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 Κατά την τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται μια 
δραματική αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης του 
αυτισμού.   

 

 Τα νέα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
υπολογίζουν ένα μέσο όρο παγκόσμιας εμφάνισης του 
αυτισμού σε  62/10 000, το οποίο δηλώνει ότι 1 παιδί 
στα 160 μπορεί να κινδυνεύει να εμφανίσει Διαταραχή 
Αυτιστικού Φάσματος. 

 

 Επηρεάζονται τέσσερεις φορές περισσότερο τα αγόρια 
παρά τα κορίτσια 

 
Δ. Μηναΐδου, 23/5/15 
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 Ο Αυτισμός ή η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 
ορίζεται ως μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία 
εμφανίζεται στην παιδική ηλικία.  

 

 Ο αυτισμός επηρεάζει αρνητικά τις  

 κοινωνικές,  

 γνωστικές,  

 γλωσσικές και  

 επικοινωνιακές ικανότητες ενός ατόμου. 

 

Δ. Μηναΐδου, 23/5/15 



Προκλήσεις της ΔΑΦ 
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 Οι  μεγαλύτερες προκλήσεις που παρουσιάζουν τα 
παιδιά με αυτισμό είναι δυσκολίες  

  

 στην επικοινωνία,  

 

 στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και  

 

 στη συμπεριφορά. 
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Διαγνωστικά κριτήρια - DSM V   

 Τον Μάιο του 2013, η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία 
εξέδωσε το DSM-V με τα νέα διαγνωστικά κριτήρια στην 
Ψυχική Υγεία.  

 

 Το DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders): Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών 
Διαταραχών 
 Το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών της 

Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας είναι εγχειρίδιο για την 
κατάταξη των νοητικών διαταραχών γραμμένο σε απλή γλώσσα. 

 

 Μέσα στα νέα αυτά διαγνωστικά κριτήρια, εξέδωσε και τα νέα 
διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό.  
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…DSM V 

 

 τα νέα διαγνωστικά κριτήρια αναφέρονται στη 
«Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 299.00 (ΔΑΦ)» 
(“Autistic Spectrum Disorder”),  

 

 αντί του ορισμού «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές» 
(“Pervasive Developmental Disorders”) που 
χρησιμοποιούσε το DSM-IV.  Αυτό είναι μια μεγάλη 
διαφορά.  
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 Το DSM IV συμπεριελάμβανε τις ακόλουθες 
διαγνωστικές κατηγορίες: 

 
 Autistic Disorder 

 Σύνδρομο Asperger’s  

 Σύνδρομο Rett’s 

 Childhood Disintegrative Disorder 

 Pervasive Developmental Disorder- Not Otherwise 
Specified (Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή-μη άλλως 
προσδιοριζόμενη) 
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…DSM V 

 Το αναθεωρημένο διαγνωστικό εγχειρίδιο αναφέρει με 
ένα πιο ξεκάθαρο τρόπο για 

 

 (Ι) «Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική 
επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση σε 
διάφορα πλαίσια», 

 

 (ΙΙ) «Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες 
συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες» 
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…DSM V 

 Αναφέρεται επίσης ότι  

 

 τα συμπτώματα θα πρέπει να έχουν εκδηλωθεί σε 
πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο,  

 

 να προκαλούν κλινικά ελλείμματα στη λειτουργικότητα 
του παιδιού και  

 

 να μην μπορούν να επεξηγηθούν καλύτερα από 
νοητική δυσλειτουργία ή από γενικευμένη 
αναπτυξιακή καθυστέρηση. 
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Νέα διαγνωστική κατηγορία η οποία αναφέρεται 
στο DSM V  

 

 Κοινωνικό (πραγματολογική) επικοινωνιακή 
διαταραχή 
 Social (Pragmatic) Communication Disorder 

 

 Αναφέρεται σε άτομα τα οποία παρουσιάζουν 
διαταραχές στην κοινωνική χρήση της γλώσσας, αλλά δεν 
παρουσιάζουν τις «Περιορισμένες, επαναλαμβανόμενες 
συμπεριφορές, ενδιαφέροντα ή δραστηριότητες» οι 
οποίες παρατηρούνται στα άτομα στη ΔΑΦ.  
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 Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα περιστατικά 
παραπέμπονται για αξιολόγηση λόγω κοινωνικό- 
επικοινωνιακών δυσκολιών! 

