσέλευσης από το σπίτι προς τους κοινοτικούς σταθμούς της πόλης, καθώς και η συχνότητα και αυτονομία των εξόδων τους. 
Το περιεχόμενο αναλύθηκε με βάση τις αρχές της θεμελιώδους επιστημονικής έρευνας.

Αποτελέσματα:
Οι αφηγήσεις του εικοσιτετράωρου ενός ενήλικα με αυτισμό σε πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης ομαδοποιήθηκαν σύμ-
φωνα με τα ερευνητικά μας ερωτήματα. Στα αποτελέσματα καταγράφηκε ότι ο ενήλικας είναι σε θέση να κατανοήσει τον δια-
χωρισμό της έννοιας του χρόνου. Ωστόσο δεν είναι σε θέση να τον αξιοποιήσει κατάλληλα αφού παρουσίασε ελλείμματα στις 
δεξιότητες κοινωνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων καθώς και σε δεξιότητες κατανόησης του ελεύθερου χρόνου.

Συμπεράσματα:
Με την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ειδική εκπαίδευση ενός ατόμου με αυτισμό μόνο σε ακαδημαϊκές δεξιότητες, όπως 
είναι η κατανόηση του χρόνου δεν μπορεί να υποστηρίξει την προσαρμοστική λειτουργική του συμπεριφορά. Ακόμα, τα προγράμ-
ματα δημιουργικής απασχόλησης ενισχύουν, καλλιεργούν δια βίου τόσο τις ακαδημαϊκές όσο και τις πρακτικές καθημερινές 
δεξιότητες .σε ενήλικες με αυτισμό. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να υποστηρίζονται με στοχευμένα εξατομικευμένα δομημένα 
ενταξιακά προγράμματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, χρόνος, δια βίου εκπαίδευση
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Οι σημασιολογικές ικανότητες στις ΔΑΦ
Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 » Καραμπούλα Αναστασία , ΙΕΕΛ, Έλλογον , Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η γλωσσική ανάπτυξη στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος χαρακτηρίζεται από ετερογένεια. Ανάμεσα στις άλλες γλωσσικές 
δυσχέρειες έχουν αναγνωριστεί σημασιολογικές δυσκολίες, στοιχείο που έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω δυσκολία στη 
γλωσσική κατανόηση, την κατάκτηση του λεξιλογίου και τις δεξιότητες συζήτησης (Rapin & Dunn, 2003). Σκοπός της εργασίας 
είναι να μελετήσει το προφίλ των σημασιολογικών δεξιοτήτων των ατόμων με ΔΑΦ και να αναδείξει τη σημασία των γλωσσικών 
παρεμβάσεων, που εστιάζουν στις σημασιολογικές συνδέσεις. 

Μέθοδος:
Οι μετρήσεις των δεικτών σημασιολογικών δεξιοτήτων ατόμων με διάγνωση ΔΑΦ γίνονται μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία συ-
μπληρώνονται από τους εκπαιδευτές τους. Τα ερωτήματα αφορούν στις σημασιολογικές συνδέσεις, την ικανότητα για μετάδοση 
μηνυμάτων με νοηματική επάρκεια, την παρουσία λαθών υπερεπέκτασης ή υποεπέκτασης, κ.α. 

Αποτελέσματα:
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για κάθε ομάδα ανάλογα με το επίπεδο γλωσσικής έκφρασης και περιγράφονται τα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά σημασιολογικών δεξιοτήτων για κάθε ομάδα. 

Συμπεράσματα:
Διαπιστώνονται δυσκολίες ως προς τη διάσταση της σημασιολογίας σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικές εκδηλώσεις 
και προτείνονται μέσα αξιολόγησης και μέθοδοι παρέμβασης για την υποστήριξη των ελλειμμάτων αυτών. 

Λέξεις-Κλειδιά:
σημασιολογία, λεξιλόγιο, γλωσσική κατανόηση, γλωσσική έκφραση
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Βιολογική / Νευροαναπτυξιακή βάση του αυτισμού, Άλλο

 » Dr Τσεκούρα Ευφροσύνη, Παιδίατρος-Νεογνολόγος-Αναπτυξιολόγος, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙ-
ΚΗΣ ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, Υπεύθυνη του Ιατρείου Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. , ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, Ιατρείο Αναπτυξια-
κής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Το 1978 γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση και έκτοτε έχουν γεννηθεί περισσότερα 
από 8 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως. Το 1984 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον άνθρωπο η κρυοσυντήρηση εμβρύων και 
το 1991 η ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI) για την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας, μέθοδος η οποία 
σήμερα εφαρμόζεται σε περίπου 50%-70% των ζευγαριών. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει αμφισβητούμενα αποτελέσματα αρ-
νητικής νευροαναπτυξιακής έκβασης τα οποία συσχετίζονται με τις διάφορες φάσεις των τεχνικών όπως την εμβρυομεταφορά 
φρέσκων έναντι κατεψυγμένων ωαρίων, την τεχνική ICSI, τα καλλιεργητικά υλικά αλλά και παράγοντες οι οποίοι συνυπάρχουν 
αλλά δεν αφορούν την ίδια την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή όπως η προωρότητα, οι πολύδυμες κυήσεις, η μεγάλη ηλικία των 
γονέων και η ίδια η υπογονιμότητα. Σκοπός είναι η ανασκόπηση των διεθνών βιβλιογραφικών δεδομένων σε σχέση με την επί-
πτωση διαταραχών αυτιστικού φάσματος σε παιδιά τα οποία γεννήθηκαν με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η συσχετίση αυτών 
με τα δεδομένα καταγραφής του Ιατρείου Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου μας.

Μέθοδος:
Μελετήθηκαν πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές από διεθνή βάση δεδομένων και έγινε προοπτική μελέτη φακέλων παιδιών 
τα οποία προσήλθαν για εκτίμηση στο Ιατρείο Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου μας και στα 
οποία αναφέρονταν ιστορικό υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αποκλείσθηκαν παιδιά με ιστορικό εξαιρετικής προωρότητας, 
συγγενείς ανωμαλίες, σύνδρομα και διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως αιμορραγίες και υδροκέφαλος.

Αποτελέσματα:
Δεν υπάρχουν ομοιογενείς μελέτες ή συστηματικές μετα-αναλύσεις οι οποίες να καταγράφουν αυξημένη επίπτωση φάσματος 
αυτισμού σε σχέση με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Εντούτοις αναφέρονται αυξημένα ποσοστά αυτισμού, γνωστικών ελλειμ-
μάτων και νοητικής υστέρησης σε παιδιά τα οποία γεννήθηκαν με την τεχνική ICSI. Στο δικό μας πληθυσμό συνολικά μελετήθηκαν 
οι φάκελοι n=133 παιδιών με ιστορικό υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Από αυτά το 61% ήταν αγόρια και το 39% κορίτσια. Το 
μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας ήταν μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης στο 86% και 83% των περιπτώσεων 
αντίστοιχα. Η μέση ηλικία του πατέρα κατά την σύλληψη ήταν τα 37 έτη και της μητέρας τα 38 έτη. Διαταραχή αυτιστικού φά-
σματος παρατηρήθηκε στο 9,02% των παιδιών. Στο σύνολο του δείγματος το 3,76% ήταν ήπιας και το 3.76% μέτριας βαρύτητας, 
ενώ το 1,5% ήταν μεγάλης βαρύτητας. Η σχέση αγόρια: κορίτσια ήταν 2:1. Από τις υπόλοιπες διαταραχές ΔΕΠΥ παρατηρήθηκε 
στο 8.2% των παιδιών, εσωστρεφής/εξωστρεφής συμπεριφορά στο 33.08%, μαθησιακές δυσκολίες στο 26.3%, και μεμονωμένες 
διαταραχές άρθρωσης στο 18.8%. 

Συμπεράσματα:
Στο δείγμα μας καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά φάσματος αυτισμού σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (9.02% vs 1.69%). Εντούτοις 
δεν παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση στις σοβαρές μορφές της νόσου (1,5%). Η επικράτηση του άρρενος φύλου ήταν μικρότε-
ρη αυτής του γενικού πληθυσμού με σχέση αγόρια:κορίτσια 2:1 vs 4:1. Αν και η μελέτη μας έχει αδυναμίες εντούτοις στην χώρα 
μας δεν υπάρχουν καταγραφές έκβασης υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και κυρίως σε σχέση με το φάσμα αυτισμού. Γενικά οι 
υπάρχουσες μελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία ή στερούνται αξιοπιστίας λόγω της ετερογένειας αυτών (κυρίως ως προς τα 
διαγνωστικά κριτήρια του φάσματος αυτισμού). Εντούτοις φαίνεται ότι παρατηρείται κάποια αυξημένη επίπτωση κυρίως στα 
περιστατικά της τεχνικής ICSI. Παραμένει το ερώτημα αν η συσχέτιση αφορά την ίδια την τεχνική ή την αιτία της υπογονιμότητας 
για την οποία εφαρμόζεται η τεχνική. 

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μικρογονιμοποίηση, ICSI
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Η ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

 » Ευγενία Τόκη, Εργαστήριο Ακοολογίας, Νευροωτολογίας και Νευροεπιστημών, Τμήμα Λογοθεραπείας, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παρουσιάζει

 » Πολυξένη Φακίτσα,Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 » Χρήστος Βουλιώτης,Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας Και Φιλολογίας, ΑΠΘ
 » Βασιλική Σιαφάκα,Εργαστήριο Ακοολογίας, Νευροωτολογίας και Νευροεπιστημών, Τμήμα Λογοθεραπείας, Σχολή Επιστημών Υγεί-
ας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 » Πέτρος Πετρίκης, Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 » Ευγενία Τόκη,

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Είναι βιβλιογραφικό τεκμηριωμένο ότι τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν συνολικά σημαντικές καθυστερήσεις στη γλώσσα και 
στην επικοινωνία κυρίως με ελλείμματα στην πραγματολογία, που παραμένουν ακόμη και όταν η δομή της γλώσσας μοιάζει ανέ-
παφη. Παράλληλα, η χρήση των κινητών τεχνολογιών και των ψηφιακών δραστηριοτήτων δίνει νέες δυνατότητες για άμεση και 
ταχεία εκτίμηση γλωσσικών ελλειμμάτων σε κλινικά περιβάλλοντα. Πιο ειδικά, η χρήση της παιχνιδοποίησης, δηλαδή στοιχείων 
από το σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών σε διαφορετικές διαδικασίες, ενσωματώνει στοιχεία ώστε να παρακινεί τους συμμετέ-
χοντες να εμπλακούν ευχάριστα σε δραστηριότητες κλινικού χαρακτήρα, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα έδειχναν κουρα-
στικές και χρονοβόρες. Ο σκοπός αυτής της πιλοτικής έρευνας ήταν η μελέτη της χρήσης της παιχνιδοποίησης για τον έλεγχο 
πραγματολογικών ελλειμμάτων σε άτομα με αυτισμό. 

Μέθοδος:
Συμμετείχαν 30 παιδιά (20 τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά,11-11.9 ετών και 10 παιδιά με ήπιο αυτισμό, 11-15 ετών). Εφαρμόστηκε 
το πρωτόκολλο αξιολόγησης με παιχνιδοποίηση τόσο στην πειραματική όσο και στην ομάδα ελέγχου. Έγινε συλλογή, ανάλυση 
δεδομένων και στατιστική ανάλυση στο SPSS. 

Αποτελέσματα:
Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας, δίνοντας συνολικό σκορ, χρόνο απόκρισης, ορθότητα απα-
ντήσεων και στατιστικά σημαντικά ευρήματα από τη μη παραμετρική ανάλυση που υποδεικνύουν ότι τα παιδιά με αυτισμό υστε-
ρούν στις πραγματολογικές δεξιότητες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Συμπεράσματα:
Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι η παιχνιδοποίηση, με κατάλληλα σχεδιασμένες ψηφιακές δραστηριότητες έχει την δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθεί στον εντοπισμό ελλειμμάτων πραγματολογίας σε παιδιά με αυτισμό δίνοντας νέες προοπτικές στην κλινική 
αξιολόγηση και παρέμβαση.

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, παιχνιδοποίηση, πραγματολογία
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Φτιάχνοντας Μαζί μια Νέα Αφήγηση για τον Αυτισμό
Οικογένειες – Αδέλφια

 » Έυη Δέμου , Γονέας, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Συμβαδίζω, Παρουσιάζει
 » Ειρήνη Γουγούση,Γονέας, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Συμβαδίζω, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Περίληψη:
Γονείς παιδιών με αυτισμό αφηγούμαστε την ιστορία μιας ομάδας γονέων που ξεκίνησε με στόχο την ψυχοεκπαίδευση και προ-
χώρησε στην συγκατασκευή μιας νέας, κοινής, γλώσσας κατανόησης της διαφορετικότητας.
Η διαδρομή της ομάδας μας συμπεριέλαβε την γνώση και την πληροφορία σχετικά με τις ΔΑΦ, χωρίς να αφήνει απ’ έξω τις 
προσωπικές ιστορίες και ανάγκες, όχι μόνο των γονιών αλλά και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Μέσα στην ομάδα, ο 
αυτισμός είναι ένας δρόμος κατανόησης του διαφορετικού νου, περπατιέται με σεβασμό, χωρίς να αποτελεί εμπόδιο στην διαρκή 
προσπάθεια για επικοινωνία και ποιότητα ζωής.
Ο Γιώργος, η Ειρήνη, ο Χάρης, η Κατερίνα, η Ρούλα, ο Παύλος, η Έυη, ο Κώστας, η Ειρήνη, ο Μάνθος και η Λαμπρινή ταξιδέψαμε 
μαζί μιλώντας όχι μόνο για τις δυσκολίες και τα εμπόδια αλλά και για τις δυνατότητες και τις προοπτικές μιας οικογενειακής 
ζωής που αποδέχεται και συμπεριλαμβάνει τον αυτισμό. Οι γονείς, ως οι «ειδικοί» του παιδιού μας, συμμετέχουμε ενεργά στις 
αποφάσεις που το αφορούν, υποστηρίζουμε την προσαρμογή του στο σχολείο και την κοινότητα, προσαρμοζόμαστε στο μεγάλω-
μά τους και ανταποκρινόμαστε με αποφασιστικότητα στις διαρκείς προκλήσεις. Στην παρουσίασή μας στο συνέδριο, κάποιοι από 
εμάς θα μοιραστούμε την εμπειρία αυτού του ταξιδιού, τι μας φάνηκε χρήσιμο και πώς αξιοποιούμε τις δυνάμεις μας μέσα στην 
καθημερινότητά μας.

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, Οικογένεια, Ομάδα Γονέων
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Οικοτροφείο ΕΕΠΑΑ, Στέγη Αυτιστικών Ατόμων “Ελένη Γύρα”: 18 χρόνια μετά...
ΔΑΦ και Στεγαστικές Δομές

 »Μαργαρίτα Γκογκάκη, Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, Ψυχοπαιδαγωγός ΜΑ, Επιστη-
μονική Διευθύντρια Στέγης Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα», Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστι-
κών Ατόμων. Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η μελέτη και η αξιολόγηση της 18χρονης πορείας των ενοίκων του Οικοτροφείου Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα», του 
Πρώτου Κέντρου Εκπαίδευσης και Διαβίωσης Ενήλικων Ατόμων με Αυτισμό στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από 
την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων στη Ζίτσα Ιωαννίνων από τον Νοέμβριο του 2001. Επίσης, η αξιοποίηση της 
πολύτιμης εμπειρίας του προσωπικού, των γονέων και της Διοίκησης του φορέα από παρόμοιους φορείς και δομές που πρόκει-
ται να δημιουργηθούν στην χώρα μας.

Μέθοδος:
Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική παρατήρηση, η καταγραφή και η ποιοτική και περιγραφική ανάλυση 
της εξέλιξης των ενοίκων του Οικοτροφείου σε βασικούς τομείς όπως η αυτοεξυπηρέτηση, η επικοινωνία και οι κοινωνικές 
δεξιότητες μέσω της εφαρμογής του εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος από την ένταξή τους στο Οικοτροφείο ως 
σήμερα.

Αποτελέσματα:
 Όλοι οι ένοικοι του Οικοτροφείου, με διαφορετικό βαθμό λειτουργικότητας και σύνοδες αναπηρίες αξιοποίησαν τις ικανότητές 
τους και σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης, ανάπτυξης πρωτοβουλίας και ενδιαφέροντος, συγκέ- 
ντρωσης προσοχής, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, καθώς και βελτίωση ή αποφυγή προβληματικών συμπεριφορών τους. 
Επίσης, οι γονείς των ενοίκων νιώθουν ασφάλεια και ικανοποίηση από την πορεία της διαβίωσης των παιδιών τους στην δομή.

Συμπεράσματα:
Το θεραπευτικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οικοτροφείου Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα» και η εν γένει λειτουργία 
του προσφέρει σημαντικά οφέλη κυρίως στους ενοίκους του αλλά και στις οικογένειες αυτών, αποτελεί πρότυπο λειτουργίας 
αντίστοιχων δομών και καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη και άλλων στεγαστικών δομών στην Ελλάδα.

Λέξεις-Κλειδιά:
Οικοτροφείο, ένοικοι, εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πρόσωπο αναφοράς.
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Eύχομαι να είχα κάτι ξεχωριστό να πω, αλλά ο γιος μου έχει απλά αυτισμό. 
Οικογένειες – Αδέλφια, Άλλο

 » Ραυτοπούλου Μαρία, Γονέας (μητέρα), Παρουσιάζει Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Στόχος της εργασίας μου είναι, να παρουσιάσω μια διαφορετική πτυχή αντιμετώπισης του φάσματος του αυτισμού με πρωταγω-
νιστές τους γονείς που είναι πρωτεργάτες αλλά και αφανείς ήρωες στη ζωή των παιδιών.

Μέθοδος:
Ο Φίλιππος μας είναι 8,5 χρονών έχει αυτισμό και δεν είναι ούτε το καλύτερο αλλά ούτε το χειρότερο που μας συνέβει. Απλά μας 
συνέβει.Τυχαία, όπως συμβαίνει να είναι καστανός με καστανά μάτια. 
Δεν έχουμε άλλο παιδί και για εμάς τα όρια είναι θολά του τι είναι «φυσιολογικό» και τι όχι για ένα παιδάκι της ηλικίας του. Ό,τι 
κάνει ή ότι δεν κάνει ο Φίλιππος είναι το «φυσιολογικό».
Ήταν 18 μηνών όταν ο πατέρας του είδε ένα διαφημιστικό σποτ και μου επισήμανε πως το παιδί έχει πολλά από τα χαρακτηρι-
στικά.Μου πήρε πολλούς μήνες να δεχτώ αυτό που στην πραγματικότητα είχα καταλάβει και εγώ από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Αποτελέσματα:
Από 3 χρόνων έχει δεχτεί βοήθεια από ανθρώπους ειδικούς που του έδωσαν και εκείνου και εμάς μια πορεία πλεύσης. Παρακο-
λουθεί τη Β΄Δημοτικού με παράλληλη στήριξη.Δεν αντιμετώπισαμε ποτέ προβλήματα με το σχολικό περιβάλλον.Ήταν όλοι ικανοί 
και αν κάποιοι δεν ήταν σίγουρα είχαν κάποιο καλό στοιχείο και αυτό κρατήσαμε.Χωρίς αντιπαραθέσεις.Αν αναρωτιόταν κάποιος 
ποιοι είναι οι γονείς του παιδιού με αυτισμό, θα ήμασταν τελευταίοι που θα έδειχναν.
Ο ίδιος είναι χαρούμενο παιδί,ξέρει τι θέλει, τι δε θέλει και το διεκδικεί.Μπορεί να είναι ένα 8χρονο που δυσκολεύεται να βάλει 
το μπουφάν του, αλλά είναι και ένα 8χρονο που έχει αναπτύξει 5 διαφορετικούς τρόπους να αποφορτιζεται. Κάτι που όυτε εγώ 
το 38χρόνο δε μπορώ να το κάνω.

Συμπεράσματα:
Αισθανόμαστε τυχεροί που καταλάβαμε νωρίς τη διαφορετικότητα.Γρήγορα το κλάψαμε,το θρηνήσαμε και γρήγορα σηκώσαμε 
τα μανίκια.Πιστεύω πως πλέον έχουμε τις ίδιες χαρές και λύπες με οποιοδήποτε άλλους γονείς ενός νευροτυπικού παιδιού.Το 
αίσθημα της απόγνωσης που μας κυρίευε τα πρώτα χρόνια δεν υπάρχει και πλέον διασκεδάζουμε την καθημερινότητά μας.

