
"Οι δυσκολίες του παιδιού με αυτισμό στο 
περιβάλλον του σπιτιού και του Σχολείου"  

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής S.I.T. 



Σπίτι, περιβάλλον 
διαμονής 

Περιβάλλον 
εκπαίδευσης 

Εξωτερικό 
περιβάλλον 
υποχρέωσης 

Εξωτερικό 
περιβάλλον 

διασκέδασης 

Τα περιβάλλοντα στα οποία εκτίθεται το παιδί 



ΜΕΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Επίπεδο 3 .  Ανάγκη 

«ιδιαίτερα ενισχυμένης» 
υποστήριξης: 
Κοινωνική επικοινωνία: 
Απουσία 
Σοβαρές δυσκολίες σε λεκτικές και  
μη λεκτικές κοινωνικές 
επικοινωνιακές δεξιότητες 
προκαλούν σοβαρές διαταραχές 
στην εκτέλεση, πολύ περιορισμένη 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών κατά την 
κοινωνική αλληλεπίδραση, 

Επίπεδο 2 . Ανάγκη 

«ενισχυμένης» 
υποστήριξης: 
Κοινωνική επικοινωνία: 
Σημαντικά μειωμένη 
Αξιοσημείωτες διαταραχές σε 
λεκτικές και μη λεκτικές κοινωνικές 
επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Περιορισμένη λήψη πρωτοβουλίας 
κατά τη διάρκεια κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης 
  

Επίπεδο 1 . Ανάγκη 

«απλής»  
υποστήριξης: 
Κοινωνική επικοινωνία: 
Μειωμένη 
Υπάρχουν ελλείμματα στην 
κοινωνική επικοινωνία που χωρίς την 
κατάλληλη υποστήριξη, έχουν ως 
αποτέλεσμα αισθητά προβλήματα.  



ΜΕΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Επίπεδο 3 .  Ανάγκη 

«ιδιαίτερα ενισχυμένης» 
υποστήριξης: 
Ευελιξία: 
Απουσία 
μεγάλη δυσκολία προσαρμοστικότη-
τας, ή  περιορισμένες / επαναλαμβα-
νόμενες συμπεριφορές που 
επηρεάζουν σημαντικά όλους τους 
τομείς. Πολύ μεγάλη δυσκολία στην 
μεταβίβαση της προσοχής ή μιας 
δραστηριότητας 

Επίπεδο 2 . Ανάγκη 

«ενισχυμένης» 
υποστήριξης: 
Ευελιξία: 
Σημαντικά μειωμένη 
δυσκολία στην αντιμετώπιση των 
αλλαγών, ή επαναληπτικές 
συμπεριφορές είναι εμφανείς  και 
παρεμβαίνουν λειτουργικά σε 
διάφορους τομείς. Μεγάλη δυσκολία 
στην μεταβίβαση της προσοχής ή 
μιας δραστηριότητας 
  

Επίπεδο 1 . Ανάγκη 

«απλής»  
υποστήριξης: 
Ευελιξία: 
Μειωμένη 
Που παρεμβαίνει σημαντικά στη 
λειτουργία σε έναν ή σε 
περισσότερους τομείς. Δυσκολία 
στην μεταβίβαση της προσοχής ή 
μιας δραστηριότητας 



Διαταραχές νόησης και αυτισμός 

ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ: 
Λόγω των δυσκολιών στην 

κοινωνική επικοινωνία, δεν έχει 
κάποιο κοινωνικό κίνητρο να 

ανταποκριθεί σε τεστ νοημοσύνης 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ: 
Λόγω της ακαμψίας και της 

ταλαιπωρίας του από τη διέγερσή 
του, αδυνατεί να συγκεντρωθεί σε 

τεστ νοημοσύνης 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 2: Το παιδί δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να 
αποδείξει τις ικανότητές του 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 1: Το παιδί έχει όντως χαμηλή νοητική 
ικανότητα 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΙΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι νοητικές δυσκολίες 
είναι μικρότερες αυτών που φαίνονται 

Canadian Autism Assossiation 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύστημα εργασίας Ελεύθερος χρόνος 

Μάθηση Παιχνίδι 

Θρεπτικότητα, υγεία Κοινωνικοποίηση - Συνεργασία  

Αυτοεξυπηρέτηση 

Το «Ανθρώπινο Έργο» (ΜΟΗΟ) 
 (Kielhofner 2009) 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύστημα εργασίας Ελεύθερος χρόνος 