 

 Τυπική ανάπτυξη… 
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Τυπική ανάπτυξη  
κοινωνικο-επικοινωνιακών ικανοτήτων 

 στους 2 μήνες: 

 Προτιμούν να κοιτάζουν τα μάτια 

 

 

 στους 4 μήνες: 

 Χαμογελούν όταν ο γονιός τους χαμογελά 

 

 

 στους 8-10 μήνες: 

 Ανταποκρίνονται στο όνομα τους 
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…Τυπική ανάπτυξη κοινωνικο-επικοινωνιακών 
ικανοτήτων 

 

 

 στους 9 μήνες: 

 Αλληλεπιδρούν σε χαμόγελα, ήχους και νοήματα (social turn 

taking) 

 

 9 με 10 μηνών: 

 Κατανοούν όταν κάποιος δείχνει σε κοντινά αντικείμενα 
(αντιδρούν στην Κοινή Προσοχή  (Συνδετική/ μοιρασμένη/ 
συνδυασμένη Προσοχή) / RJA – Responding to Joint Attention) 
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…Τυπική ανάπτυξη κοινωνικό-επικοινωνιακών 
ικανοτήτων 
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 13 με 18 μηνών: 

 Δείχνουν σε αντικείμενο που τους ενδιαφέρει (έχουν 
πρωτοβουλία Έναρξης Κοινής Προσοχής / IJA-Initiate to Joint 

Attention ) 

 Εναλλάζουν το βλέμμα τους ανάμεσα στο πρόσωπο και το 
αντικείμενο 

 

 18 μηνών: 

 Ακολουθούν μόνα τους το βλέμμα κάποιου άλλου (π.χ. ο 
γονιός βλέπει κάτι και το παιδί το κοιτάζει επίσης) 
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Πρώιμα διαγνωστικά χαρακτηριστικά 
Red flags for AUTISM 
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 Διάγνωση ΔΑΦ στην ηλικία 2-2χρ,6μ 

 

Όπως έχω αναφέρει, στο DSM-V είναι ξεκάθαρο ότι τα συμπτώματα 
θα πρέπει να έχουν εκδηλωθεί σε πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο 
παρόλο που έχουν αναγνωριστεί αργότερα. 

 

 Οι κόκκινες σημαίες 

 

 Σημαντικότητα έγκαιρου εντοπισμού συμπτωμάτων: 

 η έγκαιρη και στοχευμένη παρέμβαση, μερικές φορές 
μπορεί να είναι τόσο ενθαρρυντική όσο η πρόληψη ή ο 
περιορισμός της εμφάνισης των συμπτωμάτων του αυτισμού. 
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Έγκαιρος εντοπισμός 
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 Η Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία εισηγείται όπως: 

 

 Γίνεται έλεγχος να ακολουθεί ένα σημείο το παιδί στους 12 
μήνες 

 Να δίνεται δοκίμιο ανίχνευσης αυτισμού στους 18 και 24 
μήνες 

 Να αρχίσει η παρέμβαση μόλις υπάρχει υπόνια για διάγνωση  
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Πρώϊμα χαρακτηριστικά Αυτισμού 

 Στην ηλικία των 6 μηνών … 

 
 Σε αυτήν την ηλικία είναι δύσκολη η πρόγνωση για αυτισμό με 

σαφήνεια 

 

 Παρουσιάζονται κάπως παθητικά, παίρνουν πρωτοβουλία και 
ανταποκρίνονται μη συστηματικά και μουρμουρούν λιγότερο 

 

 Πρόσφατες έρευνες δείχνουν μείωση σε 
 Παρατήρηση/κοίταγμα σε πρόσωπο 

 Αντίδραση σε χαμόγελο με χαμόγελο 

 Βαβίσματα 

μεταξύ 6-12 μηνών (Ozonoff, 2010, J Am Academy of Child & Ad Psy) 
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 Autism in baby 

 http://www.youtube.com/watch?v=SJAOlo81bng 

 (μειωμένη προσοχή) 
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Σημαντική περίοδος  -  κλειδί! 
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 12-18 μηνών 

 

 Πρόσφατες, σημαντικές έρευνες εντόπισαν διαφορές όσον 
αφορά τις κοινωνικο-επικοινωνιακές ικανότητες νηπίων μέσω 
μελέτης δεδομένων με τη χρήση της τεχνολογίας. 
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…Πρώιμα χαρακτηριστικά Αυτισμού 

 Στους 12 με 18 μήνες  

 

 Διαφορές στην κοινωνική αλληλεπίδραση 
 

 Ακραία συμπεριφορά (extremes of temperament) - μπορεί να 
κυμαίνεται από απάθεια μέχρι έντονο ξέσπασμα θυμού 

 

 Έλλειψη θετικού συναισθήματος (lack of positive affect), κοινωνικού 
χαμόγελου, κοινωνικού ενδιαφέροντος 

