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Ο όρος ΔΑΦ περιγράφει ένα ευρύ φάσμα νευρο-
αναπτυξιακών διαταραχών με 2 κοινά 

χαρακτηριστικά: 

1.    Τη διαταραγμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, 
λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 

2.    Τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

συμπεριφοράς 

 

(American Psychiatrics 
Association, 2013) 

 

 



Διαταραχή 

Αυτιστικού 

Φάσματος 

Τρία επίπεδα σοβαρότητας, 

ανάλογα με το βαθμό 

υποστήριξης που χρειάζεται το 

άτομο 

DSM-IV 
Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές: 

Αυτιστική Διαταραχή 

Διαταραχή Asperger 

ΔΑΔ μη Προσδιοριζόμενη 

Αλλιώς (Άτυπος αυτισμός) 

Παιδική Αποδιοργανωτική 

Διαταραχή 

Διαταραχή Rett 

DSM-V 



Διάγνωση 

•    Διάγνωση συνήθως στην ηλικία των 2-3 ετών 

μέσω διαγνωστικών κριτηρίων (DSM-V, ICD-

10) 

•    Δυνατότητα ανίχνευσης από την ηλικία των 

18 μηνών (M-CHAT) 

t 

Συνήθως συνοδεύεται από: 

γλωσσικές, γνωστικές, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ψυχιατρικές παθήσεις, επιληψία 



Χαρακτηριστικά 

 

• Κοινωνικές δεξιότητες 

Αποφυγή κοινωνικής επαφής (σωματικής, βλεμματικής) 

Απουσία ενδιαφέροντος για τους άλλους 

Δυσκολία στο να μοιραστούν το ενδιαφέρον τους με άλλους 

Απουσία πρωτοβουλίας και ανταπόκρισης σε κοινωνικές 

συναλλαγές 

Δυσκολία σύναψης φιλικών σχέσεων 

 



Χαρακτηριστικά 

 

Διαχείριση του συναισθήματος 

Δυσκολία στην αναγνώριση των συναισθημάτων των 

άλλων (εκφράσεις προσώπου και σενάρια) 

Απαθείς ή ανάρμοστες με το περιβάλλον συναισθηματικές 

εκφράσεις 

Έλλειψη ενσυναίσθησης γνωστικού και κοινωνικού τύπου 

 



Χαρακτηριστικά 

 
Εττικοινωνία & προφορικός λόγος 

Κάποια παιδιά με ΔΑΦ δεν αναπτύσσουν προφορικό 
λόγο, ή αυτός δεν έχει επικοινωνιακή λειτουργία 

 Ηχολαλία 

 Ασυνήθιστη προσωδία 

Δυσκολίες άρθρωσης 

Ελλείμματα στο μορφοσυντακτικό τομέα 

Απουσία δεξιοτήτων συζήτησης, περιγραφών και 
διηγήσεων 

Δυσκολία στο να κατανοήσουν το χιούμορ, την ειρωνεία, τη 
μεταφορά (διαθέτουν έναν κυριολεκτικό τρόπο σκέψης) 

 



Χαρακτηριστικά 

 

Στερεοτυπικές αντιδράσεις. 

Εμμονικά ενδιαφέροντα 

Αντίσταση στην αλλαγή της ρουτίνας. 

Προβλήματα συμπεριφοράς. 

Ιδιαίτερες ικανότητες (λειτουργική αξία;). 



Αντιμετώπιση 

Πρώιμη παρέμβαση (πριν τα 4 έτη) 

Εντατική παρέμβαση: 25-30 ώρες/ εβδομάδα 

σε συνθήκες 1-1 

Παρέμβαση σε βάθος χρόνου: 2-3 έτη η 

εντατική παρέμβαση 

Παρεμβάσεις της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της 

Συμπεριφοράς 



Παρεμβάσεις και διδακτικές τεχνικές βασισμένες στην 

Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς: 

 