Μάθηση Παιχνίδι 

Θρεπτικότητα, υγεία Κοινωνικοποίηση 

Αυτοεξυπηρέτηση 
Η ικανότητα ανεξάρτητης αυτοφροντίδας του ατόμου (από απλή πχ ντύσιμο έως 

σύνθετη πχ ψώνια, ΜΜΜ κλπ) 

Το «Ανθρώπινο Έργο» (ΜΟΗΟ) 
 (Kielhofner 2009) 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύστημα εργασίας Ελεύθερος χρόνος 

Μάθηση Παιχνίδι 

Θρεπτικότητα, υγεία 
Κοινωνικοποίηση - 
Συνεργασία 

Αυτοεξυπηρέτηση 

Η ικανότητα 
διαντίδρασης με τα άλλα 
άτομα του 
περιβάλλοντος με στόχο 
την επίτευξη ενός κοινού 
σκοπού  

Το «Ανθρώπινο Έργο» (ΜΟΗΟ) 
 (Kielhofner 2009) 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύστημα εργασίας Ελεύθερος χρόνος 

Μάθηση Παιχνίδι 

Θρεπτικότητα, υγεία 

Αυτοεξυπηρέτηση 

Η ικανότητα απόκτησης νέας γνώσης 
τόσο σε καθημερινούς τομείς όσο και 
σε ανάγκες ακαδημαϊκής μάθησης 

Το «Ανθρώπινο Έργο» (ΜΟΗΟ) 
 (Kielhofner 2009) 

Κοινωνικοποίηση - Συνεργασία  



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύστημα εργασίας Ελεύθερος χρόνος 

Μάθηση Παιχνίδι 

Θρεπτικότητα, υγεία 

Αυτοεξυπηρέτηση 

Η ικανότητα αυτό-οργάνωσης με σκοπό την απόκτηση 
μάθησης (συγκέντρωση, αναστολή, ευχέρεια κλπ) 

Το «Ανθρώπινο Έργο» (ΜΟΗΟ) 
 (Kielhofner 2009) 

Κοινωνικοποίηση - Συνεργασία  



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύστημα εργασίας Ελεύθερος χρόνος 

Μάθηση Παιχνίδι 

Θρεπτικότητα, υγεία 

Αυτοεξυπηρέτηση 

Η ικανότητα διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου μέσω 
μοιράσματος σε ξεκούραση, ηρεμία και δραστηριοποίηση 

Το «Ανθρώπινο Έργο» (ΜΟΗΟ) 
 (Kielhofner 2009) 

Κοινωνικοποίηση - Συνεργασία  



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύστημα εργασίας Ελεύθερος χρόνος 

Μάθηση Παιχνίδι 

Θρεπτικότητα, υγεία 

Αυτοεξυπηρέτηση 

Η ικανότητα απόλαυσης της 
ζωής μέσω της εμπλοκής σε 
ευχάριστες για το συναίσθημα 
δραστηριοτήτων 

Το «Ανθρώπινο Έργο» (ΜΟΗΟ) 
 (Kielhofner 2009) 

Κοινωνικοποίηση - Συνεργασία  



Σύστημα εργασίας Ελεύθερος χρόνος 

Μάθηση Παιχνίδι 

Θρεπτικότητα, υγεία 

Αυτοεξυπηρέτηση 

Η δυνατότητα ο οργανισμός 
να λειτουργεί καλά το μετα-
βολισμό του (θρέψη, ύπνος, 
κύκλοι, απέκκριση κλπ) 

Το «Ανθρώπινο Έργο» (ΜΟΗΟ) 
 (Kielhofner 2009) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Κοινωνικοποίηση - Συνεργασία  



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Σύστημα εργασίας Ελεύθερος χρόνος 

Μάθηση Παιχνίδι 

Θρεπτικότητα, υγεία 
Κοινωνικοποίηση - 
Συνεργασία 

Αυτοεξυπηρέτηση 
Η ικανότητα ανεξάρτητης αυτοφροντίδας του ατόμου (από απλή πχ ντύσιμο έως σύνθετη πχ ψώνια, ΜΜΜ κλπ) 

Η δυνατότητα ο οργανισμός να 
λειτουργεί καλά το μετα-βολισμό του 
(θρέψη, ύπνος, κύκλοι, απέκκριση κλπ) 