 

 Φτωχή βλεμματική επαφή (είναι εμφανής από την ηλικία του ενός 
έτους) 
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…Πρώιμα χαρακτηριστικά Αυτισμού 

 

 Στους 12 με 18 μήνες… 

 

 Διαφορές στην επικοινωνία 
 

 Λιγότερα/μειωμένα νοήματα  

 

 Έλλειψη ανταλλαγής βαβίσματος 

 

 Έλλειψη συντονισμού διαφόρων μορφών επικοινωνίας  

(π.χ. δεν διατηρούν βλεμματική επαφή καθώς επικοινωνούν, δείχνουν , 
τείνουν προς κάτι)  
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…Πρώιμα χαρακτηριστικά Αυτισμού 

 Στους 12 με 18 μήνες… 

 

 Διαφορές στην προσοχή και ανταπόκριση 
 
 Προσέχουν περισσότερο αντικείμενα παρά ανθρώπους 

 

 Φτωχή κοινωνική προσοχή όμως προσέχουν (αντιδρούν) σε ήχους 
του περιβάλλοντος  

(π.χ. δεν ανταποκρίνονται στο όνομα τους αλλά τρέχουν στο παράθυρο 
να δουν ένα ελικόπτερο που περνά) 

 

 Δυσκολίες στην αποδέσμευση της οπτικής προσοχής (δυσκολεύονται 
να κοιτάξουν κάτι άλλο, δηλαδή να μεταφέρουν το βλέμμα τους σε 
κάτι άλλο από αυτό που έχουν εστιάσει) 
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…Πρώιμα χαρακτηριστικά Αυτισμού 

 Στους 12 με 18 μήνες… 

 

 Διαφορές στο παιγνίδι ή στις δεξιότητες του παιγνιδιού 

 

 Έλλειψη μίμησης με παιγνίδια 

 

 Παίζει λιγότερο και χειρίζεται διαφορετικά τα παιχνίδια του (παίζει 
με το δικό του τρόπο και χειρίζεται τα παιγνίδια με ανορθόδοξο 
τρόπο) 
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…Πρώιμα χαρακτηριστικά Αυτισμού 

 Τι γίνεται με … 
 Κινητικές δεξιότητες;  

 Συνήθως τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται στο συντονισμό 
 των κινήσεων 
 παρουσιάζεται αργοπορία στο να αρκουδίσουν, να γυρίσουν, να 

καθίσουν και μείωση ικανότητας συντονισμού των δεξιοτήτων αυτών 

 Παρουσιάζουν ασυντόνιστες κινήσεις  

 

 Στερεοτυπικές συμπεριφορές;  
 προσήλωση στα χέρια ή πετάλισμα χεριών(hand flapping) μπορεί να 

παρουσιάζεται και σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά- όμως εάν 
συνεχίζεται μετά την ηλικία των 2 χρόνων, τότε εμπίπτει μέσα στις 
ΔΦΑ 

 

 Παλινδρόμηση 
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 Πρώιμα χαρακτηριστικά αυτισμού τα οποία 
διαφοροποιούν τις ΔΦΑ από άλλες αναπτυξιακές 
δυσκολίες: 

 

 Μη τυπικός χειρισμός παιχνιδιών 

 

 Μειωμένη κοινωνική επικοινωνία 

 

 Επαναλαμβανόμενες κινητικές συμπεριφορές 

(Zwaigenbaum et al, 2009) 
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Συνήθης ιεραρχία της πρώτης 
πεντάδας στόχων για νήπια με 

ΔΦΑ  
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Πρώτη πεντάδα στόχων 
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 Θέλουμε τα παιδιά : 

 

1. Να απολαμβάνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση 

2. Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν μη-λεκτική 
επικοινωνία (ιδιαίτερα νοήματα) 

3. Να δίνουν προσοχή στα πρόσωπα των ανθρώπων και στα 
λεγόμενα τους (τις λέξεις) 

4. Να μιμηθούν 

5. Να αντιδρούν στην Κοινή Προσοχή όταν προσφέρεται 

 
 (Αυτή είναι η συνήθης ιεραρχία των στόχων. Εάν ένα παιδί απολαμβάνει 

την κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ευκολότερο να προχωρήσουμε με 
τους υπόλοιπους στόχους) 
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1ος Στόχος:  
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 Να απολαμβάνει την κοινωνική αλληλεπίδραση 

 

 Είναι το πρώτο βήμα για τα νήπια υψηλού κινδύνου  
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1ος Στόχος: Να απολαμβάνει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση 

30 

 