Συνέπεια και σταθερότητα στην εκπαίδευση 

Συνδυασμός αυστηρά δομημένων και νατουραλιστικών 

προσεγγίσεων 

Συστηματική βοήθεια και σταδιακή απόσυρσή της για προώθηση 

της αυτονομίας 

Συστηματική παροχή ενισχυτικών επακόλουθων και χρήση 

προγραμμάτων ενίσχυσης 

Αλλεπάλληλες επαναλήψεις που προάγουν την ταχύτερη 

πρόσκτηση και τη διατήρηση των δεξιοτήτων 



 

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που 

καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες του παιδιού με ΔΑΦ 

 

• Ανάλυση των στόχων σε μικρότερα βήματα 

• Έμφαση στη διδασκαλία επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στη 

μείωση των μη λειτουργικών μορφών συμπεριφοράς 

 

• Έμφαση στη γενίκευση και διατήρηση των δεξιοτήτων στο 

φυσικό περιβάλλον 

 

• Εποικοδομητικές δραστηριότητες  στη διάρκεια της παραμονής 

στο σχολείο 



Εκπαίδευση 

Τα παιδιά με ΔΑΦ αποδίδουν καλύτερα όταν 

εκπαιδεύονται (υπό προϋποθέσεις) στο ίδιο πλαίσιο με 

συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης (Lovaas, 2003) 

  

Η ένταξη εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα τις ανάγκες 

του ΕΠΕ του κάθε παιδιού 

 

Η απρογραμμάτιστη ένταξη παιδιών με ΔΑΦ στο σχολείο, 

όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τις πραγματικές τους ανάγκες, 

αλλά επιβραδύνει και παρεμποδίζει την πρόοδό τους 

 



Ν. 3699/2008 άρθρο 7 παράγραφος 4 

 Οι μαθητές με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο 

Asberger) μπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις του 
Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της 

τάξης και κατά περίπτωση, με βάση τη γνωμάτευση του οικείου 
ΚΕΔΔΥ, με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής 

Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά προτίμηση εξειδίκευση στον 
αυτισμό.  

Οι μαθητές με αυτισμό μέσης και χαμηλής  λειτουργικότητας 
μπορούν να φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών 
Σχολείων και να παρακολουθούν κοινό και εξειδικευμένο 

αναλυτικό πρόγραμμα με παράλληλη στήριξη από 
εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ενώ στις σοβαρότερες των 
περιπτώσεων μπορούν να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες 

Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 
Αγχωγόνο 

περιβάλλον 
εκπαίδευσης 

Έντονα 
ακουστικά 

ερεθίσματα 

Δυσδιάκριτα 
οπτικά 

ερεθίσματα 

Σύνθετα 
κοινωνικά 

ερεθίσματα 

Απουσία 
σταθερότητας 

στο 
πρόγραμμα 

Απρόβλεπτη 
συμπεριφορά 
συμμαθητών 



Για να ανταποκριθούμε στις εξατομικευμένες ανάγκες 
του παιδιού με ΔΑΦ στο σχολείο διδάσκουμε δεξιότητες: 

 
Μίμησης και Προσοχής 

Κατανόησης και εκφοράς του λόγου (με έμφαση στην 
αυθόρμητη και λειτουργική επικοινωνία) 

Αναγνώρισης και έκφρασης συναισθημάτων 

Αδρής και λεπτής κινητικότητας 

Αυτονομίας & Αυτοϋπηρέτησης 

Ψυχαγωγίας  

Προσχολικών και σχολικών δεξιοτήτων 

 



 

Για να συμμετέχει το παιδί με ΔΑΦ στη μαθησιακή 
διαδικασία πρέπει: 

1) να αναπτύξει  κίνητρα (δηλαδή, να αποκτήσει 
νόημα η συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία) 

 

2) να ακολουθεί ένα δομημένο καθημερινό 
πρόγραμμα σχολικής ρουτίνας 

 

3) να προετοιμάζεται από τον/την εκπαιδευτικό για 
τις αλλαγές που πρόκειται να προκύψουν 

 