Η ικανότητα απόλαυσης της ζωής μέσω της 
εμπλοκής σε ευχάριστες για το συναίσθημα 
δραστηριοτήτων 

Η ικανότητα διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου μέσω 
μοιράσματος σε ξεκούραση, ηρεμία και δραστηριοποίηση 

Η ικανότητα αυτό-οργάνωσης με σκοπό την απόκτηση 
μάθησης (συγκέντρωση, αναστολή, ευχέρεια κλπ) 

Η ικανότητα απόκτησης νέας γνώσης τόσο σε 
καθημερινούς τομείς όσο και σε ανάγκες ακαδημαϊκής 
μάθησης 

Η ικανότητα διαντίδρασης με τα άλλα 
άτομα του περιβάλλοντος με στόχο 
την επίτευξη ενός κοινού σκοπού  

Το «Ανθρώπινο Έργο» (ΜΟΗΟ) 
 (Kielhofner 2009) 



Αυτοεξυπηρέτηση 
Η ικανότητα ανεξάρτητης αυτοφροντίδας του ατόμου 
(από απλή πχ ντύσιμο έως σύνθετη πχ ψώνια, ΜΜΜ κλπ) 

Κοινωνικοποίηση - 
Συνεργασία 

Η ικανότητα διαντίδρασης με τα άλλα άτομα του 
περιβάλλοντος με στόχο την επίτευξη ενός κοινού σκοπού  

Μάθηση 
Η ικανότητα απόκτησης νέας γνώσης τόσο σε καθημερι-
νούς τομείς όσο και σε ανάγκες ακαδημαϊκής μάθησης 

Σύστημα εργασίας 
Η ικανότητα αυτό-οργάνωσης με σκοπό την απόκτηση 
μάθησης (συγκέντρωση, αναστολή, ευχέρεια κλπ) 

Παιχνίδι 
Η ικανότητα απόλαυσης της ζωής μέσω της εμπλοκής σε 
ευχάριστες για το συναίσθημα δραστηριοτήτων 

Ελεύθερος χρόνος 
Η ικανότητα διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου μέσω 
μοιράσματος σε ξεκούραση, ηρεμία και δραστηριοποίηση 

Θρεπτικότητα, 
υγεία 

Η δυνατότητα ο οργανισμός να λειτουργεί καλά το 
μεταβολισμό του (θρέψη, ύπνος, κύκλοι, απέκκριση κλπ) 

Το «Ανθρώπινο Έργο» (ΜΟΗΟ) 
 (Kielhofner 2009) 



(Ι)Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική 
επικοινωνία και την κοινωνική 
αλληλεπίδραση σε πληθώρα 
πλαισίων 
 

(ΙΙ).Περιορισμένες, 
επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, 
ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 299.00  DSM - V 

(1).Ελλείμματα στην κοινωνική- 
συναισθηματική αμοιβαιότητα 

(2).Ελλείμματα σε συμπεριφορές μη 
λεκτικής επικοινωνίας οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

(3).Ελλείμματα στην ανάπτυξη, διατήρηση 
και κατανόηση των σχέσεων 

(1).Στερεότυπη ή επαναλαμβανόμενη 
κίνηση, χρήση αντικειμένων ή ομιλίας 

(2).Επιμονή σε: ντροπαλότητα, απόλυτη 
τήρηση ρουτινών, τελετουργικές συνήθειες 

ή λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά  

(3).Υψηλά περιορισμένα και απόλυτα 
δομημένα ενδιαφέροντα που αποκλίνουν 

σε ένταση ή επικέντρωση προσοχής 

(4).Υπέρ ή υπό-διέγερση από αισθητηριακά 
εισερχόμενα ή ασυνήθιστο ενδιαφέρον σε 

αισθητηριακές διαστάσεις του 
περιβάλλοντος 



Σημαντικότατες ιδιαιτερότητες στην 
αισθητηριακή επεξεργασία.  

Πολλοί ειδικοί τόσο στην 
Ελληνική όσο και τη  
Διεθνή βιβλιογραφία 
κρίνουν ότι αυτές οι 
δυσκολίες είναι που 
οδηγούν στα: 
επαναληπτικότητα των 
συμπεριφορών,  
περιορισμένα 
ενδιαφέροντα, 
ακαμψία της λειτουργίας,  
αυτοερεθισμούς,  
έμμονες και 
τελετουργικές 
συμπεριφορές.  



Άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και  
αισθητηριακή επεξεργασία  

η αισθητηριακή επεξεργασία δεν είναι η κατάλληλη (εκλαμβάνουν 
παραμορφωμένες τις αισθητηριακές πληροφορίες) 

δεν μπορούν να τις 

κατανοήσουν  
δεν μπορούν να τις 

αντέξουν  

αντιδρούν μη κατάλληλα στις 
αισθητηριακές πληροφορίες  



ΚΙΝΗΣΗ 
-αποφυγή κίνησης ή αυξημένη ανάγκη κίνησης (συχνή εικόνα άσκοπης 
κινητικότητας στο χώρο ή από την άλλη «χύσιμο» στο κάθισμα 

ΑΦΗ 

-αμυντικότητα σε συγκεκριμένες υφές ή αγκαλιές ή από την άλλη απάθεια 
σε αγγίγματα 
-αποφυγή (πολλές φορές ισχυρή) στην ατομική περιποίηση από άλλους 
(κόψιμο νυχιών, κούρεμα, ντύσιμο κλπ) 
-επίμονο άγγιγμα συγκεκριμένων αντικειμένων ή υφών 
-πιθανή απάθεια σε πόνο ή θερμοκρασία  

ΟΡΑΣΗ 

-οπτική υπερ-επικέντρωση (πχ επίμονο κοίταγμα έξω από το παράθυρο, σε 
φώτα, στο ταβάνι, σε ένα συγκεκριμένο χώρο στο δωμάτιο ή από 
παράξενες οπτικές γωνίες) 
-αποφυγή να κοιτάξουν κάποια αντικείμενα ή χώρους, σε αντίθεση με την 
οπτική προσκόλληση σε κάποια άλλα 
-ταραχή σε οπτικά υπερφορτωμένα περιβάλλοντα 

ΑΚΟΗ 

-αυξημένη αντίδραση ενόχλησης ή αποφυγής σε κάποιους ήχους σε 
αντιδιαστολή με την εικόνα βαρηκοΐας σε κάποιους άλλους 
-εικόνα υπερ-ακουσίας (δείχνουν να ακούνε ήχους που εμείς δεν 
εντοπίζουμε) 
-εικόνα «βαρηκοίας» 

ΓΕΥΣΤΙΚΟ-
ΟΣΦΡΗΤΙ
ΚΟ 

-στοματικές αμυντικότητες με αποτέλεσμα περιορισμένη λήψη τροφών 
-υπέρ-οξυμένη όσφρηση  
-προτίμηση συγκεκριμένων γεύσεων (αλμυρών, ξινών, ουδέτερων κλπ) 



δυσκολίες αισθητηριακού αυτο-προσδιορισμού του 
ατόμου με αυτισμό 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΗΣ 

-Αυτοεξυπηρέτηση 
-Κοινωνικοποίηση 

-Μάθηση 
-Σύστημα εργασίας 
-Ελεύθερος χρόνος 

-Παιχνίδι 
-Θρεπτικότητα, υγεία 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 
-Αυτοεξυπηρέτηση 
-Κοινωνικοποίηση 

-Μάθηση 
-Σύστημα εργασίας 
-Ελεύθερος χρόνος 

-Παιχνίδι 
-Θρεπτικότητα, υγεία 

 

ΟΡΑΣΗ 
-Αυτοεξυπηρέτηση 
-Κοινωνικοποίηση 

-Μάθηση 
-Σύστημα εργασίας 
-Ελεύθερος χρόνος 

-Παιχνίδι 
-Θρεπτικότητα, υγεία 

 

ΑΚΟΗ 
-Αυτοεξυπηρέτηση 
-Κοινωνικοποίηση 

-Μάθηση 
-Σύστημα εργασίας 
-Ελεύθερος χρόνος 

-Παιχνίδι 
-Θρεπτικότητα, υγεία 

 

ΓΕΥΣΗ-ΟΣΦΡΗΣΗ 
-Αυτοεξυπηρέτηση 
-Κοινωνικοποίηση 

-Μάθηση 
-Σύστημα εργασίας 
-Ελεύθερος χρόνος 

-Παιχνίδι 
-Θρεπτικότητα, υγεία 

 



Α/Υ, Κοιν/ση,  
Μάθηση, Σύστημα 
Εργασίας, Παιχνίδι,  
Υγεία 

Απαραίτητες 
δεξιότητες για τη 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 