 Στρατηγικές αντιμετώπισης αυτού του στόχου: 

 

 Ακολούθησε το παιδί (follow the child’s lead): 

  λάβε μέρος/μπες στο παιγνίδι του(include), 
 μιμήσου(imitate) και γίνε ενοχλητικός (intrude)  

 

 Παίξτε παιγνίδια που εμπλέκουν ανθρώπους και τραγούδια  
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…1ος Στόχος: Να απολαμβάνει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση 
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 Ακολούθησε το παιδί με το 

 Να συμπεριλάβεις τον εαυτό σου σε ότι κάνει 

 Να προσπαθήσεις να ερμηνεύσεις  

 Να μιμηθείς 

 Να παρέμβεις με το να γίνεις ενοχλητικός 

 

Γιατί να ακολουθήσουμε το παιδί; 

 Αυτό δεν απαιτεί από το παιδί να μετατοπίσει την προσοχή 
του κάπου αλλού 

 Επιτυγχάνεται εστίαση και οι δύο στην ίδια δραστηριότητα 

 Είναι πιο κοινωνικό (ενθαρρύνει την κοινωνική επαφή) 
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…1ος Στόχος: Να απολαμβάνει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση 

32 

 

 Ακολούθησε το παιδί : να συμπεριλάβεις τον εαυτό σου 
σε ότι κάνει 

 

 Παρατήρησε τι κάνει το παιδί 

 Πλησίασε / φέρε πιο κοντά σου ότι το ενδιαφέρει 

 Λάβε και συ μέρος σε ότι κάνει το παιδί 

 

 (χωρίς πίεση να σταματήσει το παιδί ότι κάνει και χωρίς να 
 το αναγκάσεις να μετατοπίσει το ενδιαφέρον του αλλού) 
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…1ος Στόχος: Να απολαμβάνει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση 
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 Ακολούθησε το παιδί: μίμηση 

 

 Εξαρτημένη μίμηση: 

 Μιμήσου ότι κάνει το παιδί 

 Χωρίς πίεση προς το παιδί για να μιμηθεί 

 

 Ή μιμήσου αργότερα: 

 Μιμήσου κάτι που είδες το παιδί να κάνει στο παρελθόν 

 Κάνε το να φαίνεται πολύ διασκεδαστικό 

 Χωρίς πίεση προς το παιδί να μιμηθεί 
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…1ος Στόχος: Να απολαμβάνει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση 

34 

 

 Η μίμηση του παιδιού προάγει: 

 

 Συντονισμένη κοινή προσοχή (όπου το παιδί έχει ένα λόγο να 
προσέξει διότι το απολαμβάνει) 

 

 Κοινωνική πρωτοβουλία 

 

 Εμπλοκή (επιτρέπει στον ενήλικα και στο παιδί να παίζουν και 
να απολαμβάνουν κάτι μαζί) 
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…1ος Στόχος: Να απολαμβάνει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση 
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 Ακολούθησε το παιδί: ενοχλώ, επεμβαίνω σε ότι κάνει 
το παιδί 

 

 Ενόχλησε: 
 Να επιμείνεις να λάβεις μέρος με παιχνιδιάρικο τρόπο με το: 

 Να εμποδίζεις (να μπαίνεις στην πορεία του) 

 Να χρησιμοποιείς ανόητες πράξεις με εφευρετικό τρόπο (using 
creative stupidity) 

 Κρύβοντας αντικείμενα 

 Να φυλάξεις ή να κρατήσεις κάτι (διότι θα το δώσεις άμεσα στο 
παιδί) 

 Να δώσεις έκταση/προέκταση στο παιγνίδι 

 

 (διάφοροι τρόποι που μπορεί να επέμβεις: με λόγια, με το να 
κρύψεις κάτι, …) 
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…1ος Στόχος: Να απολαμβάνει την κοινωνική 
αλληλεπίδραση 

36 

 

 Απολαύστε παιγνίδια και τραγούδια που εμπλέκουν 
ανρθώπους 

 

 Δυαδική αλληλεπίδραση (μόνο δύο άτομα εμπλέκονται) 

 Ακολουθούν προβλεπόμενες ρουτίνες 

 Αισθητηριακή/κίνηση  

 

Τα τραγούδια δεν εμπλέκουν παιγνίδια αλλά προσφέρουν αισθητηριακά 
ερεθίσματα και άμεση κινητική εμπλοκή. 
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Λόγω των διαφορών (δυσκολιών) στην κοινωνική 
αλληλεπίδραση, θέλουμε τα παιδιά  

 