Λέξεις-Κλειδιά:
Γονέας αυτισμός μαρτυρία 
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Τι σημαίνει σεξουαλικότητα;: Εμπειρίες και αντιλήψεις νέων με ΔΑΦ
Μετάβαση στην ενήλικη ζωή

 » ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΕΨΥΜΕ, Παρουσιάζει
 » ΡΩΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ,ΕΨΥΜΕ, Παρουσιάζει

Προφορική 
Ανακοίνωση

Περίληψη:
H σεξουαλικότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης και σημαντική διάσταση της ζωής του ανθρώπου. Τα 
τελευταία χρόνια, η βιβλιογραφία κυρίως έχει επικεντρωθεί στις συμπεριφορές τους, στον σεξουαλικό προσανατολισμό, στην 
επιθυμία, στις γνώσεις των νέων και εφήβων με ΔΑΦ (Byers, Nichols & Voyer, 2013. Fernandes et al., 2016. Schottle et al., 2017. 
Stokes, Newton & Kaur, 2007). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εμπειρίας της σεξουαλικότητας με βάση 
την δική τους οπτική. 
Οι συμμετέχοντες που πήραν μέρος στην έρευνα είναι 15 ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού μέσης και υψηλής λειτουργικότητας. 
Χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένη συνέντευξη και ερωτηματολόγιο για να διερευνηθούν μερικά από τα  θέματα: σεξουαλικότητα, 
σεξουαλικός προσανατολισμός, έρωτας, αυνανισμός, πηγή πληροφόρησης.
Μέσα από τις συνεντεύξεις αναδύονται οι δυσκολίες, οι προβληματισμοί, οι αντιλήψεις των νέων γύρω από τις ερωτικές σχέσεις 
και η ελλιπής γνώση αναφορικά με σεξουαλικές συμπεριφορές. Μέσα από τις αυτό-αναφορές  τους προκύπτει η ανάγκη των νέων 
για κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη για τη διαχείριση της σεξουαλικής ζωής τους.
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ΠΙΛΟΤΙΚΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΏΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΈΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΣΤΟ 
ΔΉΜΟ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ ΚΡΉΤΗΣ. ΜΈΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

Πρώιμη ανίχνευση – Πρώιμη παρέμβαση

 » Αικατερίνη Μπιτζαράκη, Κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών κι εφήβων «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γ. Ν. Ηρα-
κλείου
 » Κωνσταντίνα Λουλακάκη, Κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών κι εφήβων «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γ. Ν. Ηρα-
κλείου
 »Μαρία Κάτρη, Κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών κι εφήβων «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γ. Ν. Ηρακλείου
 »Φιλοθέη.Γεωργιουδάκη, Κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών κι εφήβων «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γ. Ν. Ηρα-
κλείου
 » Σταυρούλα.Μήλιου, Κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών κι εφήβων «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γ. Ν. Ηρακλείου 
 »Μαριάννα Σκουντή Κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών κι εφήβων «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γ. Ν. Ηρακλείου 

Προφορική 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η παρούσα έρευνα αποτελεί το πρώτο μέρος μιας πιλοτικής μελέτης παρατήρησης. Στόχος της έρευνας είναι η πρώιμη ανίχνευ-
ση και διάγνωση παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και η παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των διαταραχών 
αυτών σε τρία αναπτυξιακά επίπεδα (4 ετών,7 ετών και 13 ετών).

Μέθοδος:
Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 328 νήπια (158 αγόρια και 170 κορίτσια), ηλικίας 4 ετών που φοιτούσαν το σχολικό έτος 
2016-2017 στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Η μελέτη διεξήχθη σε δύο επίπεδα, το πρώτο 
περιλάμβανε την ανίχνευση όλων των παιδιών και το δεύτερο την κλινική αξιολόγηση όσων είχαν θετικό ανιχνευτικό έλεγχο. Η 
ανίχνευση στηρίχθηκε σε σταθμισμένα ερωτηματολόγια και κλίμακες διαταραχών του DSM-V και ICD-10. Η διάγνωση έγινε από 
όλες τις ειδικότητες του Κο.Κε.ΨΥΠΕ ακολουθώντας το διαγνωστικό πρωτόκολλο του Κέντρου.

Αποτελέσματα:
Από τα 328 παιδιά, 33 αγόρια(10,1%) και 9(2,7%) κορίτσια βρέθηκαν θετικά για αναπτυξιακές διαταραχές. Η διάγνωση των ΔΑΔ 
ήταν η πιο συχνή, με επιπολασμό 2,74% και αναλογία αγοριών- κοριτσιών 3,5:1, ακολουθούμενη από συμτωμστολογία ΔΕΠΥ 
(1,52%) και τη νοητική υστέρηση(1,21%). Ανεξάρτητα από τη διαγνωστική κατηγορία το 48% των παιδιών της μελέτης, είχαν 
μεικτή διαταραχή λόγου και κίνησης. Κανένα από τα παιδιά δεν είχε προγενέστερη διάγνωση από διαγνωστικό κέντρο.

Συμπεράσματα:
Ο επιπολασμός και οι παράγοντες κινδύνου που βρέθηκαν στην παρούσα μελέτη συνάδουν με την παγκόσμια βιβλιογραφία. Η 
ύπαρξη της μεικτής διαταραχής λόγου και κίνησης στην ηλικία των 4 ετών αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για τη διάγνωση 
νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Η εδραίωση της πρώιμης ανίχνευσης για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να απο-
τελέσει προτεραιότητα του συστήματος υγείας.

Λέξεις-Κλειδιά:
Πιλοτική μελέτη, αναπτυξιακές διαταραχές, πρώιμη ανίχνευση
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ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ Δ.Α.Φ. ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Πρώιμη ανίχνευση – Πρώιμη παρέμβαση

 »Πρωτοπαπαδάκη Μαρία, Εργοθεραπεύτρια, Χώρος ειδικών θεραπειών «έρδω», Καλαμάτα Μεσσηνίας, 
Παρουσιάζει 
 » Κανελλέας Παναγιώτης, Λογοθεραπευτής, Μ.Α., Χώρος ειδικών θεραπειών «έρδω», Καλαμάτα Μεσση-
νίας 
 » Σπανού Αντωνιάννα, Παιδοψυχίατρος

Προφορική 
Ανακοίνωση

Περίληψη:
Τον Ιούνιο του 2018, ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα αγρόκτημα που υπηρέτησε την πηγαία ανάγκη του παιδιού για επαφή με τη 
φύση.  
Στο αγρόκτημα, εφαρμόστηκε δυαδικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης σε 2 παιδιά 3 ετών, με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. 
Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε παράλληλα από λογοθεραπευτή και  εργοθεραπευτή, θέτοντας από κοινού τους στόχους της 
παρέμβασης. 
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει κατά πόσο η επαφή με τη φύση και η συμμετοχή σε δραστηριότητες στο περιβάλλον 
του αγροκτήματος που έχουν νόημα για το παιδί, συμβάλουν στη βελτίωση των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων του 
παιδιού με Δ.Α.Φ., στη βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων παιχνιδιού και στη λειτουργι-
κότητα σε Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής. 
Τα βασικά θεραπευτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η μέθοδος Hanen (it takes two to talk, more than words) και η μέθοδος 
Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης προσαρμοσμένη στο αγρόκτημα.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε δραστηριότητες στο αγρόκτημα, ρουτίνες παιχνιδιού, εκπαίδευση σε Δ.Κ.Ζ. και εκπαίδευση γονέων.
Η συχνότητα των συνεδριών στο αγρόκτημα ήταν 1 φ/ εβδ. (Ιούν., Ιούλ., Σεπτ., Οκτ.).
Το αγρόκτημα παρέχει ευκαιρίες για ανάληψη διαφορετικών και νέων εργορόλων, μεσα από τους οποίους ενισχύονται παράλλη-
λα οι επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού.
Η εμπλοκή γονέων και παιδιών σε δραστηριότητες στη φύση, προσφέρουν ιδέες κι εφαρμογές που οδηγούν στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων και στην ενδυνάμωση της μεταξύ τους σχέσης μέσα από την ουσιαστική αλληλεπίδραση, την οποία απολαμβάνουν 
και οι δύο πλευρές.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι ένας ισορροπημένος συνδυασμός παρέμβασης στον χώρο ειδικών θεραπειών και στο φυσικό πε-
ριβάλλον του αγροκτήματος (δομημένο με βασικό εξοπλισμό Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης), λειτουργεί πιο αποτελεσματικά 
στην επίτευξη των στόχων της πρώιμης παρέμβασης για τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, βελτιώνοντας την 
ποιότητα της ζωής τους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πρώιμη παρέμβαση, αγρόκτημα, επικοινωνία, αισθητηριακή ολοκλήρωση, εργορόλος
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ-2019
Πρώιμη ανίχνευση – Πρώιμη παρέμβαση

 » ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Προφορική 
Ανακοίνωση

Περίληψη:
Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) παρουσιάζουν τεράστια ετερογένεια τόσο κλινική όσο και αιτιολογική. Θεωρούνται 
ως οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές με τη λιγότερο γνωστή ή προφανή αιτιολογία και μετά από δύο τουλάχιστον δεκαετίες 
εντατικής έρευνας των νευροεπιστημών, αναγνωρίζεται πως η αιτιοπαθογένεια τους είναι εξαιρετικά σύνθετη και περιλαμβάνει 
παράγοντες γενετικούς, περιβαλλοντικούς και επιγενετικούς. Στην ουσία, οι γενετικές και περιβαλοντικές επιδράσεις εκλαμ-
βάνονται ως παράγοντες κινδύνου που δυνητικά επιδρούν στις σημαντικές διεργασίες ανάπτυξης του εγκεφάλου και κυρίως στο 
πως οι νευρώνες ή τμήματα του εγκεφάλου επικοινωνούν μεταξύ τους. Η αιτιολογική τους συσχέτιση με τις ΔΑΦ δεν έχει ακόμη 
απολύτως αποδειχθεί. 
Μελέτες κληρονομικότητας έχουν αναδείξει ισχυρή γενετική επίδραση με τον εντοπισμό πολλών παθογόνων μεταλλάξεων σε 
όλο μήκος των περιοχών του γονιδιώματος που κωδικοποιούν πρωτεϊνες. Λειτουργικές μελέτες της έκφρασης των γονιδίων 
αυτών έχουν συνεισφέρει στην ανάδειξη των νευροβιολογικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις μεταλλάξεις των συγκε-
κριμένων γονιδίων που συνδέονται με τον αυτισμό. Σε μεγάλες μελέτες του γονιδιώματος βρέθηκαν μεταλλάξεις σε περίπου 
100 γονίδια που κατά πλειοψηφία ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Είτε είναι γονίδια που αφορούν την ανάπτυξη και τη λειτουργία 
των συνάψεων ή κωδικοποιούν ένζυμα ή πρωτείνες που αφορούν τη ρύθμιση της χρωματίνης και συμμετέχουν σε επιγενετικούς 
μηχανισμούς. Οι μηχανισμοί αυτοί αφορούν τροποποιήσεις του DNA, των ιστονών και της χρωματίνης που ρυθμίζουν την έκφραση 
των γονιδίων. Η επίδραση των επιγενετικών παραγόντων στην ανάπτυξη του εγκεφάλου έχει αναγνωρισθεί καθώς και ο ρόλος 
των επιγενετικών απορυθμίσεων στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν πάνω σε άτομα που έχουν γενετική προδιάθεση και συξάνουν το κίνδυνο για εμφά-
νιση αυτισμού. Ο βαθμός της συνεισφοράς των περιβαλλοντικών παραγόντων δεν έχει ακόμη μετά βεβαιότητος υπολογισθεί, 
θεωρείται όμως σαφώς μικρότερος από αυτόν των γενετικών παραγόντων. Μεταξύ αυτών που θεωρούνται βιβλιογαφικά τεκ-
μηριωμένοι είναι η μεγάλη ηλικία των γονέων, οι επιπλοκές κύησης και τοκετού (εκσεσημασμένη προωρότητα, χαμηλό βάρος 
γέννησης, πολύδυμες κυήσεις κ.ά.) καθώς και οι εγκυμοσύνες που διαδέχονται γρήγορα η μία την άλλη. Γενικώς, μελετώνται και 
θεωρούνται ότι πιθανόν συνδέονται, παράγοντες όπως η διατροφή της μητέρας πριν τη σύλληψη και κατά τη κύηση, το στυλ της 
ζωής, η ατμοσφαιρική ρύπανση και άλλα. Τα πολυσυζητημένα εμβόλια δεν έχουν, σε μεγάλη σειρά μελετών, αποδειχθεί να έχουν 
επιβαρυντική επίδραση στην εκδήλωση του αυτισμού.
Όσον αφορά τη παθοφυσιολογία, μεταβολές στη λειτουργική συνδεσιμότητα μεταξύ πολλαπλών δικτύων σε άτομα με ΔΑΦ, σε 
σύγκριση με τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα έχουν μελετηθεί. Μία διαταραχή μεταξύ διεγερτικών και ανασταλτικών μηχανισμών 
του εγκεφάλου έχει επίσης συζητηθεί. Μεταβολές στο πάχος του φλοιού, στην επιφάνεια και στους όγκους περιοχών του εγκε-
φάλου και στη λευκή ουσία, έχουν ανευρεθεί. Άλλοι ερευνητές μελετούν μεταβολίτες σε αίμα, ούρα ή περιοχές του εγκεφάλου 
(π.χ. παρεγκεφαλίδα) στη προσπάθεια τους να εντοπίσουν τη μοριακή βάση του αυτισμού.
Όλα τα ανωτέρω στοχεύουν στην ανάπτυξη ειδικών θεραπειών που, όπως και η αιτιοπαθογένεια του αυτισμού, ακόμη μας δια-
φεύγουν. 
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Πρόγραμμα PAO BC Academy ASD. 
Πρώιμη ανίχνευση – Πρώιμη παρέμβαση

 »ΜΑΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Προφορική 
Ανακοίνωση

Περίληψη:
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ
Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

 »Νίκος Γκούβας, Ψυχίατρος Πρόδρος κλάδου Καινοτομίας &Νέων Τεχνολογιών Ελληνική Ψυχιατρική Εται-
ρεία

Προφορική 
Ανακοίνωση

Περίληψη: 
Η τεχνολογία τα τελευταία έτη λαμβάνει πλέον ενεργό ρόλο ,καθώς μέσα στις 20000 apps για τη ψυχική υγεία γενικότερα υπάρ-
χουν πλέον αξιόπιστα και πολύ βοηθητικά εργαλεία στη φαρέτρα του ειδικού , του φροντιστή γονέα και του ίδιου του ατόμου με 
Αυτισμό . 
Αυτά είναι 

• Τεχνητή Νοημοσύνη, με εργαλεία για τη ταχεία και ακριβή διάγνωση του Φάσματος έως αντικείμενα, robot, ακόμα και  γυαλιά 
που ανιχνεύουν συναίσθημα μέσω ειδικών λογαρίθμων που εκπαιδεύονται από τη διαδικασία. (Machine learning)
• Αισθητήρες για την ανίχνευση του άγχους και του συναισθήματος 
• Τηλεψυχιατρική η οποία είναι ιδαίτερα δημοφιλής παγκοσμίως καθώς πέραν της προφανούς ευκολίας καθώς δεν χρειάζεται 
να μετακινηθεί από το χώρο του το παιδί με Αυτισμό,μελέτες δείχνει λόγω της βιντεο κλήσης νοιώθουν πιό άνετα και επικοι-
νωνούν πιο εύκολα από την εκ του σύνεγγης επαφή. 
• Εφαρμογές με ανγνώριση προσώπου , αλλές με ειδικά παιχνίδια για τη βελτίωση των μαθησιακών  δυσκολιών αλλά και την 
οργάνωση  καθημερινών δραστηριοτήτων.

Θα δοθούν παραδείγματα από καινοτόμες τεχνολογικές προσπάθειες παγκοσμίως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και μάθη-
σης των ατόμων με ASD , κάνοντας το έργο των φροντιστών αλλά και του ΕιδικούΨυχικής υγείας πιό εύκολο αλλά και συναρπα-
στικό .Σας περιμένουμε όλους να μιλήσουμε για αυτά.
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“από τη διαφορετικότητα έως τη διαταραχή”

 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις



ΔΑΦ και Συννοσηρότητα με ΔΕΠ-Υ: Μία μελέτη περίπτωσης
ΔΑΦ και Συννοσηρότητα

 »Μαρία Ζωγράφου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»: ΔΠΜΣ Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. & Ειδική Αγωγή - Ψυχοπαιδαγωγική της Έντα-
ξης, Παρουσιάζει

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει αρχικά την έρευνα που έχει διεξαχθεί σχετικά με τη συννοσηρότητα μεταξύ 
της ΔΑΦ και της ΔΕΠ-Υ, όπως τα ευρήματα των νευροαπεικονιστικών μελετών για τη δομή, τη λειτουργία των εγκεφαλικών περι-
οχών και των νευροψυχολογικών μηχανισμών, καθώς και τα κοινωνικά ελλείμματα που γίνονται αντιληπτά. Στη συνέχεια, θα πα-
ρουσιαστεί μία μελέτη περίπτωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Αμαρουσίου, καθώς και το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόστηκε σύμφωνα με τις μαθησιακές δυσκολίες του 
μαθητή. Οι μέθοδοι βασίστηκαν στις θεμελιώδεις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΕΑΣ). Συγκεκριμένα, 
οι αντιδράσεις του μαθητή προέκυψαν μέσω της συντελεστικής μάθησης (Γενά,2002). Η συμπεριφορά του Γ.Π. ελεγχόταν μέσα 
από ένα σταθερό και δομημένο εξατομικευμένο πρόγραμμα συνεχούς ενίσχυσης. Οι θετικές συμπεριφορές επιβραβεύονταν και 
ενθαρρύνονταν άμεσα με την προσθήκη ενός θετικού ερεθίσματος (δευτερογενείς ενισχυτές). Αντίθετα, οι ανεπιθύμητες και κοι-
νωνικά ακατάλληλες συμπεριφορές (υπερδραστηριότητα, ηχολαλία, παρορμητικότητα) αποθαρρύνονταν άμεσα με την απόσυρση 
ενός θετικού ή ευχάριστου ερεθίσματος (αρνητική ενίσχυση). Επιπλέον, η οργάνωση της διδασκαλίας αλλά και η διαρρύθμιση της 
σχολικής τάξης διαμορφώθηκαν κατάλληλα σύμφωνα με τους πέντε τομείς εκπαίδευσης του προγράμματος ΤEACCH. Στόχος 
ήταν να καλλιεργηθούν και να ενισχυθούν οι δεξιότητες του Γ.Π. , να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες του (διάσπαση προσοχής, 
υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα) και να περιοριστούν οι διασπαστικοί παράγοντες εντός της τάξης που του δημιουργούν 
άγχος και ψυχική ένταση. Σε σχέση με τη βελτίωση των κοινωνικών του δεξιοτήτων εφαρμόστηκε το πρόγραμμα «ο κύκλος των 
φίλων» (circle of friends). Το παιδί φάνηκε να ανταποκρίνεται θετικά και στις τρεις φάσεις παρέμβασης και υπήρξαν ικανοποιητι-
κά αποτελέσματα. Ωστόσο, χρειάζεται ενίσχυση στη χρήση του λόγου και στην κοινωνική επικοινωνία.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΦ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Προβλήματα ύπνου / σίτισης

 »Παναγιωτάκου Αλίκη, ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ, ΑΛΜΑ Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων, 
Παρουσιάζει
 » Βασιλάκη Αλεξάνδρα, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ,ΑΛΜΑ Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριο-
τήτων, Παρουσιάζει

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Από βρεφική ηλικία η επικοινωνία μας ξεκινάει με τη διαδικασία της σίτισης. Ένα βρέφος κλαίει προσπαθώντας να επικοινωνή-
σει με τη μητέρα του και να το θηλάσει. Τα πρώτα χρόνια ζωής μας το ανοσοποιητικό μας σύστημα αρχικά είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτο και ωριμάζει πολύ σταδιακά .Πολύ μεγάλες μελέτες καταδεικνύουν ότι ο μητρικός θηλασμός είναι μια από τις καλύτερες 
επενδύσεις για να χτίσουμε δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Παράλληλα με την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος, η 
σίτιση έχει ως στόχο την αλληλεπίδραση του παιδιού με τη μητέρα, αργότερα με όλα τα μέλη της οικογένειας και σε συνεχεία με 
τον κοινωνικό του περίγυρο, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες. Σταδιακά η σίτιση του ατόμου 
εμπλουτίζεται με νέες τροφές και γεύσεις και νέοι τρόποι εισαγωγής των τροφών έρχονται στο προσκήνιο, όπως το μπουκάλι, 
το ποτήρι και τέλος το πιρούνι και το κουτάλι. Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με ΔΑΦ παρουσιάζουν δυσκολίες στη σίτιση, οι οποί-
ες ποικίλουν. Είτε παρουσιάζουν ολική άρνηση τροφής, είτε επιλεκτική πρόσληψη τροφής.
Η σίτιση είναι ένας βασικός τομέας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών , όπου όταν διαταράσσεται απασχολεί έντονα 
τους γονείς. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να παρουσιάζονται λόγω δυσκολιών των ατόμων στην αισθητηριακή επεξεργασία (γεύση, 
υφή, θερμοκρασία), είτε σε δυσκολίες συμπεριφοράς.