1.Αυτοεξυπηρέτηση 
2.Κοινωνικοποίηση - 
Συνεργασία 
3. Μάθηση 
4.Σύστημα Εργασίας 
5.Ελεύθερος χρόνος 
6.Παιχνίδι 
7.Θρεπτικότητα, 
υγεία 

Αφή 

Όραση 

Ακοή 

Γεύση-
όσφρηση 

Κίνηση 

Α/Υ, Κοιν/ση,  
Σύστημα Εργασίας, 
Υγεία 

Α/Υ,  
Κοιν/ση, 
Μάθηση, 
Σύστημα 
Εργασίας 

Α/Υ, 
Κοιν/ση, 
Σύστημα 
Εργασίας, 
Υγεία 

Α/Υ, Κοιν/ση, Μάθηση, 
Σύστημα Εργασίας 



Οι 4 Τύποι Των  
 

Διαταραχών Αισθητηριακής Επεξεργασίας 
 

Ή ΑΛΛΙΩΣ 
 

Όταν η ζωή στο σπίτι και το Σχολείο  
γίνεται δύσκολη 

 



Υπερ-ευαίσθητο 

Υπο-ευαίσθητο Αναζητητής 

Χαμηλή διάκριση 

Α 

Β Γ 

Δ 



Υπερ-ευαίσθητο 

Α 



ΥΠΕΡ-ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (αποφυγή 
αισθητικότητας) 

• Έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση και  φοβίες 
• Είναι πεισματάρικο ή μη συνεργάσιμο 
• Έχει εκρήξεις θυμού και/ή κλαίει εύκολα 
• Είναι υπερβολικά σοβαρό 
• Έχει δυσκολία να κάνει φίλους 
• Δυσκολεύεται να ανεχτεί αλλαγές σε σχέδια 

και ρουτίνες 
• Περνά την περισσότερη μέρα καθιστό 
• Αποφεύγει συγκεκριμένα φαγητά / υφές / 

θερμοκρασίες 
• Διαταράσσεται να λειτουργήσει όταν 

υπάρχουν ήχοι τριγύρω 
• Κοιτά μακριά από την δραστηριότητά του για 

να παρατηρήσει όλες τις ενέργειες στην Τάξη 
του Σχολείου ή το σπίτι 

• Φοβάται τις πτώσεις ή τα ύψη 
• Αποφεύγει σκαρφαλώματα/πηδήγματα 

ΡΥΘΜΙΣΗ  
Α 

EIKONA ανυπεράσπιστου, 
άτολμου, απομονωμένου και 

ανήσυχου παιδιού 



Υπερ-ευαίσθητο 

Υπο-ευαίσθητο 

Β 



ΥΠΟ-ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  
(φτωχή καταγραφή) 

• Κουράζεται εύκολα  
• Δείχνει να έχει αδύναμους μυς και 

συλλήψεις με το χέρι 
• Χύνεται στο κάθισμα 
• Νωθρό 
• Φτωχές εκφράσεις προσώπου  
• Δεν έχει την αίσθηση του χιούμορ 
• Δεν εκφράζει συναισθήματα 
• Προτιμά δραστηριότητες που τις κάνει 

καθιστό 
• Δείχνει να μην κατανοεί ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος 
• Δείχνει να χρειάζεται μεγαλύτερη 

ένταση του ερεθίσματος για να το 
κατανοήσει 

• Μπορεί να ζητήσει αυτή τη μεγαλύτερη 
ένταση και να ενοχλεί τους άλλους (πχ 
αυξημένο ήχο, κίνηση κλπ) 

ΡΥΘΜΙΣΗ  
Β 

EIKONA απομονωμένου, μόνιμα 
διασπασμένου και “day dreamer” 

παιδιού 



Υπερ-ευαίσθητο 

Υπο-ευαίσθητο Αναζητητής 

Γ 



ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• Κάνει θόρυβο για τον θόρυβο 
• Δεν μπορεί να καθίσει ήσυχα, 

κινείται διαρκώς 
• Κάνει πολλά επικίνδυνα πράγματα 

(σκαρφαλώνει, πηδά από πολύ 
ψηλά έπιπλα) 

• Δείχνει να του αρέσει να πέφτει 
• Διεγείρεται υπερβολικά κατά την 

κινητική δραστηριότητα 
• Είναι συνέχεια «στην πρίζα» 
• Επηρεάζεται πάρα πολύ από τους 