 Να απολαμβάνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση  

 
 Ακολουθήστε το παιδί με το να συμμετέχετε, να μιμηθείτε και 

να επέμβετε σε αυτό που κάνει 

 Να απολαμβάνουν τα παιγνίδια και τα τραγούδια με τους 
ανθρώπους  

 

 (εάν το παιδί απολαμβάνει την κοινωνική αλληλεπίδραση, θα είναι ευκολότερο να 
προχωρήσει στον επόμενο στόχο) 
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 Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν μη-λεκτική 
επικοινωνία (ιδιαίτερα νοήματα) 

 

 Helt, M. (2008)  

 Article: “Can children with Autism recover” 
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 Τυπική Ανάπτυξη: Πρώτες χειρονομίες 

 

 7-9 μηνών: 

 Πρώτη δεικτική χειρονομία (π.χ. τίνει να πιάσει ένα αντικείμενο ή για 
να το πιάσουν ή για να σπρώξει μακριά) – Αυτή η πρώτη δεικτική 
ικανότητα περιλαμβάνει ότι «κάτι γίνεται» 

 

 8-12 μηνών: 

 χρησιμοποιεί αντικείμενα για να ελκύσει την προσοχή (παρουσιάζει 
κάτι, δίνει) 

 Καθιερωμένα/τελετουργικά αιτήματα 

 Χειρονομίες σε κοινωνικές ρουτίνες (π.χ. κίνηση του σώματος) 
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 Γύρω στους 12 μήνες 

 Αναπαραστατικές χειρονομίες (π.χ. χαιρετισμός, να βάλει το 
χέρι με το οποίο κρατά το ποτήρι στο στόμα) 

 

 Γύρω στους 13 μήνες 

 Κουνά το κεφάλι για «Όχι» 

 

 Γύρω στους 16 μήνες 

 κουνά το κεφάλι για «Ναι» 

 

 Γύρω στους 18 μήνες 

 Σύνθετες αναπαραστάσεις (π.χ. να στείλει φιλάκι, να κάνει 
«sh») 
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 Τυπική Ανάπτυξη: Δείξιμο (pointing) 

 
 Ανταποκρίνεται στο δείξιμο: 

 9 με 10 μηνών: κοντινά αντικείμενα (το παιδί θα προσέξει που 
δείχνει ο γονιός) 

 

 Χρησιμοποιεί πρωτο-προστακτικό δείξιμο 
 12-14 μηνών: δείχνει για να ζητήσει κάτι 

 

 Χρησιμοποιεί πρωτο-δηλωτικό δείξιμο: 
 14-16 μηνών: δείχνει απλά για να δηλώσει κάτι 

 

(κατανοούμε το δείξιμο πριν το χρησιμοποιήσουμε – ανταπόκριση στην 
κοινή προσοχή) 
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 Δύο Στρατηγικές προσέγγισης αυτού του στόχου: 

 

 Ακολούθησε το παιδί: ερμηνεύσετε (κατανόηση) 

 

 Δώστε στο παιδί λόγο για να επικοινωνήσει και περιμένετε 
(έκφραση) 

 

 

(κατανοείστε τι εννοεί το παιδί με το να δείξει και βάλτε του 
λόγια – χρησιμοποιήστε το για παρουσίαση εκφραστικού λόγου) 
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 Ακολούθησε το παιδί: ερμηνεύσετε 

 

 Βάλτε λόγια σε αυτό που θέλει να πει το παιδί, τα οποία θα 
έλεγε εάν μπορούσε 

 

 Πείτε / κάνετε (χρησιμοποιήστε χειρονομία) στο επίπεδο του 
παιδιού (χαμηλά) 

 Π.χ. γονατίζει ο γονιός για να δείξει ένα πουλί που κάθεται κάπου 
χαμηλά – δείχνει το πουλί και λέει: «Πουλί» 
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 Ερμηνεύοντας τα παιδιά: 
 Αντιμετωπίστε ότι κάνει το παιδί σαν να γίνεται σκόπιμα 

 Χρησιμοποιήστε μικρές προτάσεις με απλές λέξεις / 
χειρονομίες 
 π.χ. η μητέρα έχει στο χέρι της τα κλειδιά, ανοίγει το χέρι της 

μπροστά στο παιδί και λέει: «Κλειδιά, πάμε» 

 

 Ερμηνεύστε προσφέροντας λέξεις και χειρονομία 
 Π.χ. προσπαθείτε να επέμβετε σε αυτό που κάνει το παιδί 

αλλά το παιδί σας σπρώχνει να μείνετε μακριά, χωρίς να σας 
κοιτάξει. Λες «όχι» κουνώντας το κεφάλι  -  έτσι βάζετε λόγια 
στην χειρονομία του παιδιού 