Μέθοδος:
Σε πρώτο στάδιο, αφού οι γονείς φέρουν το αίτημά τους για την αποκατάσταση των δυσκολιών, γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσα από συνεντεύξεις, σταθμι-
σμένα και άτυπα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους γονείς, παίρνοντας μια γενική εικόνα των συμπεριφορών και δυσκολιών του παιδιού. Αυτές οι 
πληροφορίες είναι βοηθητικές για να δημιουργηθεί το εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης για το κάθε παιδί. 
Στη συνέχεια, περίπου ένα μήνα ή και λίγο παραπάνω από την έναρξη των θεραπειών, πραγματοποιείται η πρώτη τακτική συνάντηση ανάμεσα σε γονείς και θερα-
πευτική ομάδα. Σε αυτή τη συνάντηση οι γονείς ενημερώνονται για το θεραπευτικό πλάνο παρέμβασης του παιδιού και δίνουν τη συναίνεση τους για το ατομικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού. Επίσης, τους δίνονται οδηγίες για το πως θα χειριστούν και οι ίδιοι την κάθε κατάσταση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε 
πως η μεθοδολογία που έχει επιλεχθεί για το κάθε παιδί διαφέρει και πάντα προσαρμόζεται στις δυσκολίες του και τις ανάγκες του.
Τα περιστατικά που θα αναλυθούν :
Πρόκειται για 2 παιδιά το ένα 5 ετών το άλλο 7 ετών. Η διάγνωση είναι ίδια και για τα δύο παιδιά, αλλά οι δυσκολίες τους διαφορετικού τύπου.
Στο πρώτο παιδί (5 ετών), παρατηρήθηκαν συμπεριφορικού τύπου δυσκολίες. Σιτιζόταν με σύριγγα σχεδόν όλα τα γεύματα, χωρίς να υπάρχουν παθολογικά αίτια. 
Στο δεύτερο παιδί (7ετών) παρατηρήθηκαν μικτού τύπου δυσκολίες, δηλαδή συμπεριφορικές και δυσκολία στο τρόπο που επεξεργάζεται νέες υφές και γεύσεις. 
Σιτιζόταν μόνο με μπιμπερό και μόνο γάλα, ανακατεμένο με βρεφική κρέμα και κακάο. 
Έτσι λοιπόν, στο πρώτο περιστατικό που θα αναλυθεί, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν βασισμένη στις αρχές της εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπερι-
φοράς. Παράλληλα, γινόταν εκπαίδευση των γονέων ώστε να μεταβεί το πρόγραμμα και στο σπίτι. Στο δεύτερο περιστατικό που θα αναλυθεί, χρησιμοποιήθηκε 
συνδυασμός προσέγγισης βασισμένης στις αρχές του συστήματος M.O.R.E (Στοματοπροσωπική θεραπεία σε παιδιά με αισθητηριακές διαταραχές) και προσέγγιση 
που αφορά τις αρχές της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς. Αρχικά οι γονείς παρακολουθούσαν τις συνεδρίες στο κέντρο και στην πορεία, αφού πήγε 
θεραπευτής και στο σπίτι ξεκίνησαν να εμπλέκονται και οι ίδιοι στη διαδικασία.

Αποτελέσματα:
Στο πρώτο περιστατικό, ως αποτέλεσμα ήταν το παιδί να αρχίσει να τρώει αρκετά γρήγορα επιθυμητές τροφές, αυτόνομα και 
σταδιακά να εμπλουτίζει το διατροφολόγιό του με νέες τροφές, στο κέντρο που παρακολουθεί πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης. 
Στη συνέχεια ξεκίνησε και η εκπαίδευση των γονέων. Πλέον το παιδί τρώει αυτόνομα όλες τις τροφές και είναι και ιδιαίτερα 
χαρούμενος κατά τη διάρκεια της σίτισης. Στο δεύτερο περιστατικό, λόγω της πολυπλοκότητας των δυσκολιών που παρουσιάζει 
το παιδί, τίθενται συχνά βραχυπρόθεσμοι στόχοι με σκοπό να επιτευχθεί ένας κύριος μακροπρόθεσμος στόχος. Το παιδί βρίσκε-
ται ακόμα σε διαδικασία παρέμβασης.

Συμπεράσματα:
Είναι σημαντικό να υπάρχουν περισσότερες μελέτες για τη διαδικασία της σίτισης και να επιλέγεται πάντα το κατάλληλο θερα-
πευτικό πλάνο για τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Επίσης και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε τη σημαντικότητα της συνεργασίας 
των γονέων. Η σίτιση αποτελεί ζήτημα σε διάφορες ηλικίες και όχι μόνο στην πρώιμη παρέμβαση. Αυτό αποδεικνύεται και από τη 
μελέτη της δεύτερης περίπτωσης, στην οποία η ηλικία και η παγιωμένες συμπεριφορές που προκύπτουν εξαιτίας αυτής αποτέ-
λεσαν τροχοπέδη στην εξέλιξη της παρέμβασης. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από τις ανωτέρω μελέτες περίπτωσης, όσο και από 
τη βιβλιογραφική έρευνα. Περισσότερες μελέτες πρέπει να γίνουν σχετικά με τη διαδικασία σίτισης σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Λέξεις-Κλειδιά:
σίτιση, μελέτη περίπτωσης, θεραπευτικό πλάνο, αυτισμός
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

ΔΑΦ και Στεγαστικές Δομές

 » ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, Παρουσιάζει
 »ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥ-
ΝΟΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, Παρουσιάζει
 » ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟ-
ΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
 » ΕΡΜΙΟΝΗ ΤΣΟΥΜΑ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
 » ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟ-
ΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
 » ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟ-
ΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
ΣΚΟΠΟΣ

• Να κατανοήσει το άτομο την αλλαγή περιβάλλοντος
• Να βοηθήσουμε την οικογένεια για την ήπια «αποχώρηση» του ατόμου από το σπίτι του.
• Να προετοιμαστεί ο φορέας για την ομαλή ένταξη του ατόμου στη Σ.Υ.Δ.
• Το αποτέλεσμα της μετάβασης ( ένταξης στη Σ.Υ.Δ) να είναι μόνιμο.

Μέθοδος:
•  Καθημερινή επαφή του ατόμου στη Σ.Υ.Δ για συγκεκριμένο χρόνο ( Πρωινά)
•  Οριοθέτηση του χώρου στη Σ.Υ.Δ και ανάλογη διαμόρφωση του δωματίου του
•  Διαμονή- παρουσία και απογευματινών ωρών ( για αρχή ) στη Σ.Υ.Δ για άμεση και σταδιακή εξοικείωση, με τη παρουσία της 
οικογένειας για καλύτερη προσαρμογή.
•  Εκπαίδευση- προετοιμασία των εργαζομένων των Σ.Υ.Δ για την υποδοχή και την ομαλή ένταξη του αυτιστικού ατόμου .
•  Προγράμματα – δράσεις του αυτιστικού ατόμου με απώτερο σκοπό την υποστηριζόμενη διαβίωση του ( ύπνος, αυτοεξυπηρέ-
τηση, φαγητό, συνήθειες , απογευματινές δράσεις, αθλητισμός, περίπατοι , ψυχαγωγία)

Αποτελέσματα:
•  Ανακούφιση του ατόμου και της οικογένειας του.
•  Αισιοδοξία για το μέλλον του ατόμου.
•  Διαβίωση σε συνθήκες αξιοπρεπούς οικογενειακού περιβάλλοντος.
•  Βελτίωση και εξέλιξη των υπηρεσιών του φορέα που χαρακτηρίζονται από προσωποκεντρικό προσανατολισμό.
•  Άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Συμπεράσματα:
Η ένταξη του αυτιστικού ατόμου στη Σ.Υ.Δ συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, αφού εξασφαλίζεται η εφ’ όρου 
ζωής υποστηριζόμενη διαβίωσή του σε συνθήκες υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος.

Λέξεις-Κλειδιά:
Aυτισμός, Οικογένεια, Φορέας , ανακούφιση, ΣΥΔ
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AUTISMAP.GR: Τα πρώτα 2 έτη λειτουργίας Μάιος 2017 – Μάιος 2019
Δίκτυο υπηρεσιών στην κοινότητα, Αυτισμός και νέες τεχνολογίες

 » Χρήστος Σιφναίος, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Παρουσιάζει
 » Σοφία Παπιδάκη Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
 » Αίγλη Βούρδα Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
 »Παναγιώτα Καρτσάκη Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
 »Παντελής Παρρός, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
 »Νικολέττα Μαυροειδή, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου,

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους απαιτεί την επάρκεια προσβάσιμων δο-
μών και υπηρεσιών Υγείας, Εκπαίδευσης και Κοιν. Φροντίδας. 
Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα autismap.gr με στόχο την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών 
τους, την αύξηση της προσβασιμότητας τους στις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες και τη διασύνδεση μεταξύ υπηρεσιών και 
επαγγελματιών.

Μέθοδος:
Αναζητήθηκαν οι υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες στο διαδίκτυο, με χρήση συγκεκριμένων «λέξεων-κλειδιά», επιβεβαιώθηκε 
τηλεφωνικά η ενασχόληση τους με ΔΑΦ και καταγράφηκε η υπάρχουσα νομοθεσία. Η εγγραφή των δομών στην ιστοσελίδα γίνεται 
δωρεάν κατόπιν γραπτού αιτήματος. Η παρουσίαση και αναζήτηση των δομών γίνεται με χρήση διαδραστικού χάρτη , ανά περιφέ-
ρεια, περιφερειακή ενότητα και είδος δομής. Η νομοθεσία παρατίθεται με την αναφορά των νόμων και σχετικών άρθρων και τη 
χρήση «συχνών ερωτήσεων» στις θεματικές ενότητες: Βασικά δικαιώματα, Υγεία, Εκπαίδευση, Κοινωνική φροντίδα, Ασφάλιση.

Αποτελέσματα:
Στα 2 χρόνια λειτουργίας της ιστοσελίδας, Μάιος 2017 – Μάιος 2019, καταχωρήθηκαν 794 από συνολικά 1601 δομές/υπηρε-
σίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας που εξυπηρετούν ΔΑΦ, με περισσότερους από 17.500 επισκέπτες. Κατά το πρώτο έτος 
λειτουργίας η αύξηση εγγραφής νέων δομών ήταν 52%, ενώ το ποσοστό αύξησης της επισκεψιμότητας κατά το δεύτερο χρόνο 
λειτουργίας της ιστοσελίδας ήταν 72%.

Συμπεράσματα:
Περίπου το 50% των υπαρχουσών δομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας έχουν εγγραφεί στο autismap.gr κατά 
τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας του. Στο ίδιο διάστημα, η ιστοσελίδα προσέλκυσε ικανοποιητικό αριθμό επισκεπτών , δεδομένου του 
ειδικού περιεχομένου της και πληθυσμού στόχου. Σχεδιάζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη της ιστοσελίδας, με προσέλκυση νέων 
δομών και επέκταση του περιεχόμενου, με εξειδίκευση του για χρήστες υπηρεσιών και επαγγελματίες.

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, Χαρτογράφηση, Ιστοσελίδα autismap.gr, Δομές

024



Η Εμπειρία Τεσσάρων Ετών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τις ΔΑΦ: Μελέτη 
Ικανοποίησης και Επίδρασης στην Επαγγελματική Ζωή των Εκπαιδευομένων

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Δίκτυο υπηρεσιών στην κοινότητα

 » Γιάννης Γραμματόπουλος, Κέντρο Παιδιού & Εφήβου/ Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, 
Παρουσιάζει
 » Σοφία Παπιδάκη,Κέντρο Παιδιού & Εφήβου/ Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης
 »Παρασκευή Χούλη,Κέντρο Παιδιού & Εφήβου/ Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης
 »Νικολέττα Μαυροειδή,Κέντρο Παιδιού & Εφήβου/ Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Στα τέσσερα έτη λειτουργίας του ΤΕΤΕ του ΚΠΕ έχουν υλοποιηθεί πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τις ΔΑΦ, τρία 
από τα οποία επαναλήφθηκαν.
Σκοπός είναι η αξιολόγηση της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων από τα προγράμματα, της επίδρασής τους στην επαγγελματι-
κή ζωή τους και της σχέσης των δυο.

Μέθοδος:
Οι αξιολογήσεις έγιναν με την αποστολή ερωτηματολογίων με το πέρας των προγραμμάτων και 1-4 ετών μετά την ολοκλήρωσή 
τους, ανάλογα με το έτος συμμετοχής.

Αποτελέσματα:
Εκπαιδεύτηκαν 235 επαγγελματίες.
Η «Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής & Συναισθηματικής Ανάπτυξης στις ΔΑΦ Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας» εμφάνισε βαθμό 
ικανοποίησης 8,4 (2015-16), 7,5 (2016-17) και 9/10 (2017-18). Η συμβολή του στις επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων 
εμφάνισε όμοια πορεία: 8 (2015-16), 7,5 (2016-17) και 9 (2017-18).
Η «Εισαγωγή στη Θεραπεία και Αποκατάσταση των ΔΑΦ Μέσης και Χαμηλής Λειτουργικότητας» εμφάνισε βαθμό ικανοποίησης 
8,5 (2015-16), 7,7 (2016-17) και 8,8 (2017-18). Η συμβολή του στις επαγγελματικές ανάγκες εμφάνισε όμοια πορεία: 8,7 (2015-16), 
7,3 (2016-17) και 8,6 (2017-18).
Οι «Α’ Βοήθειες σε Περιβάλλον Ειδικής Αγωγής & Ψυχικής Υγείας» εμφάνισαν βαθμό ικανοποίησης 8,5 (2016-17) και 9,1 (2018-
2019), και βαθμό συμβολής στις επαγγελματικές ανάγκες 8,3 (2018-19).
Η «Σεξουαλικότητα & Προσωπικές Σχέσεις για τα Άτομα που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού» εμφάνισε βαθμό ικανοποίησης 
9 και συμβολής στις επαγγελματικές ανάγκες 9.
Τέλος, η «Θεραπευτική Σχέση του Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας με Γονείς Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού» εμφάνισε βαθμό 
ικανοποίησης 8,1 και βαθμό συμβολής στις επαγγελματικές ανάγκες 7,8.
Τα ευρήματα για το έτος 2018-19 είναι υπό επεξεργασία.

Συμπεράσματα:
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα εμφάνισαν από υψηλό έως πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης και συμβολής στις επαγγελμα-
τικές ανάγκες των εκπαιδευομένων. Οι δυο δείκτες είχαν όμοια διακύμανση, δείχνοντας ότι οι επαγγελματίες που δηλώνουν 
ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα που παρακολουθούν πιστεύουν ότι αυτό συμβάλει στις επαγγελματικές τους ανάγκες.

Λέξεις-Κλειδιά:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Ικανοποίηση από εκπαίδευση, Συμβολή εκπαίδευσης στις επαγγελ-
ματικές ανάγκες
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Τα μουσεία και ο αυτισμός: Μια μελέτη σε παιδιά που ανήκουν στο φάσμα και τις 
οικογένειες τους

Άλλο

 »Μαρία Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, ΕΑΠ, Παρουσιάζει Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η αντιμετώπιση των παιδιών του φάσματος και των οικογενειών τους στους χώρους του μουσείου.

Μέθοδος:
Ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 93 γονείς στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας για το τμήμα Διοίκηση Πολιτισμι-
κών Μονάδων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Αποτελέσματα:
Τα προβλήματα και οι εμπειρίες που έχουν μέχρι τώρα οι γονείς και τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν για το αλλάξουν, αν τα 
μουσεία αναπτύξουν πολιτικές που να επιτρέπουν την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή να αποδέχονται τα παιδιά και 
τις οικογένειες τους στο χώρο τους.

Συμπεράσματα:
Ένας οδηγός καλής πρακτικής που συνδυάζει πρακτικές που ακολουθούν τα μουσεία του εξωτερικού και τις παρατηρήσεις των 
γονιών απο το ερωτηματολόγιο.

Λέξεις-Κλειδιά:
Σύγχρονο μουσείο, Αυτισμός, Ειδικές κατηγορίες κοινού, Εκπαιδευτικά προγράμματα.
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Διδασκαλια κινητικων δεξιοτητων σε παιδια με αυτισμο στα πλαισια της γενικης 
εκπαιδευσης, με την επιδραση δυο μεθοδων καθοδηγησης.

Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 » Κακλαμανακη Ελενη,10 Ειδικο Σχολειο Βαρυκοων, Παρουσιάζει
 » Τζαμπαζακη Ζαχαρουλα, ΔΠΘ -1ο Δημοτικο Σχολειο Πυλαιας

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ειναι να συγκρίνει την επίδραση δυο μεθόδων καθοδήγησης κατά την διδασκαλία κινητικών δεξι-
οτητων σε παιδιά με αυτισμό που φοιτούν σε τάξη γενικής εκπαίδευσης και υποστηρίζονται από παράλληλη στήριξη.

Μέθοδος:
Πρώτη μέθοδος : Εξωτερική καθοδήγηση (σωματική,λεκτική,οπτική) 
Δεύτερη μέθοδος: Καθοδήγηση μεσώ ερεθίσματος (καθοδήγηση με ερεθίσματα σχετικά με την δεξιότητα)
Μελετήθηκαν χειριστικές δεξιότητες και δεξιότητες ρίψης μεσώ της δεξιότητας του μπόουλινγκ. Ανάλυση δεξιότητας σε 14 
επίπεδα με βάση την απόσταση ρίψης.
Δείγμα: 8 παιδια με αυτισμο ηλικιας 8-10 ετων που φοιτουν σε ταξεις γενικης εκπαιδευσης ( 6 αγορια -2κοριτσια)

Αποτελέσματα:
Στην οπτική ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι η εξωτερική καθοδήγηση είναι αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας

Συμπεράσματα:
Η εξωτερική καθοδήγηση είναι κατάλληλη μέθοδός διδασκαλίας ,θετική επίδραση στην εκμάθηση κινητικών δεξιοτητων
στην καθοδήγηση μεσώ ερεθίσματος επήλθε μάθηση άλλα με πιο αργό ρυθμό.
Τα παιδιά που ήταν πιο κοντά στην αναπτυξιακή ηλικία της τάξης βελτιωθήκαν περισσότερο με την μέθοδο της εξωτερικής 
καθοδήγησης.
Ένας συνδυασμός και τον δυο μεθόδων θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικός και σε παιδιά που έχουν πολύ χαμηλή αναπτυξιακή 
ηλικία.

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, κινητικές δεξιότητες, φυσική αγωγή,γενική εκπαίδευση, μέθοδος καθοδήγησης
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Διαφοροποίηση διδασκαλίας και αξιολόγησης εννοιών του Προσανατολισμού, της 
Μελέτης Περιβάλλοντος της Β Δημοτικού, σε μαθητή με ΔΑΦ.

Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 » Γεροκώστα Θεοδώρα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Π.Τ.Δ.Ε., ΠΜΣ :Σύγχρονα περιβάλλοντα Μάθησης και Πα-
ραγωγή Διδακτικού Υλικού, Παρουσιάζει
 »Μπρισίμης Ευάγγελος

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Ο Προσανατολισμός δεν είναι απλά ο προσδιορισμός μιας θέσης ή ενός τόπου ως προς τον Βορρά ή τα άλλα σημεία του ορίζοντα. 
Βοηθά στην κατανόηση του περιβάλλοντος, στην κίνηση μέσα σε αυτό αλλά και στη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες. 
Συνδέεται με τη χωρική σκέψη και η ανάπτυξή του ξεκινάει με τις έννοιες «πάνω, κάτω, εμπρός, πίσω, αριστερά, δεξιά, κοντά, 
μακριά» και εξελίσσεται ανάλογα με τις εμπειρίες των παιδιών. Αν και έχουν γίνει έρευνες για την ανάπτυξη του Προσανατολι-
σμού σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, η έρευνα σχετικά την ανάπτυξη και τη διδασκαλία του Προσανατολισμού σε παιδιά με ΔΑΦ 
είναι περιορισμένη και τα συμπεράσματα διίστανται. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αποτύπωση του τρόπου που ένας 
μαθητής με ΔΑΦ (Β Δημοτικού) αντιλαμβάνεται έννοιες σχετικές με τον Προσανατολισμό όπως παρουσιάζονται από το ελληνικό 
Αναλυτικό Πρόγραμμα και το υπάρχον σχολικό εγχειρίδιο. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων καταγράφηκε η κατανόηση του 
μαθητή και προσδιορίστηκε σε ποια σημεία χρειάστηκε να γίνει «Διαφοροποίηση» ώστε να προσεγγίσει τη νέα γνώση.

Μέθοδος:
Η παρούσα έρευνα είναι μελέτη περίπτωσης με συμμετοχική παρατήρηση του ερευνητή. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με κα-
ταγραφή σε ημερολόγιο, συμπλήρωση φύλλων εργασίας και αξιολόγησης καθώς και σχόλια παρατηρητή. Για να εξασφαλιστεί η 
αξιοπιστία της έρευνας έγινε τριγωνοποίηση των δεδομένων.

Αποτελέσματα:
Κατά τη διδασκαλία πραγματοποιήθηκε διαφοροποίηση ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία. Από τα αποτελέσματα προ-
έκυψε ότι ο μαθητής στην κατανόηση των εννοιών του «Προσανατολισμού» δεν είχε δυσκολίες. Δυσκολίες παρουσιάστηκαν 
κυρίως στην αποτύπωση των γνώσεων του. Κατά συνέπεια πραγματοποιήθηκε διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των γνώσεων 
του. Του δόθηκε η δυνατότητα να δείξει, να ζωγραφίσει και να σχεδιάσει αντί να εκφραστεί λεκτικά όπου δυσκολεύονταν, καθώς 
και επιπλέον χρόνος για να απαντήσει.

Συμπεράσματα:
Η παρούσα έρευνα επειδή είναι μελέτη περίπτωσης δεν μπορούν να γενικευθούν συμπεράσματα. Προτείνεται όμως να διερευ-
νηθεί περαιτέρω η συνεισφορά της διαφοροποίησης της αξιολόγησης σε μαθητές με ΔΑΦ στην πληρέστερη αποτύπωση των 
γνώσεων τους.

Λέξεις-Κλειδιά:
ΔΑΦ, προσανατολισμός, διαφοροποίηση, αξιολόγηση, εκπαίδευση
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Εκπαιδευτικές δεξιότητες ατόμων με αυτισμό σε Κέντρα Ημέρας: εμπειρίες και 
παρατηρήσεις εθελοντών-φιλολόγων.

Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 »Δροσινού-Κορέα Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1603/31.12.2018, 
τ. Γ), Τμήμα Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου
 » Καλαμάρη Άρτεμις,Πτυχιούχος Τμήματος Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμι-
κών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παρουσιάζει
 »Μπακογιάννη Μαρία,Πτυχιούχος Τμήματος Φιλολογίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμι-
κών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παρουσιάζει

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τους τρόπους που φιλόλογοι – εθελοντές κατανοούν τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα τους, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικές δεξιότητες σε προγράμματα Κέντρων Ημέ-
ρας. Με βάση τα δεδομένα από τις εμπειρίες και παρατηρήσεις των εθελοντών φιλολόγων, σκοπεύει να απαντήσει σε ερωτήμα-
τα σχετικά με την νοηματοδότηση της κοινωνικής ένταξης και των διδακτικών αλληλεπιδράσεων. Ακόμη θα εξετάσει την σχέση 
των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων με το Στοχευμένο Ατομικό Δομημένο Διδακτικά και Διαφοροποιημένο Ενταξιακό Πρόγραμμα 
Παρεμβάσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ).

Μέθοδος:
Η έρευνα είναι ποιοτική και αξιοποιεί την μεθοδολογία παρατήρησης, σύμφωνα με τις διαχρονικές και σύγχρονες παιδαγωγικές 
αρχές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε 30 άτομα, 8-22 ετών με αυτισμό. Τα εργαλεία της έρευνας αποτελούντα από ημε-
ρολόγια, που καταχωρούνται με ορισμένα πρωτόκολλα καταγραφών ως ετεροπαρατηρήσεις και αυτοπαρατηρήσεις σε διάστημα 
4 μηνών. Τα δεδομένα αναλύθηκαν σύμφωνα με την θεμελιώδη επιστημονική θεματική ανάλυση.

Αποτελέσματα:
Στα αποτελέσματα διαφαίνεται, ότι οι ετεροπαρατηρήσεις διευκολύνουν τους φιλολόγους να κατανοήσουν το πρόβλημα της 
κοινωνικής ένταξης και την σημασία των διδακτικών αλληλεπιδράσεων στην εκπαίδευση δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό. Οι 
αυτοπαρατηρήσεις θέτουν στους εθελοντές ζητήματα οριοθέτησης σύμφωνα με τη θεμελιώδη επιστημονική θεματική ανάλυση 
των διαφοροποιημένων διδακτικών παρεμβάσεων, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα χρήσης του παιδαγωγικού εργα-
λείου ΣΑΔΕΠΕΑΕ.

Συμπεράσματα:
Καταλήγοντας, προτείνεται οι εκπαιδευτικές δεξιότητες να διερευνηθούν περαιτέρω ως προς τον τρόπο που αυτές κατακτώ-
νται σε εκπαιδευτικές δομές όπως τα Κέντρα Ημέρας. Οι εμπειρίες και παρατηρήσεις των εθελοντών μπορούν να αξιοποιηθούν 
σε μεγαλύτερες ποιοτικές έρευνες που θα εξετάζουν την πολυεστιακή θεμελιώδη ερευνητική παράμετρο αναφορικά με το 
υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Λέξεις-Κλειδιά:
ΣΑΔΕΠΕΑΕ, Αυτισμός, μεθοδολογία παρατήρησης
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 »ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, Παρουσιάζει Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει στους εκπαιδευτικού τυπικής τάξης, ειδικούς παιδαγωγούς και σε εκπαιδευτικού πα-
ράλληλης στήριξης ένα πρακτικό εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση των προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών με ΔΑΦ στο 
τυπικό σχολείο. Από την βιβλιογραφία προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πλήθος συμπεριφορών που 
είναι έντονες, μειώνουν τις ευκαιρίες πρόσβασης σε εκπαίδευση και υπηρεσίες, και είναι τις περισσότερες φορές επιθετικές 
και βάζουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των ίδιων των αυτιστικών μαθητών αλλά και των υπολοίπων. Αυτές οι συμπε-
ριφορές έχουν μια ποικιλία παρουσίασης και εμποδίζουν την ένταξη των μαθητών στο πλαίσιο. Οι εκπαιδευτικοί στρέφονται για 
βοήθεια σε συνάδερφους, στο διαδίκτυο και σε ειδικούς όμως οι πληροφορίες που βρίσκουν είναι κυρίως θεωρητικές που απλά 
τους δίνουν ένα υπόβαθρο για να δημιουργήσουν δικές τους παραλλαγές. Από την έρευνα επίσης προκύπτει ότι δεν υπάρχουν 
πρακτικά εγχειρίδια για την αντιμετώπιση ων προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών με ΔΑΦ στην ελληνική βιβλιογραφία.

Μέθοδος:
η έρευνα είχε δύο φάσεις. Στην πρώτη ο ερευνητής συνέγραψε το εγχειρίδιο βασισμένο σε αγγλικές βιβλιογραφικές πηγές. 
Η συγγραφή σκοπίμως έγινε με μορφή κουκίδων, αριθμήσεων και άλλων τέτοιων διευκολυντικών τεχνικών με σκοπό να είναι 
εύχρηστο από τους εκπαιδευτικούς. Το εγχειρίδιο περιείχε πληροφορίες όπως: ο ορισμός των προκλητικών συμπεριφορών, τα 
βασικά συμπτώματα των ΔΑΦ, συστήματα παρακολούθησης και ανάλυσης συμπεριφοράς, βασικές λειτουργίες και αιτίες προκλη-
τικών συμπεριφορών, τεχνικές προληπτικές και στρατηγικές αντιμετώπισης/παρέμβασης, ειδικό κεφάλαιο για την αντιμετώ-
πιση των κρίσεων καθώς και πληροφορίες για την συμπεριφορά των εκπαιδευτικών αλλά και των συστημάτων επιβράβευσης. 
Τέλος περιείχε και μερικά εποπτικά μέσα που οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Μετά το εγχειρίδιο στάλθηκε 
στους συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν στην διάθεση τους 2 μήνες να διαβάσουν ή/και να χρησιμοποιήσουν το εγχειρίδιο. Στην 
δεύτερη φάση, 2 μήνες μετά την αποστολή του εγχειριδίου, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την χρησιμότητα του εγχειριδίου 
μέσω ενός online ερωτηματολογίου. Οι δεκατρείς συμμετέχοντες είχαν συγκεκριμένα κριτήρια (μιλούσαν ελληνικά, δούλευαν σε 
ιδιωτικά ή δημόσια ελληνικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης, είχαν ή έχουν ένα μαθητή με ΔΑΦ για δύο ή περισσότερους μήνες) και 
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική “snowballing” για την συλλογή των συμμετοχών. Τέλος, το online ερωτηματολόγιο επιλέχθηκε γιατί 
προφύλασσε με καλύτερο τρόπο την ιδιοτικότητα και την ανωνυμία των συμμετεχόντων.

Αποτελέσματα:
οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν περισσότερη αυτοπεποίθηση μετά την χρήση του εγχειριδίου στην αντιμετώπιση προκλητικών συ-
μπεριφορών, ότι το εγχειρίδιο είχε πολύ καλή σύνδεση θεωρίας και πράξης, ότι η δομή του ήταν πολύ πρακτική και εύκολη στην 
χρήση της κάνοντας το εγχειρίδιο εύχρηστο και κατανοητό, ότι όταν χρησιμοποίησαν κάποιες τεχνικές που προτείνονταν στο 
εγχειρίδιο είδαν αλλαγή στην στάση του μαθητή τους και ότι οι περισσότερες τεχνικές ήταν πρακτικές και εφαρμόσιμες. Ακόμα 
βρήκαν πολλές χρήσιμες τεχνικές που μπόρεσαν κάποιοι να χρησιμοποιήσουν στην πράξη και τέλος δήλωσαν μπόρεσαν να οργα-
νώσουν καλύτερα ένα πλάνο παρέμβασης για τους μαθητές τους.

Συμπεράσματα:
Ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων δεν μας επιτρέπει να γενικεύσουμε τα συμπεράσματα μας αλλά όσο αφορά το δείγμα της 
έρευνας τα αποτελέσματα ήταν ότι το εγχειρίδιο χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως εύχρηστο πρακτικό, αποτελεσμα-
τικό και επαναστατικό. Οι περισσότεροι μπόρεσαν να βελτιώσουν την δουλειά τους χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο και ένιωσαν 
λίγο πιο σίγουροι για τον εαυτό τους. Το βασικό είναι τους δόθηκε ένα εργαλείο που δεν είχαν πριν το οποίο μπόρεσαν να χρη-
σιμοποιήσουν εύκολα. Περισσότερη έρευνα πρέπει να γίνει για την αποτελεσματικότητα του εγχειριδίου με μεγαλύτερο αριθμό 
συμμετοχών, σε περισσότερα πλαίσια αλλά και σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης μιας και η παρούσα έρευνα αφορά μόνο 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Λέξεις-Κλειδιά:
προκλητικες συμπεριφορες, παραλληλη στηριξη, διαχείρηση αυτιστικών συμπεριφορών
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Νοητικά προσβάσιμα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα για επισκέπτες που 
βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών

 » Ράπτη Ειρήνη, University of Derby, Παρουσιάζει Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Τα μουσεία διαμηνύουν ότι είναι ανοιχτοί οργανισμοί προς όλους, όμως ως μουσειοπαιδαγωγός-ειδική παιδαγωγός διαπίστωσα ότι τα άτομα που βρίσκονται στο 
φάσμα του αυτισμού ουσιαστικά αποκλείονται από τις δραστηριότητες των μουσείων και εν γένη από την απόλαυση του πολιτισμικού προϊόντος, γιατί κανένας 
δεν είναι ενημερωμένος για τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους, επομένως ούτε και προετοιμασμένος να τους υποδεχθεί. Σκοπός της έρευνας ήταν να εντο-
πίσει τις αποτελεσματικότερες μεθόδους και τεχνικές που μπορούν να ακολουθούν οι μουσειοπαιδαγωγοί ώστε να κάνουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, 
που αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο μουσείο και τον επισκέπτη, νοητικά προσβάσιμα για τους επισκέπτες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Μέθοδος:
Η αναγκαιότητα της ένταξης και κατ΄ακολουθία της ενσωμάτωσης των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού στην πολιτιστική ζωή με οδήγησαν στον 
σχεδιασμό υλοποίηση μιας έρευνας δράσης. Η έρευνα δράσης, πραγματοποιήθηκε σε τρεις κύκλους, σε συνεργασία με δύο μουσεία (Μ1, Μ2) και με δείγμα 7 ατό-
μων (15-40 ετών, μεσαίας λειτουργικότητας). Κατά τον πρώτο κύκλο, που πραγματοποιήθηκε στο Μ1, έγιναν τροποποιήσεις στο υπάρχον μουσειοπαιδαγωγικό 
πρόγραμμα με βάση την βιβλιογραφία. Από την υλοποίηση του προγράμματος και τις παρατηρήσεις όλων των εμπλεκόμενων και του εξωτερικού παρατηρητή, 
προβήκαμε σε νέες τροποποιήσεις. Στον δεύτερο κύκλο, διατηρώντας σταθερές όλες τις άλλες μεταβλητές (ημέρα, συνοδούς, μουσείο, μουσειοπαιδαγωγό, 
κλπ) υλοποιήθηκε το εκ νέου τροποποιημένο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα με καλύτερη ροή και περισσότερη ενεργό συμμετοχή από όλους. Ο τρίτος κύκλος 
πραγματοποιήθηκε στο Μ2, με νέο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα και μουσειοπαιδαγωγό αλλά διατηρήθηκαν όλες οι άλλες μεταβλητές όπως επίσης και οι 
τροποποιήσεις που φάνηκαν αποτελεσματικές κατά τον δεύτερο κύκλο. Σε όλες τις φάσεις της έρευνα εφαρμόστηκε τριγωνοποίηση για μεγαλύτερη αξιοπιστία 
των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα:
Από την έρευνα εξήχθησαν 13 αποτελέσματα ανάμεσα σε αυτά:

•  Η χρήση απλού λεξιλογίου και η επαλήθευση της γνώσης ακόμα και των πιο απλών λέξεων είναι καίριας σημασίας. Ακόμα και αν ένας 
επισκέπτης φαίνεται να έχει καλό επίπεδο σε κάποιον τομέα, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι κατέχει το ίδιο επίπεδο και στους 
υπόλοιπους τομείς ή είναι σε θέση εκείνη την στιγμή να ανακαλέσει την όποια γνώση. Ο μουσειοπαιδαγωγός πρέπει να είναι έτοιμος να εξη-
γήσει και να υπενθυμίσει ακόμα και αυτά που θεωρεί προφανή.
•  Οι ερωτήσεις, που θέτει ο μουσειοπαιδαγωγός στους επισκέπτες, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές και ανάλογα με την ταχύτητα 
και την ορθότητα της απόκρισης να γίνονται πιο σύνθετες. Επομένως, οι ερωτήσεις πρέπει να διαμορφώνονται ανάλογα με τις δυνατότητες 
του κάθε παιδιού. Παρατηρήθηκε ότι στη περίπτωση των επισκεπτών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, δεν λειτουργεί η μέθοδος των 
παιδαγωγών που κάνουν μια γενική ερώτηση και περιμένουν από τους δέκτες να παρατηρήσουν, να φανταστούν, να προβούν σε συνδυαστική 
σκέψη ή να ανακαλέσουν υπάρχουσα γνώση και να απαντήσουν.
•  Οι ερωτήσεις που τίθενται στο σύνολο των επισκεπτών απαντώνται συνήθως μόνο από αυτούς που έχουν ευφράδεια λόγου.
•  Η δημιουργία ενός τελετουργικού πριν την επίσκεψη στο μουσείο, όπως το άκουσμα του τραγουδιού « Μες στο μουσείο» κατά την διαδρομή 
με το λεωφορείο, βοηθάει στην προετοιμασία των επισκεπτών.
•  Η αισθητηριακή επαφή με αντικείμενα ενισχύει την μάθηση, κεντρίζει το ενδιαφέρον και βοηθάει στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
•  Η έναρξη μιας πρότασης με την χρήση του ονόματος ενός συμμετέχοντα, έχει ως αποτέλεσμα να του επιστήσει την προσοχή και να αυξήσει 
την ενεργό συμμετοχή του. Τέτοιου είδους μικρές παροτρύνσεις για συμμετοχή και βλεμματική επαφή είναι θεμιτές, όμως σε καμία περίπτω-
ση δεν πιέζουμε τον συμμετέχοντα. Στόχος είναι να αποκομίσουν όλοι μια θετική μουσειακή εμπειρία.
•  Η γνωστοποίηση της πρώτης συλλαβής μιας λέξης βοηθάει να δοθεί απάντηση αλλά δεν προάγει την γνώση.
•  Η χρήση των εργαλείων της μεθόδου TEACCH, αλλά και των άλλων μεθόδων, αποδείχθηκε αποτελεσματική. Συγκεκριμένα η δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος χωρίς ακουστικές και οπτικές διασπάσεις, η ύπαρξη ερωτήσεων προσαρμοσμένων στο επίπεδο του κάθε επισκέπτη, η 
πρόνοια για οπτική οργάνωση των υλικών εκπαίδευσης, η ενημέρωση για το τι ακολουθεί (αυτό μπορεί να είναι δραστηριότητα, άγγιγμα ή και 
ήχος), η αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων (κίνητρο για μάθηση), η επιβράβευση των σωστών αποκρίσεων, η γενίκευση και 
ο εμπλουτισμός της κατεκτημένης γνώσης, η σύνδεση της νέας γνώσης με το ίδιο το άτομο ή με κάτι που του είναι ήδη γνωστό ή αγαπητό.

Συμπεράσματα:
Το σύγχρονο μουσείο οφείλει να χαράξει μια στρατηγική προσβασιμότητας για τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και να δομήσει μια μακροπρόθε-
σμη σχέση μαζί τους, επομένως η ανάπτυξη δεσμών με τους τοπικούς οργανισμούς, φορείς και σχολεία είναι ουσιαστική για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι 
μουσειοπαιδαγωγοί πρέπει να είναι καταρτισμένοι ή να απασχολούνται ειδικοί παιδαγωγοί αλλά και εν γένη το προσωπικό του μουσείου πρέπει να είναι ενημερω-
μένο. Δεδομένου ότι ο κάθε επισκέπτης που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζει έναν συνδυασμό συμπεριφορών και συμπτωμάτων που εκφράζονται 
σε διάφορους βαθμούς, μια πρόταση που θα διευκόλυνε τον μουσειοπαιδαγωγό στο έργο του θα ήταν η ύπαρξη ερωτηματολογίων προς τους προσεχώς συμμε-
τέχοντες ή τους συνοδούς και παιδαγωγούς τους. Ο μουσειοπαιδαγωγός μέσω του ερωτηματολογίου θα μπορεί να γνωρίζει το γνωστικό επίπεδο, τα κίνητρα, 
το συμπεριφορικό και αισθητηριακό προφίλ των ατόμων που αναμένει, έτσι ο μουσειοπαιδαγωγός θα μπορέσει να προβεί σε πιο στοχευμένες τροποποιήσεις. 
Εξίσου οι συνοδοί και οι παιδαγωγοί πρέπει να ενημερωθούν αναλυτικά για τα μέρη του προγράμματος ώστε να μπορέσουν να προετοιμάσουν κατάλληλα τους 
επικείμενους επισκέπτες.

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, μουσειακή εκπαίδευση, καθολικός σχεδιασμός
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Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΚΑΙ ΤΗΣ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 » Βλάχου Αικατερίνη, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Παρουσιάζει
 » Ψάλτη Ειρήνη,Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, Παρουσιάζει

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας ένταξης των παιδιών με αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας στα σχολεία γενικής εκ-
παίδευσης, η παρούσα έρευνα διερευνά την γνώση και τη στάση των δασκάλων της Α’ και Β’ δημοτικού για τα παιδιά με Διαταραχή 
Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) Υψηλής Λειτουργικότητας, που φοιτούν σε τάξεις του γενικού σχολείου. Το δείγμα αποτέλεσαν 
110 δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης που διδάσκουν ή έχουν διδάξει στην Α’ ή στην Β’ τάξη του δημοτικού.

Μέθοδος:
Χορηγήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού - κλειστού τύπου και κλίμακας Likert.

Αποτελέσματα:
Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι περισσότεροι δάσκαλοι της Α’ και της Β’ δημοτικού, γενικής εκπαίδευσης, δεν έχουν εξει-
δικευμένη γνώση ή μεταγενέστερη μετεκπαίδευση στις Δ.Α.Φ. Παρόλα αυτά, αρκετοί δάσκαλοι έχουν διδάξει παιδιά με αυτισμό 
υψηλής λειτουργικότητας, εκ των οποίων περίπου το 1/3 είχε συναφή εκπαίδευση. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί δάσκαλοι του δείγ-
ματος γνωρίζουν τη φύση της διαταραχής. Επιπλέον, η πλειοψηφία των δασκάλων θεωρούν τα παιδιά με Δ.Α.Φ. Υψηλής Λειτουρ-
γικότητας διαταρακτικό παράγοντα εντός της τάξης και νιώθουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, όταν περιλαμβάνεται στην 
τάξη ένα παιδί με αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας. Η πλειοψηφία των δασκάλων θεωρεί ότι δύναται να καταφέρει τα παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης να αποδεχτούν τους συμμαθητές τους με Δ.Α.Φ. Υψηλής Λειτουργικότητας, ενώ η ηλικία του εκπαιδευτικού 
παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την στάση.

Συμπεράσματα:
Συμπερασματικά, η ένταξη αυτών των παιδιών στα γενικά σχολεία έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τα παιδιά με Δ.Α.Φ., όσο 
και για τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους. Σημαντικά εμπόδια στην συνεκπαίδευση αυτών των παιδιών αποτελούν η 
ελλιπής εκπαίδευση των δασκάλων, ο ελλειμματικός κρατικός σχεδιασμός και η έλλειψη πρόνοιας.

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας, Δάσκαλοι, Ένταξη, Γενική Εκπαίδευση
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«Τι ρούχα να φορέσω σήμερα; Πώς θα διαλέξω ρούχα ανάλογα με τον καιρό;» Το 
παιχνίδι ως διδακτικό εργαλείο σε μαθητές με αυτισμό.

Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 » Κακλαμανάκη Τατιάνα, 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βαρηκόων Θεσσαλονίκης, Παρουσιάζει
 » Ευαγγελάκη Δανάη,10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βαρηκόων Θεσσαλονίκης, Παρουσιάζει
 » Κακλαμανάκη Ελένη,10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βαρηκόων Θεσσαλονίκης, Παρουσιάζει

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Ένας από τους στόχους της ειδικής αγωγής είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. 
Η αυτονομία των ατόμων με νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές κατακτάται μέσα σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια 
ακολουθώντας συγκεκριμένες διδακτικές τεχνικές.

Μέθοδος:
Στην παρούσα εργασία πήραν μέρος 10 μαθητές με διαγνωσμένο αυτισμό και νοητική υστέρηση. Η επιλογή των κατάλληλων με 
την εποχή και τον καιρό ρούχων, η τήρηση της σωστής σειράς από μέσα προς τα έξω, ο συνδυασμός των χρωμάτων και η σωστή 
επιλογή των αξεσουάρ για την προστασία του σώματος με βάση τις καιρικές συνθήκες διδάχτηκαν σε πέντε μαθητές, με την βο-
ήθεια σκιτσαρισμένου ομοιώματος παιδιού σε φυσικό μέγεθος και με ρούχα και αξεσουάρ (ομπρέλες, γαλότσες, γάντια, κασκόλ, 
αποκριάτικη στολή, κ.λ.π.) σχεδιασμένα και πλαστικοποιημένα. Οι διδακτικές τεχνικές που ακολουθήθηκαν ήταν η οπτικοποίηση, 
η ανάλυση έργου και η φυσική καθοδήγηση. Η διδασκαλία έγινε μέσα από το παιχνίδι, το οποίο εκτός από εξαιρετικό εκπαιδευ-
τικό εργαλείο ευνοεί την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό. Ταυτόχρονα το ίδιο θέμα διδάχτηκε σε πέντε 
άλλους μαθητές με ανάλογες διαταραχές, με διαφορετικό υλικό και χωρίς να εντάσσεται στα πλαίσια του παιχνιδιού.