άλλους 
• Πηδά από τη μία δραστηριότητα 

στην άλλη  
• Δεν ηρεμεί όταν του δώσουμε την 

κίνηση και θέλει μόνιμα «και 
άλλο» 

ΡΥΘΜΙΣΗ  
Γ 

EIKONA πολύ ανήσυχου, 
υπερδιεγερμένου, υπερκινητικού και 

«κινητής ζαλάδας» παιδιού 



Υπερ-ευαίσθητο 

Υπο-ευαίσθητο Αναζητητής 

Χαμηλή διάκριση Δ 



ΦΤΩΧΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

• Δυσκολεύεται να κατανοήσει τι είναι αυτό που 
-που ακουμπάει 
-που ακούει λέμε 
-βλέπει  
-που τρώει και οσμίζεται 
• Δυσκολεύεται να κατανοήσει  
-πώς να κάνει μία κίνηση  
-τις χωρο-χρονικές σχέσεις 
• Είναι άτσαλο και αδέξιο 
• Καταβάλλει περισσότερη προσπάθεια από τους 

άλλους για να καταλάβει με αποτέλεσμα να 
κουράζεται εύκολα 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

EIKONA αμήχανου, 
μπερδεμένου και κουρασμένου 

– ανασφαλούς παιδιού 



Κινήσεις που χρησιμοποιεί 
το παιδί ως «αισθητηριακό 
αυτοερεθισμό» (“self  
sensory stimulation”) με 
σκοπό να μειώσει το άγχος 
του αλλά και να αποκτήσει 
καλύτερο έλεγχο του 
εαυτού του και της 
κατάστασης (comfort zone).  

Στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες 
κινήσεις  



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 

-φτερουγίσματα χεριών Ενημ. Σώματος (ιδιοδεξία) 

-χοροπηδήματα Ενημ. Σώματος (ιδιοδεξία-αιθουσαίο) 

-«σφιξίματα» σε όλο το σώμα Ενημ. Σώματος (ιδιοδεξία) 

-παράξενες συσπάσεις προσώπου Ενημ. Σώματος (ιδιοδεξία) 

-λικνίσματα Ενημ. Σώματος (ιδιοδεξία-αιθουσαίο) 

-ανοιγοκλεισίματα φώτων, πορτών κλπ Οπτικό / απτικό 

-επίμονο κοίταγμα του/των χεριού / χεριών Οπτικό 

-περιστροφή αντικειμένων Οπτικό / ενημ σώματος (αιθουσαίο) 

-παράξενος χειρισμός αντικειμένων Οπτικό / ενημ σώματος (ιδιοδεξία) 

-τοποθέτηση παιχνιδιών σε σειρά Οπτικό  

-ιδιοσυγκρασιακές φράσεις Ακουστικό 

-λογόρροια (συχνά ηχολαλική) Ακουστικό 

-μουρμουρητά Ακουστικό 

-όσμηση αντικειμένων Οσφρητικό 

-στοματικός ερεθισμός (αντικείμενα στο στόμα) Στοματικό 



εμμένουσα επιμονή που 
μπορεί να εμφανίζουν σε 
κυμαινόμενο βαθμό σε 
νέες καταστάσεις  

Επιμονή σε: ντροπαλότητα, απόλυτη 
τήρηση ρουτινών, τελετουργικές 

συνήθειες ή λεκτική και μη λεκτική 
συμπεριφορά  



-αναστάτωση ακόμη και σε μικρές 
αλλαγές 

-ανάγκη για ομοιομορφία (πχ ταραχή 
σε αλλαγές στη διακόσμηση) 

-επιμονή σε ντροπαλότητα -τελετουργίες χαιρετισμού 

-επιμονή σε απόλυτη τήρηση 
ρουτινών 

-ανάγκη να ακολουθεί το ίδιο 
δρομολόγιο πάντα  

-τελετουργικές συνήθειες  -άκαμπτος τρόπος σκέψης 

-δυσκολίες και άκαμπτες 
συμπεριφορές με τις μεταβάσεις 

-δεν αποχωρίζεται την πάνα παρότι 
έχει έλεγχο σφιγκτήρων 

-επαναληπτικά πιθανά να τρώει το 
ίδιο φαγητό κάθε μέρα 

-επιμονή να μην αυτοεξυπηρετείται 
παρότι έχει την κινητική επιδεξιότητα 

-δυσκολίες να ηρεμήσει εάν ταραχθεί 
-υπερ-επιλεκτικές συμπεριφορές (πχ 
γράφει μόνο με συγκεκριμένο άτομο) 