Διδακτικές Πρακτικές και Τεχνικές 

1)Παροχή τμηματικής βοήθειας με συστηματικό τρόπο & 

σταδιακή απόσυρσή της 

2)Σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς 

3)Ανάλυση έργου και διδασκαλία αλυσιδωτών 

αντιδράσεων 

3)Νατουραλιστική διδασκαλία: Κατ’ ευκαιρία μάθηση 

4) Παροχή ενισχυτικών επακόλουθων με μεγαλύτερη 

συχνότητα και συνέπεια από τους υπόλοιπους μαθητές 

 



Προσαρμογή του περιβάλλοντος 
Όταν οι λειτουργίες του κάθε χώρου στο περιβάλλον είναι 
σαφείς τότε οι απαιτήσεις είναι κατανοητές από τα άτομα 
που καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτό. Επιπλέον, το 
οργανωμένο περιβάλλον είναι προβλέψιμο και διευκολύνει 
την προσαρμογή των ατόμων με αυτισμό σε αυτό. 



Οπτικοποιημένο Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

 

 

 

 



Οπτικοποιημένο ημερήσιο πρόγραμμα 
αυτοαπασχόλησης (activity schedule) 



Οπτικοποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα 
(Μπούκας Δ. Λάμψας Ν. 2011, Ιστορίες Ένταξης στο σχολείο, Έπαφος) 



Οπτικοποιημένα εργαλεία εκμάθησης κανόνων 

αυτοελέγχου και οργάνωσης 

Οπτικές υπενθυμίσεις της επιθυμητής 

συμπεριφοράς 

Κάνω την εργασία μου Σηκώνω το χέρι για να 
πω μάθημα 



1. Διαβάζω              δυνατά μόνο όταν είναι η σειρά μου. 
 
 
 2. Ακούω              τους συμμαθητές μου που διαβάζουν. 
 
 
 
3. Σηκώνω           το δάχτυλό μου αν θέλω να πω κάτι ή να   
απαντήσω σε μια ερώτηση 
 
1. Περιμένω                     να μου πουν για να απαντήσω 

 

Κάρτες με κανόνες και υπενθυμίσεις 



Γραπτές υπενθυμίσεις βάσει ανάλυσης έργου 
Βήμα Τι κάνω Έλεγχος 

1 Διαβάζω το πρόβλημα  
2 Το λέω με δικά μου λόγια  
3 Υπογραμμίζω αυτά που ξέρω   
4 Υπογραμμίζω τι μου ζητάει να βρω   
5 Ζωγραφίζω το πρόβλημα   
6 Φτιάχνω ένα σχέδιο για να λύσω το πρόβλημα  

 

7 Κάνω τις πράξεις   
8 Ελέγχω την απάντηση με κομπιουτεράκι   



Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

(αυτο-ρύθμιση, αυτο-οργάνωση) 



Συστήματα αυτοκαταγραφής 



Συστήματα αυτοκαταγραφής 

Κάνω τις εργασίες μου: 

 

 

 

Όταν βάλω όλα τα  θα κερδίσω ……………………. 

 

Κάθομαι στη θέση μου  

  

Βγάζω τα βιβλία  

  
Γράφω ορθογραφία  

  
Διαβάζω το μάθημα  

  
Λύνω τις ασκήσεις του βιβλίου  

 

 

Κέρδισα; ……….. 



Αυτοαξιολόγηση της έντασης της φωνής 

ΒΟΗΘΕΙΑ

Σειρά μου

Γεια σου

Καληνύχτα

……

1 Δεν μιλάω

2 Ψιθυρίζω

3 Συζητώ

4 Μιλάω δυνατά

5 Φωνάζω

ΒΟΗΘΕΙΑΒΟΗΘΕΙΑ

Σειρά μουΣειρά μου

Γεια σουΓεια σου

ΚαληνύχταΚαληνύχτα

…………

1 Δεν μιλάω1 Δεν μιλάω

2 Ψιθυρίζω2 Ψιθυρίζω

3 Συζητώ3 Συζητώ

4 Μιλάω δυνατά4 Μιλάω δυνατά

5 Φωνάζω5 Φωνάζω



Βιβλία “Easy to read” Γλώσσας και  
Μαθηματικών Α’ & Β’ τάξης 

Επαναληπτικό μάθημα 

Γράψε τους 

αριθμούς που 

λείπουν. 