 Π.χ. το παιδί σας τραβά να σας πάρει να του δώσετε μπισκότο- 
λέτε «μπισκότο» δείχνοντας το παράλληλα. 
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 Δύο Στρατηγικές προσέγγισης αυτού του στόχου: 

 

 Ακολούθησε το παιδί: ερμηνεύσετε (κατανόηση) 

 

 Δώστε στο παιδί λόγο για να επικοινωνήσει και 
περιμένετε (έκφραση) 
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 Δώστε λόγο για επικοινωνία και περιμένετε 
 Πάρτε την προσοχή  του παιδιού / πρόσωπο με πρόσωπο 

 

 Δημιουργήστε εμπόδια 
 Δύσκολος χειρισμός (π.χ. να θέλει να ανοίξει κάτι αλλά να μην 

μπορεί) 

 Μακριά, δεν το φτάνει 

 Λίγο-λίγο (δώστε του λόγο να ξαναέρχεται κοντά σας) 

 Κάνετε κάτι απροσδόκητο 

 Επιλογές (επιτρέψετε στο παιδί να επιλέξει) 

 

 Περιμένετε το παιδί  
 Κάνετε κάτι που να ενδιαφέρει το παιδί και περιμένετε να 

αντιδράσει 
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 Χειρονομίες που χρησιμοποιούν τα νήπια 

 

 Απλώνουν το χέρι για…  

 είναι προαπαιτούμενο του να δείξει 

 

 Δίνει  

 μια ικανότητα η οποία χρησιμοποιείται για να τραβήξει την προσοχή 
ή για να πάρει με ανταλλαγή 

 

 Δείχνω 

 Ένας σημαντικός στόχος στη θεραπεία/παρέμβαση είναι η ικανότητα 
να δείχνει το νήπιο (εστίαση σε μη λεκτικές ικανότητες). 
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 Δώστε λόγο να δείξει απλά για να δηλώσει κάτι (απλά για 
να δείξει) 

 

 … με βιβλία 

 

 Αγγίξτε δείχνοντας 

 

 1ο βήμα: το κάνει ο ενήλικας 

 

 2ο βήμα: βοηθήστε/καθοδηγήστε το παιδί να δείξει (χρησιμοποιείστε 
hand-over-hand, δηλαδή βάλτε το χέρι σας πάνω στο δικό του και 
κάντε το παιδί να δείξει-έχετε πλήρη έλεγχο κίνησης/υπόδειξης) 
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Λόγω των διαφορών στην επικοινωνία θέλουμε τα παιδιά 

  

 Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν μη-λεκτική 
επικοινωνία (ιδιαίτερα νοήματα) 

 

 Να ερμηνεύουν (κατανόηση) 

 

 Να προκαλούν (έκφραση) 
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3ος Στόχος 

 

 Να δίνουν προσοχή στα πρόσωπα των ανθρώπων και 
στα λεγόμενα τους (τις λέξεις) 
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 Δύο στρατηγικές προσέγγισης αυτού του στόχου: 

 

 Πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) 

 

 Τρόπος παρουσίασης λέξεων 
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 Πρόσωπο με πρόσωπο  

 

 Είναι σημαντικό να δείτε τι ενδιαφέρει το παιδί 

 

 Είναι σημαντικό για το παιδί να δεί το πρόσωπο σας (του 
ενήλικα) 

 

**** κατεβείτε στο επίπεδο του παιδιού. Σε όποια θέση και εάν 
είναι το παιδί, ο ενήλικας πρέπει να είναι κι αυτός στην ίδια 
θέση (στο επίπεδο των ματιών). 
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Μικρές λέξεις 

 

Λέτε λίγα 

 

επαναλάβετε συχνά 

Αστείες λέξεις (όχ) 

 

με έμφαση 

 

επαναλάβετε συχνά 

 

Χρησιμοποιήστε 
παύση 

Με φυσικό τρόπο 

 

Μιλάτε/πάτε αργά 

Επαναλάβετε 
συχνά 

 

 

Πραγματικά 
αντικείμενα, 
χειρονομίες 

 

και παρουσιάστε 

Επαναλάβετε συχνά 
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Λόγω των διαφορών στην προσοχή χρειάζεται τα παιδιά 

 

 Να δίνουν προσοχή στα πρόσωπα των ανθρώπων και 
στα λεγόμενα τους (τις λέξεις) 

 

 Πρόσωπο με πρόσωπο 

 

 Λέξεις (μικρές προτάσεις, παύσεις, έμφαση, να δείχνουμε) 
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Video:  Early Signs of Autism:24 months 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=qb_pX7n3ZRI 
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4ος  Στόχος 

 

 Βοηθήστε το νήπιο να μιμηθεί 
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 Ακολουθήστε την πρωτοβουλία του παιδιού και 
μιμηθείτε. 