Αποτελέσματα:
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι μαθητές που διδάχτηκαν μέσα από το παιχνίδι ανταποκρίθηκαν σε πολύ μικρότερο 
χρόνο, διατήρησαν τις αποκτηθείσες δεξιότητες και γενίκευσαν τις γνώσεις τους σε μεγαλύτερο βαθμό.

Συμπεράσματα:
Το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό διδακτικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού τόσο σε επίπεδο εξατομικευμένης 
διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο ομαδικών δραστηριοτήτων. Μέσα από το παιχνίδι ο μαθητής μπορεί να διδαχτεί στόχους που 
αφορούν μαθησιακές δεξιότητες αλλά και δεξιότητες καθημερινής ζωής.

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτοεξυπηρέτηση, παιχνίδι, ντύσιμο, καιρικές συνθήκες
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Διδακτικές παρεμβάσεις για την προώθηση του ενταξιακού γραμματισμού σε μαθητές 
με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 »Νικόλαος Πανόπουλος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παρουσιάζει
 »Μαρία Δροσινού - Κορέα,Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να προωθηθεί ο ενταξιακός γραμματισμός (inclusive 
literacy) στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης. Ο ενταξιακός γραμματισμός αναφέρεται στην εφαρμογή της διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων σε μαθητές με διαταραχές στο αυτιστικό φάσμα (ΔΑΦ) σε ορισμένα ενταξιακά πλαί-
σια. Τα βασικά ερωτήματα της έρευνας είναι: (α) αν ο φιλόλογος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ) μπορεί να υποστηρίξει 
με διδακτικές παρεμβάσεις τις γλωσσικές δεξιότητες σε μαθητές με ΔΑΦ σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην 
ενταξιακή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και (β) αν ένα παιδαγωγικό εργαλείο, όπως το Στοχευμένο, Ατομικό, Δομημένο, Ενταξιακό 
Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΑΔΕΠΕΑΕ) υποστηρίζει το διδακτικό έργο του φιλόλογο με έμφαση την ανάγνωση 
και την κατανόηση κειμένων.

Μέθοδος:
Στο πλαίσιο της έρευνας δράσης με τη μεθοδολογία της συμμετοχικής παρατήρησης και με εργαλεία ορισμένες λίστες ελέγχου 
βασικών δεξιοτήτων συγκεντρώθηκαν δεδομένα από την αναγνωστική συμπεριφορά 4 μαθητών με ΔΑΦ σε σχολεία της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Ακόμη, με τη μεθοδολογία παρέμβασης και με το παιδαγωγικό 
εργαλείο «ΣΑΔΕΠΕΑΕ», καθώς και με τις σημειώσεις πεδίου στα έντυπα διδακτικής αλληλεπίδρασης συγκεντρώθηκαν δεδομένα 
από την διαφοροποιημένη διδασκαλία των αναγνωστικών δεξιοτήτων προωθώντας τον ενταξιακό γραμματισμό.

Αποτελέσματα:
Στα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι διδακτικές παρεμβάσεις με την εφαρμογή του ΣΑΔΕΠΕΑΕ βελτίωσαν τις δεξιότητες αναγνω-
στικής κατανόησης σε μαθητές με ΔΑΦ, σύμφωνα με το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών της γενικής εκπαίδευσης.

Συμπεράσματα:
Στα συμπεράσματα της έρευνας τονίστηκε ότι ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ προωθεί τον ενταξιακό γραμματισμό εφαρμόζοντας αποτε-
λεσματικά διδακτικά προγράμματα σε μαθητές με ΔΑΦ, ορίζοντας λειτουργικούς διδακτικούς στόχους και διαφοροποιώντας τα 
κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στα βιβλία της νεοελληνικής γλώσσας και της ιστορίας.

Λέξεις-Κλειδιά:
Ενταξιακός γραμματισμός, Διαταραχές αυτιστικού φάσματος, ΣΑΔΕΠΕΑΕ
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Πώς η δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ συμβάλλει στο εκπαιδευτικό, θεραπευτικό και 
κοινωνικό έργο μιας διεπιστημονικής ομάδας? Η ΚοινΣΕπ Συνυπάρχειν

Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση, Δίκτυο υπηρεσιών στην κοινότητα, Κοινωνική 
επιχειρηματικότητα / οικονομία

 »Μοντεσάντου Άννυ, ΚοινΣΕπ Συνυπάρχειν, Παρουσιάζει
 » Τζανάκου Άννα,ΚοινΣΕπ Συνυπάρχειν, Παρουσιάζει
 » Βασιλοπούλου Μαρία,ΚοινΣΕπ Συνυπάρχειν, Παρουσιάζει
 »Δεμέστιχα Γεώργια,ΚοινΣΕπ Συνυπάρχειν, Παρουσιάζει

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Μια διεπιστημονική ομάδα θεραπευτών με πολυετή κλινική και παιδαγωγική εμπειρία, συνεχή εποπτεία, επιμόρφωση κι άρτια εκπαίδευση, συνυπάρχουμε με κοι-
νό όραμα και βασική μας επιδίωξη την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Μετά από την πενταετή παρουσία του Συνυπάρχειν και αφουγκραζόμενοι τις 
ανάγκες και τις αγωνίες των ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκαν και μας στήριξαν με την εμπιστοσύνη τους, συναποφασίσαμε την ίδρυση της ΚοινΣΕπ Συνυπάρχειν 
(Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας), με σκοπό να υποστηρίξουμε συνολικότερα με θεραπευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα παιδιά 
με αυτισμό και τις οικογένειές τους και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας επιτρέπει η συνεταιριστική δομή του χώρου μας για να οργανώσουμε παρεμ-
βάσεις και δράσεις προσβάσιμες σε μεγαλύτερο εύρος του πληθυσμού.Στα πλαίσια της ίδρυσης της ΚοινΣΕπ Συνυπάρχειν πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στα 
πλαίσια της καλής πρακτικής για τον αυτισμό σε τρεις διαφορετικούς άξονες. Τα τρία αυτά επίπεδα, το εργασιακό, το κλινικό-εκπαιδευτικό-επιστημονικό και 
το κοινωνικό αλληλοδιαπλέκονται, «υφαίνοντας» τον κεντρικό και διαρκή άξονα της εργασίας μας, ο οποίος είναι η προσπάθεια αποδοχής και πλαισίωσης της 
διαφορετικότητας και της αναπηρίας και η παρέμβαση στην κοινότητα με στόχο την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, την παρέμβαση.

Μέθοδος:
Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, η επιλογή μας να θεσμίσουμε τον οριζόντιο τρόπο της εσωτερικής μας λειτουργίας επιλέγοντας να λειτουργήσουμε συνεργατικά 
προάγει τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των επιστημονικών ειδικεύσεων, μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας. 
Η επιλογή μας να λειτουργήσουμε σε μια επιβαρυμένη κοινωνικοοικονομικά περιοχή του αστικού κέντρου προωθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τη σύζευξη 
και μεταξύ της κλινικής δυναμικής και της αλληλεγγύης και στήριξης. Στον άξονα λοιπόν της κοινωνικής αλληλεγγύης το έτος 2018-2019 η ΚοινΣΕπ μας παρέχει 
χωρίς αντίτιμο ή με συμβολικό αντίτιμο τις κλινικές και παιδαγωγικές της υπηρεσίες της σε περιπτώσεις παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και στις οικογένειες 
τους που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στο κόστος των υπηρεσιών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται πλήρες ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα 
(λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων) σε 3 παιδιά και παρέμβαση στο σπίτι και ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα σε άλλα 2 παι-
διά. Επίσης πραγματοποιήθηκε στο χώρο μας το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων παιδιών με αυτισμό cygnet.
Παράλληλα πιστεύοντας βαθιά στην καθοριστική σημασία της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης ενός ευρύτερου κοινού στα ζητήματα αναπηρίας, ψυχοπαι-
δαγωγικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στο πλαίσιο της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συνύπαρξης, επιδιώκουμε την παρέμβαση στην κοινότητα 
με βιωματικά εργαστήρια και ομιλίες. Σε αυτόν τον εκπαιδευτικό/επιστημονικό άξονα, πραγματοποιούμε το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης φροντιστών παιδιών 
με αυτισμό cygnet καθώς και ημερίδα ενημέρωσης εκπαιδευτικών με σκοπό την ενδυνάμωση του ρόλου τους για τη βέλτιστη εμπερίεξη και ένταξη των μαθητών 
τους με αυτισμό στο σχολικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως έχουμε προγραμματίσει ένα διήμερο κλινικών αξιολογήσεων των δυσκολιών παιδιών που ζουν σε καταυ-
λισμό ρομά, δύο βιωματικά εργαστήρια σε ειδικά σχολεία της Αθήνας και ένα ανοιχτό βιωματικό εργαστήρι για παιδιά με αυτισμό και τις οικογένειες τους σε 
πάρκο της πόλης. Τέλος, είμαστε σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς, όπως τη ΜΚΟ το Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού και την ΑΜΚΕ «Ένα παιδί, 
ένας κόσμος».

Αποτελέσματα:
Στο χρονικό διάστημα λειτουργίας της ΚοινΣΕπ και βάσει των δυνατοτήτων μας, έχουν οργανωθεί και υλοποιηθεί πληθώρα 
θεραπευτικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών παρεμβάσεων τόσο σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
κοινότητας.

Συμπεράσματα:
Συνοψίζοντας, αξιολογούμε θετικά την επιλογή μας να λειτουργούμε συνεταιριστικά, θεωρώντας οτι μας δίνει τη δυνατότητα να 
εργαστούμε ποιοτικότερα σε επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο με παιδιά, άτομα και οικογένειες με αυτισμό.

Λέξεις-Κλειδιά:
διεπιστημονικότητα, συνεταιρισμός επιστημονικής ομάδας, κοινωνική οικονομία, ενταξιακή παρέμβαση, δράσεις για παιδιά με 
αυτισμό και τις οικογένειές τους
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Τοξικοί παράγοντες και αυτισμός
Βιολογική / Νευροαναπτυξιακή βάση του αυτισμού

 » Χαράλαμπος Δεπάστας, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ), Παρουσιάζει Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η αυτιστική διαταραχή είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή όπου στις ημέρες μας καταγράφει συνεχή και ταχεία αύξηση στον 
επιπολασμό της. Η αύξηση των περιστατικών, σε συνδυασμό με τους άγνωστους παράγοντες που την προκαλούν, έχει στρέψει 
το ενδιαφέρον αρκετών επιστημόνων (από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους) στην διερεύνησή της. Θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί ως μια πολυπαραγοντική διαταραχή. Παράγοντες που έχουν κατηγορηθεί, από έρευνες που πραγματοποιούνται τις 
τελευταίες δεκαετίες, είναι (κυρίως) περιβαλλοντικοί, χημικοί, γενετικοί, κληρονομικοί και βιολογικοί.

Μέθοδος:
Το παρόν άρθρο εστιάζει στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που η έκθεσή τους προκαλεί ανεπανόρθωτες εγκεφαλικές βλά-
βες και κατηγορούνται για την πρόκληση αυτισμού. Κάποιες από αυτές τις ουσίες είναι (κυρίως) ο υδράργυρος, τα βρωμιούχα, η 
θαλιδομίδη, η μισοπροστόλη, το βαλπροϊκό οξύ, ο χλωροπύριφος, η αιθανόλη κ.α.

Αποτελέσματα:
Βιβλιογραφική ανασκόπιση για τους τοξικούς παράγοντες που ενοχοποιούνται για την πρόκληση του αυτισμού

Συμπεράσματα:
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία καμία μελέτη δεν έχει αποδείξει την άμεση συσχέτιση κάποιου παράγοντα με την πρόκληση της αυ-
τιστικής διαταραχής, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα «που οφείλεται ο αυτισμός». Σήμερα, βελτιώνονται συνεχώς τα διαγνω-
στικά του κριτήρια, η έγκαιρη διάγνωσή του, οι τρόποι εκπαίδευσης των αυτιστικών και η (υπό συνθήκες) φαρμακευτική αγωγή.

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (Δ.Α.Δ), περιβαλλοντική υγεία, περιβαλλοντική έκθεση, τοξικοί παράγοντες, τοξικό-
τητα.
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Μείωση της Στερεοτυπικης Συμπεριφοράς με τη Σωματική Καθοδήγηση και Διαφορική 
Ενίσχυση της Εκδήλωσης Άλλων Θεμιτών Συμπεριφορών

Ανάλυση&διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, Εκπαίδευση Ενταξιακή 

 »Ναταλια Ασπασια Παπακωνσταντινου, ΜΟΝΟRΟΔΙ, Παρουσιάζει, Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Ο στόχος της έρευνας ήταν να εκπαιδευτεί ο συμμετέχων να ανταποκρίνεται διαφορικά στα ερεθίσματα σηματοδότησης και κινητική στερεοτυπια να ρυθμίζεται 
από το διακριτό ερέθισμα έτσι ώστε να μειωθεί σε ακατάλληλες συνθήκες. Παράλληλα, ήταν θεμιτό να μάθει μια ψυχαγωγική δραστηριότητα για να αυξήσει τις 
δεξιότητες του στο παιχνίδι, που ταυτόχρονα θα συναγωνιζόταν την κινητική στερεοτυπια.

Μέθοδος:
· Ο συμμετέχων ήταν ένα οκτάχρονο αγόρι που είχε διαγνωστεί με αυτισμό.
· Πειραματικός σχεδιασμός/Παρέμβαση:
- Προ-αξιολόγηση με τα ερωτηματολόγια MAS και FAST.
- Τυπική λειτουργική ανάλυση για να καθοριστεί η λειτουργία της κινητικής στερεοτυπιας του συμμετέχοντα.
- Στην Παρέμβαση-Φάση 1 της έρευνας εφαρμόστηκε σχεδιασμός ανατροπής ΑΒΑΒΑΒΑ για να εξεταστεί αν η ενασχόληση με την ψυχαγωγική δεξιότητα θα αντα-
γωνιστεί αποτελεσματικά την κινητική στερεοτυπια και θα την ελαττώσει.
- Κατα την διάρκεια της Παρεμβασης-Φάση 2, χρησιμοποιήθηκε διαφορική ενίσχυση όπου το παιδί επιτρεπόταν να ασχοληθεί με τη στερεοτυπια όταν κέρδιζε 
περιοδουσ, βάσει χρονικών τμημάτων χωρις στερεοτυπια, κατα τα οποία έπρεπε να ασχοληθεί καταλλήλως με το τρενάκι του. Αντιθέτως, δεν παραχωρούνταν 
σύντομες περίοδοι ελεύθερης πρόσβασης ύστερα από τμήματα κατα τα οποία συνέβαινε στερεοτυπια.
· Συλλογή δεδομένων:
- Διεξήχθη βασικό επίπεδο για να καθοριστούν τα επίπεδα κινητικής στερεοτυπιας που συνέβαιναν υπό την παρουσία του τρένου πριν ξεκινήσει η παρέμβαση 
καθώς και η κατάλληλη ενασχόληση με αυτο.
- Καταγραφές ζωντανά η εκ των υστέρων από βίντεο.
- Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά συμβάντα κινητικής στερεοτυπιας ανα πεντάλεπτης συνεδρίες για τους υπολογισμούς.
- Καταγραφή συνεχούς διαρκείας χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των συμπεριφορών Λειτουργικού Παιχνιδιού και Σωματικής Καθοδήγησης για την Παρέμ-
βαση-Φάση 1.
- Στην Φάση 2 παρακολουθήθηκε ο συνολικός αριθμός κερδισμένων περιόδων «ελεύθερης πρόσβασης».
· Δεύτερος παρατηρητής για Ακεραιότητα Παρέμβασης και Συμφωνία Μεταξύ των Παρατηρητών.
·Παρέμβαση-Φάση 1: Συνεδρίες Ανατροπής και Βασικου Επιπέδου, «ελεύθερη πρόσβαση, και Εκπαίδευση.
· Παρέμβαση-Φάση 2: «Παρέμβαση» και «Κερδισμένη ελεύθερη πρόσβαση».

Αποτελέσματα:
· Η προ-αξιολόγηση δεν απέφερε ξεκάθαρη αιτία της λειτουργίας της κινητικής στερεοτυπιας του συμμετέχοντα.
·Υψηλά επίπεδα: Ακεραιότητα της Παρέμβασης, Συμφωνία μεταξύ των Παρατηρητων, και Κοινωνικής Εγκυρότητας
· Κινητική Στερεοτυπια (ΚΣ):
- Στην Φάση 1, ο μέσος όρος των περιστατικών ΚΣ στην ‘βασική φαση’ ήταν Μ=20.36, Μ=8.04 κατα τα τμήματα συνεδρίων ‘εκπαιδευσης’, και Μ=25.15 στις συνε-
δρίες ‘ελεύθερη προσβαση’.
- Στην Φάση 2, ο μέσος όρος των περιστατικών της ΚΣ κατα τις συνεδρίες «παρέμβαση» ήταν Μ=6.25, ενώ ήταν Μ=23.75 για τις συνεδρίες «ελεύθερη πρόσβαση».
· Σωματική Καθοδήγηση και Λειτουργικο Παιχνίδι:
- Κατα τη διάρκεια της 1ης φάσης «παρέμβαση» η σωματική καθοδήγηση ήταν απαραίτητη για το 69.97% του χρόνου, στη 2η αντίστοιχη φάση για το 55.6% της 
διαρκειας της συνεδρίας, ενώ κατα της τρίτης ίδιας φάσης, χρειάστηκε για το 36.28% της συνεδρίας.
- Ο συμμετέχων έπαιξε με το παιχνίδι για 0% της διαρκείας της συνεδρίας «βασικό επίπεδο», κατα την «ανατροπή 1» για το 5%, 2.78% της «ανατροπή 2» συνεδρίας, 
και για 3% της φάσης «ανατροπη 3».
- Ενώ στη φάση «παρέμβαση» το παιδί έπαιξε λειτουργικά με το τρενάκι για 9.03% του χρόνου, αυτο αυξήθηκε στο 24.2% στην 2η φάση «παρέμβαση», και περαι-
τέρω στο 35.94% στην 3η φάση «παρέμβαση».

Συμπεράσματα:
· Ο πειραματικός έλεγχος επιτεύχθηκε, διότι συνέβη αντίστροφη στα βασικά επίπεδα για όλες τις συμπεριφορές.
· Τα υψηλά επίπεδα ακαιρεοτητας της παρέμβασης και ΣΜΠ καθώς και η ισχυρή εσωτερική εγκυρότητα καθιστούν τα δεδομένα αξιόπιστα για να βασιστούν 
μελλοντικές παρεμβάσεις.
· Τα παρόντα ευρήματα εξέλιξαν την δουλειά προηγούμενων ερευνών, αποδεικνύοντας ότι είναι εφικτό η στερεοτυπική συμπεριφορά η ίδια να λειτουργεί ως 
ενισχυτής για την μείωση της.
· Η παρούσα έρευνα έχει υψηλό επίπεδο κοινωνικής εγκυρότητας διότι η παρέμβαση ήταν αποδοτική ως προς το κόστος, εύκολη στην υλοποίηση, και αποτελε-
σματική ως προς τον στόχο.
· Η ΚΣ του συμμετέχοντα μειώθηκε αποτελεσματικά με το παρόν πακέτο θεραπείας.

Λέξεις-Κλειδιά:
Κινητική στερεοτυπια, διαφορική ενίσχυση, διακριτή σηματοδότηση
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Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΑΞΗ 
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Ανάλυση&διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, Εκπαίδευση Ενταξιακή 

 » ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΓΓΑΦΑ, UNIVERSITY OF EXETER, UK, Παρουσιάζει Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Tα παιδιά με αυτισμό έχουν πολλά ταλέντα και ενδιαφέροντα μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι η ενασχόλησή τους με τις ψη-
φιακές τεχνολογίες (Porayska-Pomsta et al. 2012). Παρά την αυξανόμενη χρήση φορητών συσκευών στα σχολεία, και το κίνητρο 
των παιδιών να τις χρησιμοποιούν, υπάρχει περιορισμένη καθοδήγηση και έρευνα για το πώς οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες αφής στην τάξη για να υποστηρίξουν τα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως διαπρο-
σωπικές δεξιότητες, και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων (Kagohara et al. 2013). 
Συγκεκριμένα, η διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με τον αντίκτυπο της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων στην τάξη είναι σπάνια (Mangafa et al. 2016). Αυτή η μελέτη ερευνά την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών στα iPads για τη βελτίωση της εκπαίδευσης παιδιών σε κοινές αλληλεπιδράσεις.

Μέθοδος:
Η μεθοδολογία έρευνας δράσης ακολουθήθηκε σε ένα ειδικό δημοτικόνσχολείο στην Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Βιντεοσκο-
πήσεις και ημι-δομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων. Βιντεοσκοπήσεις τεσσάρων παιδιών με 
αυτισμό ηλικίας 10-11 ετών διεξήχθησαν καθώς αλληλεπιδρούσαν με iPads για περίοδο πέντε εβδομάδων. Πραγματοποιήθηκαν 
συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς σχετικά με τις εμπειρίες τους διδασκαλίας αυτιστικών παιδιών και τη χρήση νέων τεχνολογιών 
στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν επίσης σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για να μοιραστούν μεταξύ τους εμπειρίες και 
να μάθουν νέους τρόπους χρήσης των τεχνολογιών αφής στην τάξη.