-έμμονο σκληρά επιλεκτικό φαγητό 
-παράξενος και επίμονος επιτονισμός 
ομιλίας 



Δυσκολίες στη συγκέντρωση της 
προσοχής. Δεν δυσκολεύονται να 
στείλουν την προσοχή τους σε όλα 
τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, 
απλά σε κάποια από αυτά δεν την 
αποστέλλουν καθόλου είτε από 
ουσιαστική έλλειψη 
ενδιαφέροντος ή μειωμένη 
ικανότητα να κάνουν 
πολυσύνθετη επεξεργασία, ενώ 
από την άλλη συχνά εμφανίζουν 
υψηλά,  περιορισμένα και 
απόλυτα δομημένα ενδιαφέροντα 
που αποκλίνουν σε ένταση ή 
επικέντρωση προσοχής (έντονη 
και άκαμπτη προσκόλληση).  

Υψηλά περιορισμένα και απόλυτα 
δομημένα ενδιαφέροντα που αποκλίνουν 

σε ένταση ή επικέντρωση προσοχής  



-προσκόλληση ή ενασχόληση με ασυνήθιστα 
αντικείμενα (πχ πλυντήριο, ανεμιστήρες, πετσετούλες, 
αντικείμενα περιστροφής, κυλιόμενα μηνύματα στην 
τηλεόραση, διάφορες άλλες υφές) 
 
 
 
 
 
 
-υπερβολικά περιστασιακό ή έμμονο ενδιαφέρον σε 
τρενάκια, συλλογές (πχ καπάκια, αυτοκόλλητα κλπ), 
συγκεκριμένα θέματα (πχ δεινόσαυροι, καρτούν ή άλλοι 
ήρωες της τηλεόρασης κλπ). 



στερεοτυπίες 

φτωχή επικοινωνία 
φτωχή διαντίδραση 

Μη κοινωνικοποίηση 

προσκολλήσεις 

αισθητηριακά 

απουσία ευελιξίας 

Η ιδιαίτερη και μη νευροτυπική «καλωδίωση» του εγκεφάλου 

Θα οδηγήσει 

στην απώλεια της ζώνης άνεσης 
στο  

άγχος! 



ΖΩΝΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

• Ζώνη άνεσης (“comfort zone”) είναι η 
κατάσταση στην οποία το νευρικό σύστημα 
είναι συντονισμένο με την απαίτηση 

• Σχετίζεται με την ικανότητα αυτορρύθμισης 

επίδοση 

διέγερση χαμηλή υψηλή 
Σχέση διέγερσης και επίδοσης Πηγή: Neuropsychology for Occupational Therapists 2008  
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Αυτοερεθισμός  

Αντισταθμι-
στική 

συμπεριφορά 
απαλλαγής 

Προσπάθεια 
ανάκτησης 

ελέγχου 
εαυτού (πού 

είμαι) 

Μια προσπάθεια αυτορρύθμισης 



ΑΥΤΟΕΡΕΘΙΣΜΟΣ. 
Όταν όλα είναι ………… τότε 

Όταν όλα είναι  

figure 

Όταν όλα είναι  

ground 

Μειώνω μέσω του 
εαυτού μου μόνο 1 

figure 

Δημιουργώ μέσω του 
εαυτού μου έστω 1 

figure 



ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ  
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

 

Ή ΑΛΛΙΩΣ 
 

ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΡΕΧΕΙ  
Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ 

διέγερση χαμηλή υψηλή 



επίδοση 

διέγερση χαμηλή υψηλή 
Σχέση διέγερσης και επίδοσης Πηγή: Neuropsychology for Occupational Therapists 2008  
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διέγερση χαμηλή υψηλή 

διέγερση χαμηλή υψηλή 
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Η προσπάθεια για να συναντήσουμε τη «ζώνη άνεσης» (αυτό-ρύθμιση) 
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Διαταραχή ρύθμισης του επιπέδου διέγερσης (“arousal modulation disorder”) 
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Ροή πληροφορίας 
Εργαζόμενη μνήμη 
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Ροή πληροφορίας 
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Υ 
τύπος 

ΔΕΠ 
τύπος 



Ας πάρουμε μία 
ανάσα! 