 

 Υπάρχουν δύο τομείς της μίμησης: 

 

 Η μίμηση του παιδιού 

 

 Η καθοδήγηση του παιδιού να μιμηθεί εσάς 
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 Μίμηση: Τυπική ανάπτυξη 

 

 Απλές , γνωστές κινήσεις με αντικείμενα (π.χ. το τηλέφωνο ) 

 

 

 

 Σύνθετες, πρωτότυπες κινήσεις με αντικείμενα, κινήσεις 
σώματος 

 

 

Δ. Μηναΐδου, 23/5/15 



4ος Στόχος: Βοηθήστε το παιδί να μιμηθεί 

59 

 Ικανότητες μίμησης: στον Αυτισμό 

 

 Ανάπτυξη μίμησης που εμπλέκει κίνηση           ανάπτυξη 
εκφραστικού λόγου 

 

 Ανάπτυξη μίμησης που εμπλέκει αντικείμενα          αναπτύσσει 
ικανότητες παιχνιδιού 

 Stone et al. 1997; Stone & Yoder 2001 
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Πώς δουλεύουμε τη μίμηση: 

 

 Αντιγράψτε ότι κάνει το παιδί 

 

 Προσθέστε κάτι νέο 

 

 Εάν δε μιμηθεί, τότε καθοδηγήστε (με κίνηση, λέξη,..) 
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 Αντιγράψετε ότι κάνει το παιδί 

 

 Παρατηρήστε στο παιδί  

 Ήχους 

 Εκφράσεις/κινήσεις προσώπου 

 Κινήσεις σώματος 

 Χρησιμοποίηση / τι κάνει με αντικειμένα 

 

Οι ήχοι/κινήσεις/πράξεις των νηπίων μπορεί να είναι φίνες/δαιμόνιες ή 
ασυνήθιστες. 
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Εφόσον η αλληλεπίδραση έχει εδραιωθεί,  

 

 προσθέστε κάτι νέο 

 Μια δράση (κάνετε κάτι άλλο) 

 Μια χειρονομία/ κίνηση σώματος 

 Ένα ήχο 

 

 Πάντα να συμπεριλαμβάνετε τα ενδιαφέροντα του παιδιού 

 

(μόλις το παιδί αντιληφθεί ή προσέξει ότι ο ενήλικας το μιμείται, 
τότε προσθέστε το κάτι νέο το οποίο να απολαύσει το παιδί) 
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 Εάν δε μιμηθεί, τότε καθοδηγήστε (cue) 

 

 Προσφέρετε σωματική καθοδήγηση ή χειρονομία για να 
προσφέρετε μια ικανοποιητική ευκαιρία στο παιδί να μιμηθεί 

 

 π.χ. εάν θέλετε το παιδί να κάνει παλαμάκια, πιάστε τα 
 χεράκια του και δείξτε του πώς να τα κάνει-σημαντική είναι 
 η θέση του ενήλικα, πρέπει να είναι στο επίπεδο του 
 παιδιού 
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Λόγω των διαφορών στην επικοινωνία και στο παιχνίδι 
θέλουμε  

 

 Το παιδί να μιμηθεί 
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 5ος Στόχος 

 

 Αντίδραση  / ανταπόκριση στην Κοινή Προσοχή όταν 
προσφέρεται 
 (Response to Joint Attention) 

 

 

 

 Κοινή προσοχή: Η ικανότητα της 
συντονισμένης/παράλληλης προσοχής ανάμεσα σε 
ανθρώπους και αντικείμενα  
 Sullivan et al., 2007 
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 Κοινή προσοχή 

 

 Αντίδραση στην κοινή προσοχή 

 Προγνωστική Ικανότητα για την μετέπειτα γλωσσική επίδοση (η 
γλωσσική ικανότητα παρουσιάζεται να είναι καλύτερη με την 
παρουσίαση της ικανότητας της κοινής προσοχής) 

 Είναι μια πολύ σημαντική κοινονικο-επικοινωνιακή ικανότητα 

 

 Μίμηση της κοινής προσοχής 

 Δείξετε κάτι που θα προκαλέσει ενδιαφέρον στο παιδί 

 Συντονίστε ανάμεσα στο να βλέπετε και το άτομο και το αντικείμενο 
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 Πως δουλεύουμε την αντίδραση στην κοινή προσοχή: 