Αποτελέσματα:
Τα παιδιά δραστηριοποιήθηκαν πιο ενεργά σε κοινές αλληλεπιδράσεις με τους εκπαιδευτικούς όταν χρησιμοποιούσαν τα iPads 
παρά χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι συζητήσεις σχετικά 
με τη χρήση του iPad και τις στρατηγικές εκπαίδευσης στον αυτισμό ανέπτυξαν την αυτοπεποίθησή τους και τους βοήθησαν να 
προβληματιστούν σχετικά με την πρακτική τους. Μετά το εργαστήρι, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν να προσαρμόζουν το επικοινω-
νιακό τους τρόπο (π.χ. επιτρέποντας την ανταπόκριση του παιδιού), να κάνουν αλλαγές στο περιβάλλον (π.χ. ελαχιστοποιώντας 
τους περισπασμούς) και να χρησιμοποιούν πόρους (π.χ. χρησιμοποιώντας σύμβολα/εικόνες) για να αλληλεπιδρούν με τους μαθη-
τές τους κατά τη χρήση του iPad.

Συμπεράσματα:
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση του iPad και τις στρατηγικές διδασκαλίας ειδικά για τον αυτισμό είναι μια 
αποτελεσματική προσέγγιση που μπορεί να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στη χρήση κινητών συσκευών στην 
τάξη με πιο συνεργατικούς και ελκυτικούς τρόπους. Οι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να ενσωματώνουν την ενεργό συμμετοχή 
του σχολικού προσωπικού και να διερευνούν τις προσωπικές τους εμπειρίες στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε αυτιστι-
κά παιδιά για τη χρήση τεχνολογιών αφής .

Λέξεις-Κλειδιά:
εκπαίδευση εκπαιδευτικών, τεχνολογία διδασκαλίας και μάθησης, κοινωνικές δεξιότητες, φορητές τεχνολογίες αφής
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Αυτισμός με ευρήματα διεύρυνσης χώρου Virchow–Robin: οι επιπτώσεις στη 
θεραπευτική διαδικασία και στην αποτελεσματικότητά της

ΔΑΦ και Συννοσηρότητα

 » Ιωακειμίδης Χαράλαμπος, Κέντρο Ειδικών Θεραπειών ‘’Λόγου Παρέμβασις’’, Παρουσιάζει
 » Καλούδη Βασιλική,Κέντρο Ειδικών Θεραπειών ‘’Λόγου Παρέμβασις’’

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης η οποία έχει ως στόχο να διερευνήσει τις επιπτώσεις των συνοδών νευρολογικών ευρημάτων 
(διεύρυνση στο χώρου Virchow–Robin) στο φαινότυπο της ΔΑΦ και στην αποτελεσματικότητα της λογοθεραπευτικής παρέμβα-
σης.

Μέθοδος:
Το υποκείμενο της μελέτης είναι ένα αγόρι ηλικίας 6,8 ετών. Το παιδί παρακολουθεί συνεδρίες λογοθεραπείας δύο φορές εβδο-
μαδιαίως για 1,5 μήνα μέχρι στιγμής (ωστόσο τα οριστικά αποτελέσματα της μελέτης θα εξαχθούν με το πέρας ενός εξάμηνου 
διαστήματος παρέμβασης). Το θεραπευτικό πλάνο δομήθηκε με βάση τις τεχνικές της Εντατικής Αλληλεπίδρασης με στόχο την 
ενίσχυση των θεμελιωδών αρχών της επικοινωνίας. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα προσδιοριστεί μέσω της κλι-
νικής παρατήρησης και της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης σταθμισμένων και μη εργαλείων που χορηγήθηκαν, πριν και με το 
πέρας του εξάμηνου διαστήματος παρέμβασης.

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα της μελέτης μέχρι στιγμής δείχνουν ότι ο φαινότυπος του παιδιού με διεύρυνση χώρου Virchow–Robin δεν 
αποκλίνει από το φαινότυπο παιδιού με ΔΑΦ χωρίς τα αντίστοιχα νευρολογικά ευρήματα. Επίσης, διαφαίνεται ότι η θεραπευτική 
παρέμβαση με βάση της τεχνικές της Εντατικής Αλληλεπίδρασης βελτίωσε τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, τον βοήθησε να 
εστιάζει στο πρόσωπο-θεραπευτή και να απεμπλακεί από τη μονότονη ενασχόλησή του με αντικείμενα, αύξησε την ποιότητα και 
συχνότητα της βλεμματικής του επαφής, ενίσχυσε την από κοινού προσοχή και τον βοήθησε να αυξήσει τον εκφραστικό του λόγο 
περιορίζοντας τον στερεοτυπικό.

Συμπεράσματα:
Συμπερασματικά, αναμένεται ότι και με το πέρας του εξάμηνου διαστήματος κατά την επαναξιολόγηση του παιδιού, θα καταδει-
χθεί ότι η θεραπευτική παρέμβαση που βασίζεται στην Εντατική Αλληλεπίδραση και η οποία χρησιμοποιείται αποτελεσματικά 
σε παιδιά με ΔΑΦ, μπορεί να έχει εξίσου θετικά αποτελέσματα και σε παιδιά με ΔΑΦ με συνοδά ευρήματα διεύρυνσης χώρου 
Virchow–Robin, δεδομένου ότι δεν εντοπίστηκαν διαφορές στο φαινότυπο των δύο περιπτώσεων.

Λέξεις-Κλειδιά:
αυτισμός, διεύρυνση χώρου Robin Virchow, Εντατική Αλληλεπίδραση
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Θεραπευτική σχέση: Η Χρήση των Θεραπευτικών τύπων του Μοντέλου Εκ Προθέσεως 
Σχέσης από Εργοθεραπευτές και φοιτητές Εργοθεραπείας στις ΔΑΦ

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Θέματα δεοντολογίας και διεπιστημονικότητας

 » Χάρης Σαββόπουλος, Εργοθεραπευτής, Aegean College - Ταξίδι στη Ανάπτυξη, Παρουσιάζει
 » Ουρανία Λιάσκου,Φοιτήτρια Εργοθεραπείας, Aegean College
 »Νικολέτα Τσαπτσαλή,Φοιτήτρια Εργοθεραπείας, Aegean College
 » Kωνσταντίνα Γάνταρη,Φοιτήτρια Εργοθεραπείας, Aegean College
 »Μαγδαληνή Φραγκούλη, Καταρτιζόμενη Βοηθός Εργοθεραπείας, ΙΙΕΚ Όμηρος,

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να διερευνήσει τους θεραπευτικούς τύπους που φαίνεται να προτιμούν κατά το χτίσιμο μιας θεραπευ-
τικής σχέσης, οι επαγγελματίες εργοθεραπευτές που παρεμβαίνουν σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και οι φοιτητές εργοθεραπείας βάσει του 
Μοντέλου της Εκ Προθέσεως Σχέσης (Intentional Relationship Model). Επίσης, θα μελετηθούν οι συσχετισμοί μεταξύ των διαφόρων τύπων. 
Η ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης μεταξύ του θεραπευόμενου και του θεραπευτή είναι σημαντική για τη θεραπευτική διαδικασία, σκοπός της οποίας είναι ο 
θεραπευόμενος να εμπλακεί σε έργα με νόημα. Αυτή η άποψη βασίζεται σε μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών συζητήσεων 
του θεραπευόμενου-θεραπευτή ως μια μίξη επάρκειας και φροντίδας (Peloquin 1990) και σε ποιοτικές μελέτες σχετικά με τη συνειδητοποίηση των εργοθερα-
πευτών σχετικά με την στρατηγικές τους στην χρήση διαφορετικών στυλ επικοινωνίας (Allison and Strong 1994). Πιο πρόσφατη μελέτη, μετά το 2000, συμπερι-
έλαβε έρευνα βάσει ερωτηματολογίου για έναν συνεκτικό ορισμό της θεραπευτικής σχέσης, η οποία έχει περιγραφεί ως «μια σύνδεση και σχέση εμπιστοσύνης 
που έχει δημιουργηθεί μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή μέσα από συνεργασία, επικοινωνία, ενσυναίσθηση θεραπευτή και αμοιβαίο σεβασμό»(Cole και 
McLean 2003, σελ. 49). Επιπλέον, η χρήση των διαφόρων τρόπων αλληλεπίδρασης από τους εργοθεραπευτές έχει περιγραφεί από την οπτική των θεραπευτών 
(Eklund and Hallberg 2001) και την άποψη των θεραπευομένων (Palmadottir 2006). Ενδιαφέρον εμφανίζει η δουλειά του Palmadottir (2006) που πρότεινε μια 
τυπολογία σχέσεων θεραπευόμενου-θεραπευτή με βάση τους τρόπους με τους οποίους οι θεραπεύομενοι αντιλαμβάνονταν τον τρόπο που οι εργοθεραπευτές 
τους μοιράζονταν την εξουσία και να συνδέονταν συναισθηματικά με αυτούς. 
Προσθέτοντας περαιτέρω αυτή την έμφαση στη θεραπευτική σχέση, αναπτύχθηκε πρόσφατα ένα εννοιολογικό μοντέλο που ασχολείται με τις πτυχές των σχέ-
σεων που συνδέονται με την εργοθεραπευτική διαδικασία. To Μοντέλο της Εκ Προθέσεως Σχέσης (Intentional Relationship Model {IRM}) (Taylor 2008) τονίζει τα 
διαπροσωπικά γεγονότα, τις σημαντικές ενέργειες και διαδικασίες που συμβαίνουν μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή - είναι πάντα και αναπόφευκτα, γεμάτα 
συγκίνηση και με την εγγενή ευκαιρία να σταθεροποιήσει ή να υπονομεύσει τη σχέση θεραπευόμενου-θεραπευτή. Ο εργοθεραπευτής θα πρέπει να ανταποκριθεί 
σε τέτοια περιστατικά αντλώντας από μια μεγάλη βάση διαπροσωπικών δεξιοτήτων, και συνδυάζοντας αυτές με την κατάλληλη κατανόηση των χαρακτηρι-
στικών και των αναγκών του θεραπευόμενου σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί. Μέσω αυτής της ανταπόκρισης, ο εργοθεραπευτής θα αποφασίσει με 
πρόθεση να συνδεθεί με τον θεραπευόμενο με συγκεκριμένο τρόπο. Η μακροχρόνια έμφαση στη θεραπευτική σχέση στην εργοθεραπεία απέκτησε νέα ώθηση 
με την εισαγωγή του IRM. Μέχρι στιγμής, όμως, υπάρχει ελάχιστη εμπειρική έρευνα από αυτό το μοντέλο και των εφαρμογών του σε διάφορα περιβάλλοντα, 
συμπεριλαμβανομένων φοιτητών σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η αύξηση της συνειδητοποίησης των φοιτητών του προσωπικού τους τρόπου επικοινωνίας αλλά 
και η αύξηση των δεξιοτήτων τους στη χρήση των τύπων ευέλικτα σύμφωνα με ανάγκες των θεραπευόμενων, είναι σημαντικές για την μετέπειτα καριέρα στον 
χώρο της εργοθεραπείας (Brown et al 2011). Ως εκ τούτου, αυτή η μελέτη αφορά και στη χρήση του IRM με αυτήν την ομάδα των μελλοντικών επαγγελματιών. 
Στην ανάπτυξη του IRM, έξι διαφορετικοί τρόποι συσχετισμού εντοπίστηκαν από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις εξειδικευμένων θεραπευτών (Taylor 2008). 
Αυτοί οι τρόποι συσχέτισης είναι που αναφέρονται ως θεραπευτικοί τύποι και περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες σε προηγούμενες δημοσιεύσεις 
(Taylor 2008, Taylor et al 2009, Taylor κ.ά. 2011). Στον τύπο υποστήριξης, ο θεραπευτής εξασφαλίζει ότι ο θεραπευόμενος αποκτά πρόσβαση στους απαραίτητους 
πόρους για να συμμετάσχει σε έργα με νόημα. Στον συνεργατικό τύπο, ο θεραπευτής ακολουθεί έντονα τις αρχές της προσωπο-κεντρικής πρακτικής που βασίζε-
ται στην εμπλοκή του θεραπευόμενου σε όλες τις πτυχές της θεραπευτικής διαδικασίας. Ο τύπος ενσυναίσθησης αναφέρεται στον θεραπευτή που καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια για να καταλάβει πλήρως όλες τις πτυχές της εμπειρίας του θεραπευόμενου. Ο τύπος ενθάρρυνσης εκφράζεται μέσα από τον θεραπευτή που 
επικροτεί τους θεραπευόμενους του, για να τους παρέχει την ελπίδα και το θάρρος που απαιτείται ώστε να καταφέρουν την εμπλοκής του σε έργα. Στον τύπο 
καθοδήγησης, ο θεραπευτής είναι πιθανό να αναλάβει έναν ρόλο δασκάλου, εκπαιδεύοντας το θεραπευόμενο σχετικά με ζητήματα που θεωρούνται σημαντικά 
για τη δική του συμμετοχή σε έργα. Τέλος, ο θεραπευτής που χρησιμοποιεί τον τύπο επίλυσης προβλημάτων θα βασίζεται στη λογική συλλογιστική στην προσέγ-
γισή του με τους θεραπευομένους του. Η έρευνα σχετικά με το IRM και τις εφαρμογές του είναι σε πρώιμη φάση. Η πρώτη εμπειρική μελέτη που διερεύνησε τη 
χρήση θεραπευτικών τύπων έγινε σε ένα δείγμα 563 εργοθεραπευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες (Taylor et al 2011). Οι ερευνητές βρήκαν τον τύπο ενθάρρυνσης 
να είναι πιο συχνός ενώ ο τύπος ενσυναίσθησης χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα. Αυτοί οι θεραπευτικοί τύποι ήταν σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι για τους θεραπευτές 
που εργάζονταν με παιδιά, ενήλικες ή ηλικιωμένους πελάτες. Ωστόσο, οι θεραπευτές που αντιμετώπισαν προκλητικά συναισθήματα και συμπεριφορές απ’ τους 
θεραπευόμενους τους, χρησιμοποιούσαν γενικά όλους τους τύπους συχνότερα από όσους δεν τα αντιμετώπισαν και ειδικότερα τους τύπους καθοδήγησης και 
επίλυσης προβλήματος. Επίσης, η μελέτη που έγινε σε 31 φοιτητές εργοθεραπείας στην Νορβηγία (Bonsaksen, 2013) έδειξε ότι οι φοιτητές είχαν την ισχυρότε-
ρη προτίμηση για τον τύπο επίλυσης προβλημάτων, ενώ ο τρόπος ενσυναίσθησης ήταν ο λιγότερο προτιμώμενος. Μετά από λίγα χρόνια, σε έρευνα που έγινε σε 
91 φοιτητές στην ίδια χώρα (Yazdani, Carstensen & Bonsaksen, 2016) σε δύο σχολές εργοθεραπείας, εντοπίστηκε ότι οι περισσότεροι φοιτητές προτιμούσαν τον 
τύπο επίλυσης προβλήματος, ενώ παρατηρήθηκε ότι οι φοιτήτριες στην σχολή του Trondheim προτιμούσαν τον συνεργατικό τύπο. 
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι θεραπευτικοί τύποι όπως ορίζονται από το Μοντέλο της Εκ Προθέσεως Σχέσης, να διερευνηθεί ποιους 
τύπους χρησιμοποιούν περισσότερο οι επαγγελματίες εργοθεραπευτές για να δημιουργήσουν θεραπευτική σχέση με άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, 
αλλά και ποιους θεραπευτικούς τύπους θα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά οι φοιτητές εργοθεραπείας.

Μέθοδος:
Χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Θεραπευτικών Τύπων (Self-Assessment of Modes Questionnaire) μεταφρασμένο στα Ελληνικά σε ηλε-
κτρονική μορφή. Χορηγήθηκε σε 24 φοιτητές εργοθεραπείας του Aegean College, 27 καταρτιζόμενους Βοηθούς Εργοθεραπείας του ΙΕΚ Όμηρος και σε επαγγελ-
ματίες εργοθεραπευτές που παρεμβαίνουν σε παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.

Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να παρουσιαστούν ακόμη, καθώς η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι σε εξέλιξη.

Συμπεράσματα:
Τα πρώτα συμπεράσματα από τα μέχρι τώρα δεδομένα, δείχνουν να συμφωνούν με τις έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, με τον θεραπευτικό τύπο επίλυσης 
προβλήματος να επικρατεί και τον τύπο ενσυναίσθησης να έρχεται τελευταίος στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων. Ωστόσο είναι πολύ νωρίς ακόμα, καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος των ερωτηματολογίων έχει συμπληρωθεί από φοιτητές.

Λέξεις-Κλειδιά:
Θεραπευτική σχέση, εργοθεραπευτές, Μοντέλο της Εκ Προθέσεως Σχέσης, θεραπευτικοί τύποι, φοιτητές εργοθεραπείας
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Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακές 
διαταραχές: η εμπειρία των γονέων

Πρώιμη ανίχνευση – Πρώιμη παρέμβαση, Οικογένειες – Αδέλφια

 »Πηνελόπη Καραγιάννη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παρουσιάζει
 » Χριστίνα Χατζηδημητρίου,Μέριμνα Παιδιού
 » Γρηγόρης Αμπατζόγλου,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εμπειρίας των γονέων που το παιδί τους συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα 
πρώιμης παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακές δυσκολίες.

Μέθοδος:
Τα δεδομένα προσεγγίστηκαν ποιοτικά και το δείγμα αποτελούν έξι (6) γονείς παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Για τη 
συλλογή των δεδομένων διεξήχθησαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις, ενώ για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ακολουθήθηκε η 
μέθοδος της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης (Interpretative Phenomenological Analysis, IPA).

Αποτελέσματα:
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πρώτα αποτελέσματα που προκύπτουν αφορούν στη σημασία που αποδίδουν οι γονείς στην 
πρώιμη παρέμβαση, στις δυσκολίες που συνάντησαν την περίοδο γύρω από τη διάγνωση και στις εμπειρίες τους από τη συμμε-
τοχή στο πρόγραμμα και τη συμβολή του προγράμματος στη ζωή τους.

Συμπεράσματα:
Οι μητέρες εκφράζουν μια γενική ικανοποίηση από το πρόγραμμα και αναγνωρίζουν ως σημαντική τη συμβολή του τόσο στις ίδιες 
όσο και στα παιδιά τους. Το πρόγραμμα μοιάζει να λειτουργεί κατά βάση θετικά για τα παιδιά, αλλά προκύπτει η αναγκαιότητα 
μιας πιο οργανωμένης και συστηματικής υποστήριξης των γονέων στο πλαίσιο του προγράμματος μέσω, παραδείγματος χάρη, 
της συστηματικής οργάνωσης ομάδων γονέων και της αυξημένης συχνότητας των ατομικών συναντήσεων.

Λέξεις-Κλειδιά:
Πρώιμη παρέμβαση, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, εμπειρία γονέων
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ΝΕΥΡΟΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση, Αυτισμός και νέες 
τεχνολογίες

 » ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΟΥΣΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ), ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥ-
ΚΛΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ), Παρουσιάζει
 »ΜΑΡΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ,ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η μελέτη εξετάζει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών των σύγχρονων ελληνικών πολιτιστικών οργανισμών προς τα άτομα 
με Αυτισμό, αναδεικνύει ανεπάρκειες σε ζητήματα πολιτιστικής προσβασιμότητας και προτείνει καλές πρακτικές σύμφωνα με 
τη ρητορική της νευρο-αρχιτεκτονικής και του νευρο-πολιτισμού

Μέθοδος:
Γίνεται αναφορά σε καλές πρακτικές του Ην. Βασιλείου με τη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών (ηλεκτρονική επικοι-
νωνία με εκπρόσωπο μουσείου, έρευνα σε ιστότοπους πολιτιστικών οργανισμών, δημοσιεύματα και επιστημονική αρθρογραφία). 
Πραγματοποιείται εμπειρική/πρωτογενής έρευνα για τις παρεχόμενες προς τα άτομα με ΔΑΦ υπηρεσίες σε ελληνικούς μουσει-
ακούς οργανισμούς με συνεντεύξεις με εκπροσώπους δώδεκα δημόσιων και ιδιωτικών μουσειακών και πολιτιστικών ιδρυμάτων 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα ευρήματα επιβεβαιώνονται μέσω διερεύνησης των απόψεων του ΥΠΠΟΑ για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με ΔΑΦ στα μουσεία (ηλεκτρονική επικοινωνία) και μέσω εξέτασης του βαθμού ικανοποίησης των οικογενειών ατόμων 
με ΔΑΦ (ερωτηματολόγιο)

Αποτελέσματα:
Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα άτομα με νευρο-αναπτυξιακές διαταραχές αποτελούν ίσως την περισσότερο υποεξυπηρετούμενη 
ομάδα ΑμεΑ των ελληνικών μουσείων, μολονότι η συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζει το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης από κάθε 
άλλη μορφή αναπηρίας

Συμπεράσματα:
Η έλλειψη κοινωνικών ή λεκτικών δεξιοτήτων δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην ανακάλυψη, στην εξερεύνηση και στην 
πολιτιστική ένταξη. Η ρητορική του νευρο-πολιτισμού προσφέρει αρκετά ανέξοδες λύσεις για ισότιμη εξυπηρέτηση του εν λόγω 
ειδικού κοινού 
Στην Ελλάδα τα περισσότερα πολιτιστικά ιδρύματα δεν έχουν ακόμη κατορθώσει να προσεγγίσουν επαρκώς το θέμα του Αυτι-
σμού. Το φαινόμενο συνδέεται ενδεχομένως με την απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής για τον πολιτισμό και την έλλειψη ειδικού 
θεσμικού πλαισίου για τον Αυτισμό. Η εφαρμογή ορισμένων απλών, ρεαλιστικών προτάσεων θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά 
στη βελτίωση της πολιτιστικής προσβασιμότητας ατόμων με ΔΑΦ

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, Πολιτιστική προσβασιμότητα, Νευρο-αρχιτεκτονική
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕ ΟΜΟΡΦΑΙΝΩ», ΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΑΥΤΟΥ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Ευρύτερος συμπεριφορικός φαινότυπος, Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Ανάλυση&διαχείριση 
δυσλειτουργικών συμπεριφορών, Εκπαίδευση Ενταξιακή 

 » Βασιλική Αργυρίου, Σικιαρίδειο Ίδρυμα, Παρουσιάζει
 » Ιωάννης Γεώργιος Γκιουζέλης,Σικιαρίδειο Ίδρυμα

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η ανάδειξη της σημασίας ενισχυμένης εικόνας εαυτού για τη βελτίωση της αυτοπεποίθησης

Μέθοδος:
Κατανόηση και παρέμβαση στον τρόπο αντιμετώπισης αισθητικών και αισθητηριακών ελλειμμάτων

Αποτελέσματα:
Οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος χαρακτηρίζονται από μειωμένη και διαταραγμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοι-
νωνία. Η συμπτωματολογία τους ποικίλει ως προς τον βαθμό νοημοσύνης, τις γνωστικές επιδόσεις, την προσαρμοστικότητα και 
τη γενική λειτουργικότητα των πασχόντων. Γενικότερα, τα άτομα με ΔΑΦ εμφανίζουν μειωμένη βλεμματική επαφή, ελλείμματα 
στην επεξεργασία και αναγνώριση προσώπων, έλλειψη στην κατανόηση των αναγκών του άλλου, αισθητηριακές διαταραχές κλπ. 
Η ικανότητα της αισθητικής παίζει βασικό ρόλο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγμα, τα ελκυστικά άτομα θεωρού-
νται συνήθως ως άτομα πιο προσιτά και ευχάριστα με την πρώτη εκτίμηση. Αυτό υποδηλώνει ότι η ομορφιά είναι ένα σημαντικό 
κοινωνικό σύνθημα που μπορεί να επηρεάσει το κοινωνικό σύνολο και γενικότερα την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα. 
Στο Σικιαρίδειο, εμπνευσμένοι από την Κοινωνική Αισθητική, μια πρωτοβουλία εθελοντών αισθητικών σε Ψυχιατρικές πτέρυγες, 
έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα παρέμβασης στην εικόνα εαυτού μέσω της αισθητικής.