4 40 3 30 

+2 +20 +2 +20 

2 20 3 30 

+2 + 20 + 3 + 30 

1 10 5 50 

+3 + 30 +2 +20 



Ψωνίζω στο κυλικείο 
1. Παίρνω το πορτοφόλι από την τσάντα. 

2. Πηγαίνω στο κυλικείο. 

3. Περιμένω τη σειρά μου. 

4. Η κυρία Μαρία με ρωτάει «τι θέλω»; 

5. «Θέλω κουλούρι και νερό». 

6. Δίνω τα χρήματα. 

7. Παίρνω τα ρέστα. 

8. Βάζω τα ρέστα το πορτοφόλι. 

9. Παίρνω το κουλούρι και το νερό. 

10.  «Ευχαριστώ». 

11.Ακολουθώ τους φίλους στην αυλή. 

12.Τρώω μαζί τους. 



 

Βασικές οδηγίες για την εκπαίδευση των παιδιών με 
ΔΑΦ 

Μην πανικοβληθείτε όταν μια εκπαιδευτική παρέμβαση αποδειχθεί 
αποτυχημένη. Παρατηρήστε και επαναπροσδιορίστε τους στόχους.  

 

 Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα, δώστε ξεκάθαρες εντολές και 
οδηγίες, αποφύγετε τις μεταφορές, τους σαρκασμούς και τα αστεία 

(δεν γίνονται αντιληπτά). Αποφύγετε τα υπονοούμενα και μην 
επαναπαύεστε στην χρήση εξωλεκτικών σημάτων όπως εκφράσεις 

προσώπου  για να μεταφέρετε σημαντικά μηνύματα (δεν ερμηνεύονται 
από τα παιδιά με τον αναμενόμενο τρόπο) 

  

 



 
Προσπαθήστε να εντοπίσετε την πιο μικρή προσπάθεια για 

επικοινωνία και εκμεταλλευτείτε την 
 Χρησιμοποιήστε όσα πιο πολλά οπτικά βοηθήματα 

 
Δώστε χρόνο για να ανταποκριθούν. Πολλές φορές έχει 

παρατηρηθεί ότι απαντούν στην πρώτη ερώτηση ενώ εμείς 
έχουμε ήδη εκφέρει την τέταρτη. 

 
 Εισάγεται οποιαδήποτε αλλαγή σταδιακά. Γίνετε όσο πιο 

προβλέψιμοι μπορείτε και ενημερώστε για το πρόγραμμα της 
ημέρας. Οργανώστε το χώρο και το χρόνο τους, κρατήστε τις 
υποσχέσεις σας. Κρατήστε το περιβάλλον και την τάξη φτωχό 

από αισθητηριακά ερεθίσματα κυρίως όταν θέλετε να διδάξετε 
καινούργιες έννοιες.  

http://www.prosvasimo.gr/el/yparxon-ekpaideutiko-
logismiko/autismos 

 
 

http://www.prosvasimo.gr/el/yparxon-ekpaideutiko-logismiko/autismos
http://www.prosvasimo.gr/el/yparxon-ekpaideutiko-logismiko/autismos
http://www.prosvasimo.gr/el/yparxon-ekpaideutiko-logismiko/autismos
http://www.prosvasimo.gr/el/yparxon-ekpaideutiko-logismiko/autismos
http://www.prosvasimo.gr/el/yparxon-ekpaideutiko-logismiko/autismos


 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/CzZ6nTuI5Mw 

Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν και να εξελιχθούν 
με διαφορετικό τρόπο, μέσω διαφορετικών διαδρομών, 

προσεγγίσεων, μεθόδων, μέσων και υλικών. Όλοι οι 
άνθρωποι έχουν δικαίωμα να διατηρήσουν την 

ταυτότητά τους. 

 

http://youtu.be/CzZ6nTuI5Mw