 
 1ο βήμα: Κάνετε το παιδί να προσέξει (βεβαιωθείτε ότι έχετε 

την προσοχή του παιδιού) και αυτό επιτυγχάνεται με το 
 Να πλησιάσετε το παιδί 

 Να πείτε το όνομα του 

 Να παρουσιάσετε ένα αντικείμενο και να ονομάσετε μια 
δραστηριότητα 

 Να αρχίσετε να παίζετε 

 

 Για να κερδίσετε την προσοχή ενός νηπίου ίσως χρειαστεί να 
επεμβείτε μέσω παιχνιδιου, να επιμένετε να ενοχλείτε με 
αστείο, παιχνιδιάρικο τρόπο. 
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Αφού έχετε κερδίσει την προσοχή του παιδιού… 

 2ο βήμα: 

 Κατευθύνετε την προσοχή του παιδιού σε ένα κοντινό 
αντικείμενο 

 Βάλτε ένα αγαπημένο αντικείμενο, παιγνίδι σε κοντινή απόσταση 

 Κατευθύνετε την προσοχή του παιδιού σε ένα μακρινό 
αντικείμενο  

 Εάν είστε έξω στη φύση μπορεί να δείξετε ένα χαρταετό που πετά 
ψηλά,.. 

 Δώστε λόγο στο παιδί να κοιτάξει 

 Μπορεί να βάλετε κάτι που θέλει μακριά π.χ. ένα χυμό ψηλά στο 
ράφι, ή σε ένα απροσδόκητο τόπο π.χ. ένα κεραστικό μέσα σε ένα 
συρτάρι, ή να κάνετε κάτι μια «ανόητη» πράξη π.χ. ρίξτε κάτι κάτω. 
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 Μπορείτε επίσης να κατευθύνετε την προσοχή ενός 
παιδιού σε ένα παιχνίδι ή σε ένα αντικείμενο με 

 
 Επιπλέον (διάφορα) βοηθήματα όπως 

 
 Κοιτάζοντας 

 Δείχνοντας 

 Προσθέτοντας επιφωνήματα ή λέξεις τα οποία θα ελκύσουν την 
προσοχή του  

 

 Π.χ. έχοντας βάλει τον σκούφο του παιδιού στον καναπέ, κατεβείτε 
στο επίπεδο του παιδιού και 

δείξτε τον, γυρίστε το κεφάλι, κοιτάξτε και πείτε: Να ο σκούφος σου! 

Μετά κάνετε το ίδιο αλλά μην δείξετε. 
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 Μπορείτε να δουλέψετε την αντίδραση στην κοινή 
προσοχή μέσα από  

 

 Τις καθημερινές ρουτίνες του παιδιού 

 Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

 Με παιγνίδια με ανθρώπους ** 

 Με τραγούδια **  

 

**για αυτά τα δύο είναι πιο δύσκολο διότι δεν εμπλέκονται 
 αντικείμενα τα οποία μπορούμε να δείξουμε 
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5ος Στόχος 

Λόγω διαφορών στην ανταπόκριση θέλουμε να 
βοηθήσουμε τα παιδιά  

 

 Να ανταποκριθούν στην Κοινή Προσοχή όταν 
προσφέρεται 
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τελευταίο μήνυμα… 

 Στον αυτισμό, σημαντικό δεν είναι τι κάνει ένα νήπιο αλλά τι 
ΔΕΝ κάνει που πρέπει να προσέξουμε! 

 

 Επίσης όλοι συμφωνούμε ότι η έγκαιρη διάγνωση και 
παρέμβαση είναι εξαιρετικά κρίσιμη για παιδιά στο ΦΑ ούτως 
ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στα ανώτερα γι αυτούς 
επίπεδα λειτουργικότητας.  

 

 Με το σκεπτικό ότι τα συμπτώματα του αυτισμού εκδηλώνονται 
στην πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο,  θετικό είναι το μήνυμα της  
έγκαιρης διάγνωσης στο ΦΑ και πιο σημαντική  
 η έγκαιρη παρέμβαση η οποία μερικές φορές μπορεί να είναι τόσο 

ενθαρρυντική όσο η πρόληψη ή ο περιορισμός της εμφάνισης των 
συμπτωμάτων του αυτισμού. 
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 First signs: www.firstsigns.org 

 

 Autism Speaks: www.autismspeaks.org 

 

 Pediatrics (journal): www.pediatrics.org 

 

 The Hanen Centre : www.hanen.org 

 Hanen Early Language Program, 2011. Starting Early… Red 

Flags and treatment Tips for Toddlers on the Autism Spectrum  
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Σας ευχαριστώ  
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