Συμπεράσματα:
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διδαχή αυτοφροντίδας, τη βελτίωση της εικόνας εαυτού και εν γένει την ενίσχυση 
της αυτοπεποίθησης. Ήδη με τις πρώτες λίγες παρεμβάσεις παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αλλαγή ως προς τις αναφερθείσες 
παραμέτρους.

Λέξεις-Κλειδιά:
Εικόνα Εαυτού, Κοινωνική Αισθητική, Αυτοπεποίθηση
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Η συνθεραπεία Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας ενισχύει τη βελτίωση των 
πραγματολογικών δεξιοτήτων παιδιών με ΔΑΦ

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 » Αβραμίδου Δέσποινα, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Αθήνα, Ελλάδα, Παρουσιάζει
 »Μπογιατζή Μαρία,Κιναίσθηση, Αντιμετώπιση Δυσκολιών Ανάπτυξης, Επικοινωνίας, Κίνησης, Μάθησης

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των οφελών θεραπευτικών συνεδριών που πραγματοποιείται ταυτόχρονα από 
Λογοθεραπευτή και Έργοθεραπευτή (Συνθεραπεία) στις πραγματολογικές δεξιότητες παιδιών με ΔΑΦ.

Μέθοδος:
Για τον σκοπό αυτό δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 6 παιδιά με ΔΑΦ 5- 10 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η 
πρώτη ομάδα λάμβανε μια 45λεπτη συνεδρία λογοθεραπείας και μια 45λεπτη συνεδρία Εργοθεραπείας σε διαφορετικά χρονικά 
διαστήματα εβδομαδιαίως. Η δεύτερη ομάδα λάμβανε δυο 2 45λεπτες συνεδρίες συνθεραπείας εβδομαδιαίως. Οι στόχοι της 
παρέμβασης όσο και η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν κοινά και για τις δύο ομάδες. Το διαγνωστικό εργαλείο Test of 
Pragmatic Language (TOPL), χορηγήθηκε μετά από προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα, στους συμμετέχοντες πριν και μετά από 
τρίμηνη θεραπεία.

Αποτελέσματα:
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των τιμών των 2 ομάδων πριν και μετά τη 
θεραπεία F (1,4) = 98, p= 0.001, p=0.001, p<0.05, η2= 0.096. Η συνθεραπεία αποδείχτηκε πιο αποτελεσματική από την ξεχωριστή 
παρέμβαση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας.

Συμπεράσματα:
Οι συνεδρίες συνθεραπείας λογοθεραπείας και εργοθεραπείας καθώς και η εφαρμογή των προϋποθέσεων για την ταυτόχρονη 
διεξαγωγή τους - συνθεραπεία υποδηλώνουν τη μεγαλύτερη ενίσχυση των πραγματολογικών δεξιοτήτων παιδιών με ΔΑΦ. Τα 
ευρήματα της παρούσας έρευνας αποτελούν ένα πρώτο θετικό βήμα στη δημιουργία πρωτόκολλων συνθεραπείας στην Ελλάδα.

Λέξεις-Κλειδιά:
συνθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, πραγματολογικές δεξιότητες
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Απόψεις γονέων για το επικοινωνιακό προφίλ των παιδιών τους με ΔΑΦ
Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 » Σαβιολάκη Μελίνα, Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Αθήνα, Ελλάδα, Παρουσιάζει
 »Μπογιατζή Μαρία,Κιναίσθηση, Αντιμετώπιση Δυσκολιών Ανάπτυξης, Επικοινωνίας, Κίνησης, Μάθησης

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και πεποιθήσεις των γονέων όσον αφορά τη λεκτική και μη 
λεκτική επικοινωνία των παιδιών τους, και ειδικά των πραγματολογικών τους δεξιοτήτων. Ποιά από αυτά τα χαρακτηριστικά που 
παρατηρούν φαίνονται να δυσκολεύουν περισσότερο τα παιδιά τους στο επικοινωνιακό τους προφίλ. Επιπλέον με την παρούσα 
έρευνα επιχειρείται να απαντηθεί ποια λεκτικά και ποια μη λεκτικά χαρακτηριστικά, έχουν βελτιωθεί μετά την Λογοθεραπευτική 
παρέμβαση στα παιδιά αυτά, σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων.

Μέθοδος:
Συμμετέχοντες ήταν 20 γονείς παιδιών με ΔΑΦ, 10 μητέρες και 10 πατέρες που συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο όπου σχεδι-
άστηκε για να διερευνήσει τις απόψεις των γονέων. Για τη δημιουργία αυτού του ερωτηματολογίου επιλέχθηκαν περιοχές που 
αφορούν την επικοινωνία από δύο εργαλεία: Το TOPL [Test of Pragmatic Language] και Children’s Communication Checklist.

Αποτελέσματα:
Από τις πραγματολογικές δεξιότητες των παιδιών τους οι γονείς δήλωσαν ότι η ικανότητα έκφρασης συναισθημάτων, οι ικα-
νότητες συζήτησης καθώς επίσης και η έντονη, μη-συμβατή, ενασχόληση με αντικείμενα, ως τα πιο δύσκολα χαρακτηριστικά 
των παιδιών τους με ΔΑΦ. Μέσω της λογοθεραπευτικής παρέμβασης οι γονείς κατέδειξαν ως πιο βελτιωμένες την ικανότητα 
έκφρασης συναισθημάτων και τη χρήση βλεμματικής επαφής στο πλαίσιο των πραγματολογικών δεξιοτήτων.

Συμπεράσματα:
Οι απόψεις των γονέων παιδιών με ΔΑΦ αποτελούν σημαντικό παράγοντα κατά τη θεραπευτική παρέμβαση και θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και αξιολόγησης της παρέμβασης, ειδικά στο τομέα των πραγματολογικών 
δεξιοτήτων.

Λέξεις-Κλειδιά:
Παιδιά με ΔΑΦ, πραγματολογικές δεξιότητες, απόψεις γονέων
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Εικόνα σώματος και αυτισμός
Ανάλυση και διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών

 »Παναγιώτα (Μάγια) Κορκοκίου, Κεντρο Νευροεξελικτικής Αγωγής του Παιδιού (Καστέλλα-Πειραιάς), 
Παρουσιάζει

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την κατανόηση των στεροτυπιών ως αμυντικούς μηχανισμούς ενάντια σε πρώιμα άγχη (πτώ-
σης, διάχυσης, υγροποίησης, κ.α.) που οφείλονται στην μη επαρκή δόμηση της εικόνας του σώματος ως ασυνείδητη αναπαράστα-
ση του εαυτού. Η δομική αυτή κατασκευή είναι απαραίτητη τόσο για την ικανότητα αντίληψης του χώρου και του χρόνου από το 
παιδί όσο και για την ικανότητά του να σχετίζεται ως αυτόνομο άτομο. 

Μέθοδος:
Μέθοδος
Με βάση τις έρευνες τις G.Haag και των συνεργατών της, ύστερα από πολυετή έρευνα ψυχοθεραπευτικής εργασίας με παιδιά 
με αυτισμό, δημιουργήθηκε μια κλίμακα ψυχοδυναμικής αξιολόγησης όπου παρουσιάζονται διαδοχικά οι 4 φάσεις τις οποίες 
διανύει το παιδί με αυτισμό από το πρώτο στάδιο του αυτισμού μέχρι εκείνο της εξατομίκευσης δίνοντας έμφαση στη διαδοχική 
ανάπτυξη της εικόνας του σώματος. 

Αποτελέσματα:
Αποτελέσματα
Η στερεοτυπία πέρα από την παθολογική της χροιά ως σύμπτωμα αποτελεί και μια ένδειξη ελέγχου των αυτιστικών αγχών που 
προκύπτουν από τη μη επαρκή δόμηση της εικόνας του σώματος συμπεριλαμβανομένης και της έλλειψης αισθητηριακής συνεκτι-
κότητας, και κατά συνέπεια συναινεί στη δημιουργία μιας ελάχιστης ή παροδικής ‘αίσθησης της συνέχειας του είναι’ του εαυτού 
στο χώρο και στο χρόνο. 

Συμπεράσματα:
Συμπεράσματα 
Η συστηματική ψυχοθεραπευτική εργασία σε συνδυασμό με τον πολύπλευρο συντονισμό και των άλλων ειδικοτήτων αλλά και 
των γονέων είναι σημαντική για την κατανόηση και εμπερίεξη από τον θεραπευτή των αυτιστικών αγχών του παιδιού και συμβάλ-
λει κατά συνέπεια στη σταδιακή ανασυγκρότηση του εαυτού μέσα από τη σχέση και αλληλεπίδραση με το θεραπευτή. 

Λέξεις-Κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά: εικόνα σώματος, στερεοτυπία, αυτιστικά άγχη, ψυχοθεραπεία
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Η αξία του τραγουδιού για την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας σε Ελληνόπουλα 
με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και ηλικίας 4-11 ετών

Αλληλεπίδραση - Επικοινωνία - Γλώσσα

 » Ουρανία Μεσσήνη, University of Central Lancashire, Παρουσιάζει
 » Ιωάννης Βογινδρούκας,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

θα ανακοινωθεί
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ΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 
ΑΥΤΙΣΜΟ

Ανάλυση και διαχείριση δυσλειτουργικών συμπεριφορών

 »Μαριέττα Μυλωνοπουλου, Κναπ, Παρουσιάζει
 » Βασιλική Ζηση,Κναπ, Παρουσιάζει
 »Παναγιώτα Κορκοκιου,Κναπ, Παρουσιάζει
 » Σοφία Πετρακη,Κναπ, Παρουσιάζει
 » Βασιλεία Καλογερη, Κναπ,Παρουσιάζει

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Οι κινητικές δυσλειτουργίες, παρούσες σε ποσοστό 79%-89% στα παιδιά με ΔΑΦ, αφορούν σε διαταραχές στασικού ελέγχου, 
αισθητικοκινητικές, σωματικές στερεοτυπίες, έλλειψη βλεμματικής επαφής, δυσπραξία και δυσλειτουργία της στοματικής κοι-
λότητας.
Μία ολοκληρωμένη ματιά στον αυτισμό συνδέει τη μη φυσιολογική ανάπτυξη της κίνησης του βρέφους τόσο με γενετικούς και 
περιγεννητικούς παράγοντες, όσο και με έναν δυσοίωνο μηχανισμό εγκεφαλικής επιγένεσης, αφού εμποδίζεται πρώιμα η εκούσια 
κίνηση, που αποτελεί το πρώτο μέσο επικοινωνίας μεταξύ βρέφους και μητέρας, και συνακόλουθα η κατασκευή εσωτερικών 
αναπαραστάσεων .
Έτσι η δόμηση του “σωματικού εγώ “ στα άτομα με αυτισμό εκ προοιμίου είναι ελλιπής: σύμφωνα με την ψυχοδυναμική θεωρία, 
πρώιμα χωρικά άγχη, άγχη πτώσης, διάλυσης, αποκόλλησης, υγροποίησης καθηλώνουν την κίνησή τους σε ανώμαλα πρότυπα, που 
αναζητούν πολύπλευρη ερμηνεία και θεραπευτική ματιά.

Μέθοδος:
Αναφερόμαστε σε δύο παραδείγματα παιδιών που φροντίζουμε στο ΚΝΑΠ.
Ο Αχιλλέας, 14χρονος έφηβος που κάνει θεραπεία από 7 μηνών, δέχτηκε αρχικά φυσιοθεραπευτική, εργοθεραπευτική, λογοθερα-
πευτική φροντίδα, και αργότερα ειδική διαπαιδαγώγηση και ψυχοθεραπεία.
Παρουσιάζει χαμηλό στασικό τόνο, υπερεκτασιμότητα αρθρώσεων, φτωχό έλεγχο κορμού, έλλειψη ισορροπίας στην όρθια θέση. 
Εμφανίζει υπερκινητικότητα, (δυσκολευόμενος να ακολουθήσει ευθεία γραμμή κατά τη βάδιση), διαταραχή πολυαισθητηριακής 
λειτουργίας (σε οπτικό, ακουστικό, αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό σύστημα) και στερεότυπα “φτερουγίσματα” στα Άνω Άκρα. 
Έχει διπλωπία και δυσπραξία. Ο λόγος του είναι στερεοτυπικός και μονότονος. Είναι προφανές ότι η διαταραχή του εκφράζεται 
με αδυναμία προσανατολισμού προς τη μέση γραμμή σώματος από όλα τα συστήματα.
Φυλλομετρά στερεότυπα το “περιοδικάκι”- αυτιστικό αντικείμενο, εκφράζοντας έτσι την ανάγκη να επιβεβαιώνει τη σωματοψυ-
χική του συνοχή, ώστε να μπορεί να οριοθετηθεί σε σχέση με τον άλλο και να κινηθεί στο χώρο. Ο Αχιλλέας έχει ακινητοποιηθεί 
στη βρεφική φάση (μεταξύ 3ου και 8ου μήνα), όπου δημιουργείται η σύνδεση των 2 πλευρών του σώματος, η δεξιά με την αριστε-
ρή, γύρω από τον άξονα της Σπονδυλικής Στήλης. Μετά από ψυχοθεραπεία 3 χρόνων, ταυτόχρονα με τις άλλες θεραπείες, βαδίζει 
με καλύτερο έλεγχο κορμού, χωρίς υπερκινητικότητα.
Η Άννα, 17χρονη έφηβη, βαδίζει στις μύτες: παρουσιάζει χαμηλό τόνο, χαλαρές αρθρώσεις αλλά σφιχτούς Αχίλλειους, ελλιπή 
έλεγχο κορμού και ισορροπία στην όρθια θέση, ιδιοδεκτική δυσλειτουργία και απτική αμυντικότητα κυρίως στην πελματιαία 
επιφάνεια των άκρων πόδων. Κάνει φυσικοθεραπεία μόλις τα τελευταία 5,5 χρόνια και ψυχοθεραπεία τα 4. Παρουσίαζε ακόμη 
επιθετικότητα προς τον εαυτό και τους άλλους. Τα πρότυπο βάδισής της (ιπποποδία) εκφράζει αμυντική στάση απέναντι στα 
πρώιμα άγχη πτώσης που παραπέμπουν στη βρεφική ηλικία. 

Αποτελέσματα:
Μετά από συστηματική θεραπεία που περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία (βελτίωση στασικού ελέγχου - ισορροπίας), εργοθεραπεία 
(απτική απευαισθητοποίηση πελμάτων) και ψυχοθεραπεία, η βάδιση της Άννας βελτιώθηκε , ενώ ελέγχθηκε η επιθετικότητά της 
(φυσιολογική στο 6μηνο βρέφος), αφού ερμηνεύθηκαν τα άγχη διείσδυσης και η συμπεριφορά της. 

Συμπεράσματα:
Η εξατομικευμένη ολιστική διεπιστημονική ματιά αναδεικνύεται ξανά ως η καλύτερη απάντηση και στα προβλήματα κίνησης που 
συνοδεύουν τις ΔΑΦ.

Λέξεις-Κλειδιά:
Αυτισμός, διεπιστημονική ομάδα, σώμα
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Αναλύοντας τις απόψεις και τις στάσεις των πολιτών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ατόμων με Δ.Α.Φ.

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Δίκτυο υπηρεσιών στην κοινότητα

 »Παυλόπουλος Παναγιώτης, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Παρουσιάζει
 » Χαρίση Μάρθα,Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, Παρουσιάζει
 »Μάσχα Κατερίνα,Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
 » Σιδηροφάγη Παρασκευή,Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει τις γνώσεις και τις στάσεις των κατοίκων και των εργαζομένων σε καταστήμα-
τα, οι οποίοι έρχονται σε συχνή επαφή με άτομα με Δ.Α.Φ. μέσα από τα εξωτερικά προγράμματα των εξειδικευμένων δομών του 
ΚΠΕ του Δήμου Περιστερίου. Όπως φαίνεται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας υπάρχει πλήθος ερευνών που εξετάζουν τις 
αντιλήψεις και τις στάσεις κυρίως τυπικών μαθητών και δασκάλων για τις αναπηρίες, μέσα σε αυτές και ο αυτισμός (Campbell, 
2007?Swaim & Morgan, 2001? Ζαλίδου, 2013). Παράλληλα διαφαίνεται η έλλειψη που υπάρχει τόσο σε διεθνή βάση, όσο και στον 
ελλαδικό χώρο σε έρευνες που μελετούν τις απόψεις και τις στάσεις κατοίκων και εργαζομένων. Με αυτή την αφορμή θα πραγ-
ματοποιήσουμε μια έρευνα, της οποίας τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 1)Τί πιστεύουν οι κάτοικοι του Δήμου Περιστε-
ρίου όσον αφορά τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και 2)Τί πιστεύουν οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Περιστερίου με τους 
οποίους ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή μέσα από εξωτερικά προγράμματα των Δομών για τις Δ.Α.Φ.

Μέθοδος:
Τα ερωτηματολόγια θα χορηγηθούν το 2019. Για τη συλλογή των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις 
κλειστού τύπου. Το δείγμα θα αποτελείται από 50 κατοίκους και 50 εργαζόμενους. Από τον πληθυσμό θα αποκλειστούν οι δάσκα-
λοι και καθηγητές που εργάζονται σε σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης και όσοι έχουν ήδη κάποια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή.

Αποτελέσματα:
Όσον αφορά τα αποτελέσματα υποθέτουμε ότι οι απόψεις των δυο ομάδων που θα ερωτηθούν δε θα έχουν μεγάλη απόκλιση με-
ταξύ τους τόσο στις γνώσεις όσο και στις απόψεις τους για τις Δ.Α.Φ., ωστόσο θεωρούμε ότι θα υπάρξουν σημαντικές διαφορές 
στις στάσεις. Θεωρούμε ότι με τους εργαζόμενους που ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή η στάση τους θα είναι πιο «φιλική».

Συμπεράσματα:
Μεταγενέστερος στόχος της έρευνας με βάση τα αποτελέσματα είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η αγωγή κοινότητας που κάνουν 
οι δομές του ΚΠΕ στο Περιστέρι έχουν κάποιο αντίκρισμα και κατά πόσο θα χρειαστεί στο άμεσο μέλλον να προχωρήσουμε σε 
περισσότερες δράσεις, όπως σεμινάρια και επισκέψεις σε σχολεία, ώστε να βελτιώσουμε την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων 
με Δ.Α.Φ. και παράλληλα να ενισχύσουμε τις αντιλήψεις του κόσμου.

Λέξεις-Κλειδιά:
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Στάσεις και Αντιλήψεις, Αγωγή Κοινότητας.
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Η διεπιστημονική ομάδα (λ/θ-ψ/π) συμβάλλει στην αλλαγή δεξιοτήτων-
συμπεριφορών αυξάνοντας τη δραστηριότητα και τη συμμετοχή (ICF) στη ΔΑΦ

Θέματα δεοντολογίας και διεπιστημονικότητας

 » Βασιλική Σκαρλοπούλου, ΚΝΑΠ, Παρουσιάζει
 » Λεωνίδας Μπολοβίνος,ΚΝΑΠ, Παρουσιάζει

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η Διεπιστημονική πρακτική αποτελεί μια σημαντική προσέγγιση σε πολλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς τομείς. Το δικαί-
ωμα σε μια διεπιστημονική αξιολόγηση θεωρείται κεντρικό στη Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για άτομα με 
ειδικές ανάγκες (Η.Ε 2007). Για να αποτραπεί η μονομέρεια ειδικά σε ετερογενείς διαγνώσεις όπως το φάσμα της διαταραχής 
του αυτισμού (ASD), το NICE συστήνει παρέμβαση μέσω διεπιστημονικής ομάδας. Παρ ’όλα αυτά δεν έχουν γίνει συστηματικές 
έρευνες για την αποτελεσματικότητα της διεπιστημονικής παρέμβασης στο φάσμα του αυτισμού ενώ πάντα υπάρχει ο κίνδυνος 
για υιοθέτηση μη συμβατών προσεγγίσεων και έτσι υπάρχει κίνδυνος να καταφύγουμε σε κακώς-καθορισμένες παρεμβάσεις 
(Dillenburger et al, 2014).
Αναφορικά με τις δυσκολίες στο φάσμα του αυτισμού, πολύ συχνά τα άτομα δεν έχουν επαρκή συμμετοχή και δραστηριότητα στη 
κοινότητα καθώς αυτό παρεμποδίζεται από διάφορους λόγους (Castro et al, 2014). Δεξιότητες όπως η εστίαση, το μοίρασμα της 
προσοχής και η προσμονή είναι η βάση ώστε να μπορέσει το άτομο να είναι μέρος μίας ομάδας. Η έρευνα υποδηλώνει ότι η περιο-
ρισμένη επικοινωνίας (λεκτική και μη λεκτική) στα άτομα με ΔΑΦ μπορεί να οδηγήσει σε αυτοτραυματισμούς, ξεσπάσματα θυμού 
και απομόνωση. Ακόμη οι διασπαστικές στερεοτυπικές τάσεις επίσης συντελούν στη μείωση της συμμετοχής στη κοινότητα και 
ως αποτέλεσμα στην απομόνωση. Έτσι ένα άτομο με ΔΑΦ/ΔΑΔ και αυτιστικόμορφα στοιχεία με σοβαρές δυσκολίες στην προσο-
χή και την προσμονή, περιορισμένη επικοινωνία κι αυξημένες στερεοτυπίες παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στη συμμετοχή 
(participation) και τη δραστηριότητα (ICF).
Ως τώρα υπάρχει περιορισμένη έρευνα αναφορικά με τη συσχέτιση της διεπιστημονικής ομάδας (λογοθεραπευτής- ψυχοπαιδα-
γωγός) και της επαύξησης της συμμετοχής και δραστηριότητας των ατόμων με βαρύ αυτισμό.
Αυτή η μελέτη εξερευνά την αλλαγή συγκεκριμένων δεξιοτήτων και συμπεριφορών στον βαρύ αυτισμό στα πλαίσια της διεπι-
στημονικής προσέγγισης.

Μέθοδος:
Η μεθοδολογία είναι συνεργατική μελέτη περιστατικού (ενός εφήβου με βαρύ ΔΑΦ) εστιασμένη στην αξιολόγηση συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων προ και μετά συνθεραπευτικής προσέγγισης από ένα ψυχοπαιδαγωγό κι ένα λογοθεραπευτή. Έγιναν μετρήσεις προ 
θεραπευτικής προσέγγισης (χρόνος Α) και μετά τη θεραπεία (χρόνος Β) στα παρακάτω: μοίρασμα προσοχής, εστίαση προσοχής, 
προσμονή καθώς και στους τρόπους επικοινωνίας, διασπαστικές στερεοτυπικές τάσεις. Χρησιμοποιήθηκε παρατήρηση, video 
analysis και χρονομέτρηση για να αξιολογηθεί η αλλαγή στα παραπάνω. Στην επικοινωνία χρησιμοποιήθηκε και η αξιολόγηση 
preverbal communication schedule.

Αποτελέσματα:
Οι μετρήσεις έδειξαν αλλαγές σε όλους τους τομείς που εξετάστηκαν. Πιο συγκεκριμένα αυξήθηκε η εστίαση, το μοίρασμα προ-
σοχής και η προσμονή, άλλαξε η επικοινωνία ενώ μειώθηκαν οι διασπαστικές στερεοτυπικές τάσεις.

Συμπεράσματα:
Αυτές οι αλλαγές διευκόλυναν τη συμμετοχή και δραστηριότητα καθώς ο έφηβος μπόρεσε να ενταχθεί στο ομαδικό πρόγραμμα 
του κέντρου ημέρας. Παρά τη περιορισμένη μελέτη και το δείγμα φαίνεται ότι υπάρχουν ενδεικτικά στοιχεία για το ότι η διε-
πιστημονική προσέγγιση λογοθεραπευτή και ψυχοπαιδαγωγού συμβάλλει στην αλλαγή δεξιοτήτων κι επομένως στη καλύτερη 
ενσωμάτωση στη κοινότητα μέσω συμμετοχής και δραστηριότητας (icf). Παρόλαυτά περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα 
και μετρήσεις πρέπει να γίνει πριν καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα.

Λέξεις-Κλειδιά:
βαρύς αυτισμός, ICF, συμμετοχή, διεπιστημονική πρακτική
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Ψυχοεκπαίδευση γονέων με παιδί με Διαταραχή Φάσματος του Αυτισμού (ΔΦA) στο 
Δημόσιο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (ΝΠΑΣ), Αθήνα 2019.

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Οικογένειες – Αδέλφια

 »ΝΤΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, , ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ), ΝΟΣOKOΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», , Παρουσιάζει
 » ΤΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ,ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ), ΝΟΣOKOΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», , Παρουσιάζει
 » ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΜΑΡΑΓΑΡΙΤΑ, ,ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ), ΝΟΣOKOΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», , Παρουσιάζει
 »  ΜΙΚΕΛλΗ ΑΝΝΑ,ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ), ΝΟΣOKOΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 
 »ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ), ΝΟΣOKOΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
 »ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ-
ΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ), ΝΟΣOKOΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», , Παρουσιάζει

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Της παρούσας εργασίας, είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος στην ψυχοσυναισθηματική κατάστα-
ση των γονέων παιδιών με ΔΦΑ. Επίσης στοχεύει στην ενδυνάμωση των γονέων. Η αναγκαιότητα προέκυψε από τη διαπίστωση ότι οι περισ-
σότερες έρευνες για την αποτελεσματικότητα των ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για γονείς επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση του 
παιδιού με ΔΦΑ και όχι στην επίδραση τους στη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης των γονέων. Το γονικό άγχος έχει οριστεί ως 
μεσολαβητής μεταξύ των προβλημάτων του παιδιού και της γονικής αποτελεσματικότητας (Rezendes & Scarpa, 2011).

Μέθοδος:
Με την παρούσα εργασία μελετήθηκε η μεταβολή των δεικτών άγχους, ψυχοσωματικών συμπτωμάτων άγχους, κατάθλιψης, αυτοεκτίμησης, 
γονικού στρες, γονικής αυτοαποτελεσματικότητας, καθώς και η δημιουργία ομαδικού κλίματος, σε γονείς οι οποίοι συμμετείχαν σε πρόγραμμα 
ψυχοεκπαίδευσης γονέων παιδιών με ΔΦΑ που παρακολουθούνται από το ειδικό ιατρείο ΔΦΑ ΝΠΑΣ και το οποίο βασίστηκε στο πρόγραμμα 
cygnet: πρόγραμμα υποστήριξης γονέων σχετικά με τις καταστάσεις αυτιστικού φάσματος. Η συχνότητα των ομάδων ήταν μια φορά κάθε 15 
ημέρες για επτά συναντήσεις, διάρκειας, δυο ώρες. Η ερευνητική διαδικασία ακολούθησε τις αρχές του απλού πειραματικού σχεδιασμού και η 
ανάλυση των δεδομένων έγινε με ποσοτική μέθοδο. 

Αποτελέσματα:
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 11γονείς (επτά μητέρες και τέσσερις πατεράδες) στην Ομάδα γονέων με παιδί στη μετάβαση από το νηπι-
αγωγείο στο Δημοτικό και 12 γονείς (επτά μητέρες και πέντε πατεράδες) στην Ομάδα γονέων με παιδί στη μετάβαση στην Εφηβεία. Οι γονείς 
που συμμετείχαν συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια (κλίμακες αξιολόγησης της ψυχοσυναισθηματικής τους κατάστασης) κατά την έναρξη του 
προγράμματος παρέμβασης, και στη λήξη του προγράμματος, ο στόχος είναι να δοθούν ερωτηματολόγια και στη συνάντηση follow up (τέσσερεις 
μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος). 
Οι γονείς που συμμετείχαν στο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσίασαν βελτίωση στα επίπεδα άγχους, γονικού στρες και γονικής αυτοαπο-
τελεσματικότητας. Μειώθηκε η συμπτωματολογία κατάθλιψης και ψυχοσωματικών συμπτωμάτων άγχους. 
 Οι γονείς και κυρίως οι μητέρες βιώνουν την αγωνία ότι κάνουν κάτι λάθος σε σχέση με το παιδί τους. Το κλίμα της ομάδας βελτιώθηκε κατά 
την πορεία των συναντήσεων, δημιουργώντας για τους γονείς θετικές προϋποθέσεις αλληλοβοήθειας, υποστήριξης και μοιράστηκαν συναισθή-
ματα και εμπειρίες που συναντούν κατά τις αναπτυξιακές μεταβάσεις των παιδιών τους. Η κατανόηση του αυτισμού και της διάγνωσης αλλά 
και των αισθητηριακών θεμάτων φαίνεται να είναι σημαντικά θέματα για τα οποία οι γονείς επιθυμούν να εκπαιδευτούν. Η παρουσία και άλλων 
παιδιών στην οικογένεια προκαλεί στους γονείς άγχος και στρες, αναφέρουν ότι δυσκολεύονται στην διαχείριση των προβλημάτων στη σχέση 
τους με τα άλλα παιδιά τους. Οι αισθητηριακές δυσκολίες των παιδιών τους, είναι ένα θέμα για το οποίο δηλώνουν ότι επιθυμούν να εκπαιδευ-
τούν καθώς η καθημερινότητά τους επιβαρύνεται από τις αισθητηριακές δυσκολίες του παιδιού. Η ελλιπής ενημέρωση για υπηρεσίες φορείς, 
παροχές, δικαιώματα, συλλόγους, που μπορούν να τους βοηθήσουν είναι επίσης εκπαιδευτική ανάγκη των γονέων. Το ζήτημα του ύπνου του 
παιδιού, του κατάλληλου σχολείου, θέματα σεξουαλικότητας και υγιεινής, φαίνεται επίσης να απασχολούν τους γονείς. Μετά την ολοκλήρωση 
της παρέμβασης παρατηρήθηκαν: α) ικανοποίηση της οικογένειας από τις συναντήσεις, β) αύξηση της γνώσης τους για τον αυτισμό, γ) αύξηση 
της παρέμβασης των μελών της οικογένειας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δ) βελτίωση της σχέσης τους με το παιδί τους - 
παιδιά τους, ε) αύξηση των θετικών συναισθημάτων στ) μείωση της τάσης για αρνητική κριτική

Συμπεράσματα:
Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας είναι σημαντικά, για το μελλοντικό σχεδιασμό προγραμμάτων υποστήριξης, τα οποία απευθύνονται σε 
γονείς παιδιών με ΔΦΑ και αποδεικνύουν ότι υπάρχει αναγκαιότητα για προσανατολισμό σε προγράμματα συστηματικά προγραμματισμένα και 
με σεβασμό στις ανάγκες και τις δυνατότητες της οικογένειας. Οι αναπτυξιακές μεταβάσεις είναι ιδιαίτερα στρεσογόνες για την οικογένεια 
και το παιδί, καθώς η «αλλαγή» προκαλεί ούτως ή άλλως σοβαρά προβλήματα (Smith & Anderson, 2014). Τα προγράμματα εκπαίδευσης της οι-
κογένειας είναι από τους βασικότερους παράγοντες υποστήριξης και θα πρέπει να υλοποιούνται σε όλες τις περιόδους μετάβασης του παιδιού 
(Smith, Greenberg & Mailick, 2012). Οι Conner και White (2014) αναφέρουν ότι η αύξηση της επίγνωσης των γονέων για τις δυσκολίες των ΔΦΑ 
μειώνει σημαντικά το γονικό στρες.

Λέξεις-Κλειδιά:
ψυχοεκπαίδευση, γονείς, παιδί, εφηβεία, αυτισμός, άγχος, υποστήριξη, ομάδα
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Αποτελέσματα 10χρονης εφαρμογής προγράμματος Θεραπευτικής Ιππασίας σε ενήλικα 
άτομα με ΔΑΔ: Οικοτροφείο Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα

Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, Εκπαίδευση δεξιοτήτων - Ενταξιακή εκπαίδευση

 »Μαργαρίτα Γκογκάκη, Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, Ψυχοπαιδαγωγός ΜΑ, Επιστη-
μονική Διευθύντρια Στέγης Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα», Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστι-
κών Ατόμων. Παρουσιάζει
 » Αλεξάνδα Στεργίου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής PhD Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Ιωαννίνων

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η μελέτη και η αξιολόγηση του προγράμματος θεραπευτικής ιππασίας που εφαρμόζεται για 10 χρόνια στους συμμετέχοντες 
ενοίκους του Οικοτροφείου Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα» στην επικοινωνία, τις γνωστικές, κινητικές και κοινωνικές 
δεξιότητες αλλά και την μείωση των προκλητικών συμπεριφορών τους.

Μέθοδος:
Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η μη συμμετοχική παρατήρηση από εξωτερικούς παρατηρητές-συνεργάτες του προ-
γράμματος που κατέγραψαν την εξέλιξη και συμπεριφορά των συμμετοχόντων ενοίκων στο πρόγραμμα, το οποίο είναι ατομικό 
και ομαδικό, σε εβδομαδιαία βάση. 

Αποτελέσματα:
Όλοι οι συμμετέχοντες παρατηρήθηκε ότι βελτιώθηκαν στην επικοινωνία, τις κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες, στην βλεμ-
ματική επαφή και στην διαχείριση των προκλητικών συμπεριφορών.

Συμπεράσματα:
Η θεραπευτική ιππασία εξακολουθεί να είναι ένα ωφέλιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες ενοίκους του Οικο-
τροφείου Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «Ελένη Γύρα» και αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω έρευνας σε ενήλικα άτομα με ΔΑΔ στην 
χώρα μας ανεξάρτητα αν διαβιούν σε στεγαστικές δομές.

Λέξεις-Κλειδιά:
Θεραπευτική Ιππασία, Ενήλικες με ΔΑΔ, κινητικές δεξιότητες
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Εμπειρίες και στάσεις γονέων για τη διαχείριση της σεξουαλικότητας εφήβων και νέων με ΔΑΦ
Οικογένειες – Αδέλφια

 » ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, Ε. ΨΥ.ΜΕ., Παρουσιάζει
 »ΔΕΠΑΣΤΑ ΘΟΔΩΡΑ,Ε.ΨΥ.ΜΕ., Παρουσιάζει
 » ΡΩΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ,Ε.ΨΥ.ΜΕ.

Αναρτημένη  
Ανακοίνωση

Περίληψη:
Οι γονείς αποτελούν μια σημαντική πηγή εκπαίδευσης της σεξουαλικότητας και γενικότερα των σχέσεων για τους νέους τυπικής, 
αλλά και μη τυπικής ανάπτυξης (Holmes, Himle & Strassberg, 2015). Ωστόσο,  φαίνεται η δυσκολία των γονέων με παιδιά με ΔΑΦ 
να αναπτύξουν αυτή τη μορφή επικοινωνίας και για αυτό προκύπτει η ανάγκη από μέρους τους για αναζήτηση βοήθειας (Balland, 
2012. Holmes, Himle & Strassberg, 2016. Mackin et al., 2016. Nichols & Blakeley-Smith, 2010). Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην 
καλύτερη κατανόηση της φύσης της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών, τους μηχανισμούς με τους οποίους διαχειρίζονται 
οι γονείς τη σεξουαλικότητα των παιδιών τους,  καθώς και αναφορά στην  εμπειρία συμμετοχής τους σε πρόγραμμα ψυχοεκ-
παίδευσης γονέων/φροντιστών Cygnet PSR (Εφηβεία, Σεξουαλική Ευεξία, Σχέσεις). Οι συμμετέχοντες που πήραν μέρος στην 
μελέτη είναι 12 γονείς εφήβων και ενηλίκων στο φάσμα του αυτισμού μέσης και υψηλής λειτουργικότητας. Χρησιμοποιήθηκε 
ημι-δομημένη συνέντευξη, για να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των γονέων, η αναγνώριση των εμποδίων, των προσ-
δοκιών  γύρω από την σεξουαλικότητα των παιδιών τους, όπως και οι λόγοι συμμετοχής τους στο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης. 
Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τα θέματα που έχουν συζητήσει με τα παιδιά τους ή τους απασχολούν περισσότερο, τους φόβους 
και τις ανησυχίες που προκύπτουν από τα ζητήματα σεξουαλικότητας, αλλά και τα εργαλεία- δεξιότητες που αντιλαμβάνονται 
ως σημαντικά για την υποστήριξη των παιδιών τους, αλλά και των ίδιων, με στόχο να ανταποκριθούν κατάλληλα μέσα στο ρόλο 
τους ως εκπαιδευτές σεξουαλικότητας.    
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Φαινοτυπικά και γενετικά δεδομένα από παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
(ΔΑΦ) με φυσιολογικό και χαμηλό δείκτη νοημοσύνης

Βιολογική / Νευροαναπτυξιακή βάση του αυτισμού

 » Ιωάννα Τάλλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παρουσιάζει
 »Νικόλαος Ντοβρόλης,Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 » Καλή Μακέδου,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 » Σταυρούλα Σταυρακάκη,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 »Μαρουλάκου Ιωάννα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αναρτημένη 
Ανακοίνωση

Σκοπός:
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην κατανόηση των σχέσεων γονότυπου και φαινότυπου σε παιδιά με ΔΑΦ. Ο σχεδιασμός στην με-
λέτη αυτή είχε 3 άξονες ταξινόμησης σε υποομάδες ήπιας και βαριάς μορφής βάσει φαινοτυπικών δεδομένων: 1. τις γνωστικές 
τους δεξιότητες: μη λεκτική νοημοσύνη (ΜΛΝ), μνήμη, προσοχή, 2. τις δεξιότητες προφορικού λόγου και 3. τους νέους υπο-τύ-
πους κατά ICD-11 (WHO, 2018) με αντιστοιχία των γονιδιωματικών δεδομένων, ώστε να προβλεφθούν συγκεκριμένα γονίδια που 
εμπλέκονται στις 3 αυτές ταξινομήσεις.

Μέθοδος:
Αρχικά διερευνήθηκε αν συγκεκριμένες γνωστικές δεξιότητες προβλέπουν γλωσσικές δεξιότητες παιδιών με ΔΑΦ. Τα παιδιά 
με ΔΑΦ χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: με φυσιολογική και με χαμηλή μη λεκτική νοημοσύνη (ΜΛΝ). Χορηγήθηκαν σταθμισμένα 
εργαλεία ΜΛΝ, εκφραστικού λεξιλογίου, κατανόησης εικόνων, ακουστικής και οπτικής προσοχής, λεκτικής βραχύχρονης μνήμης 
(ΛΒΜ), οπτικής και ακουστικής μνήμης και αφήγησης. 

Αποτελέσματα:
Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι η ΛΒΜ προβλέπει την επίδοση στο εκφραστικό λεξιλόγιο, την κατανόηση εικόνων και την 
αφήγηση. Η ανάλυση διακριτικής ισχύος έδειξε ότι τόσο οι γνωστικές δεξιότητες (ΜΛΝ, μνήμη, προσοχή), όσο και οι γλωσσικές 
δεξιότητες (λεξιλόγιο, αφήγηση) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διακρίνουν επιτυχώς υποομάδες παιδιών με ΔΑΦ.
Τα γενετικά δεδομένα έδειξαν ότι υπάρχουν γενετικές μεταλλάξεις σε γονίδια που εντοπίζονται διακριτά στη μία ή στην άλλη 
υποομάδα, αλλά και κοινές. Επίσης στην ταξινόμηση με βάση τη ΜΛΝ και τις δεξιότητες προφορικού λόγου προσδιορίσθηκαν 
μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια διακριτά και μη μεταξύ των υποομάδων. Το ίδιο διερευνήθηκε και για την ταξινόμηση με 
βάση τους νέους υποτύπους του ICD-11. 

Συμπεράσματα:
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δίνουν νέες προοπτικές πρόβλεψης για το φαινότυπο της ΔΑΦ με βάση τις γενετικές αλ-
λαγές σε συγκεκριμένα γονίδια. Επισημαίνεται ότι για τις 3 ταξινομήσεις είναι περισσότερα τα κοινά γονίδια που εμφανίζονται 
σε σχέση με τα διακριτά. Τέλος, είναι ενδιαφέρον ότι τα «παθολογικά» γονίδια που βρέθηκαν ανήκουν σε δίκτυα γονιδίων που 
εκφράζονται σε περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο ιππόκαμπος (υπεύθυνος για την δημιουργία μνήμης σε νέες πληροφορίες και 
πρόσφατα γεγονότα), η αμυγδαλή (υπεύθυνη για συναισθηματικές αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένης της επιθετικής συμπεριφο-
ράς) και τα βασικά γάγγλια (ρυθμίζουν τις αυτόματες κινήσεις).

Λέξεις-Κλειδιά:
ΔΑΦ, φαινότυπος, γονότυπος, ταξινόμηση υπο-τύπων ΔΑΦ 
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