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Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

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)
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ΔΑΦ και σχολική ένταξη

● 40-75% των παιδιών με ΔΑΦ φοιτούν στα γενικά σχολεία (Barton & Smith,
2015. Martin et al., 2019)

● Στις ΗΠΑ: 800% αύξηση σε σχέση με το 1992 (Crosland & Dunlap, 2012)

3Π. Γαλάνης



Η αύξηση οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με:

● Τη φύση της διαταραχής:

– Αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης της ΔΑΦ: 1/59 (1,7% των παιδιών στις 
ΗΠΑ)

– 69% έχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο νοητικής λειτουργίας (ΔΝ>71)

– 85% αναπτύσσουν προφορικό λόγο και 47% απαρτιωμένο

● Την εκπαιδευτική πολιτική (π.χ. ο θεσμός της παράλληλης στήριξης)

● Την παρεχόμενη αγωγή και εκπαίδευση: 

– 62% των παιδιών με ΔΑΦ που λαμβάνει συμπεριφορικές-αναλυτικές 
παρεμβάσεις εντάσσονται στο γενικό σχολείο (Makrygianni et al., 2018)
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Οδηγός για την εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή 
Αυτιστικού Φάσματος  

● Σκοπός του οδηγού είναι να αποτελέσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τους 
εκπαιδευτικούς της γενικής και ειδικής αγωγής, με παιδαγωγικές 
παρεμβάσεις, διδακτικές τεχνικές και διαδικασίες που έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσματικές, για την εκπαίδευση μαθητών/τριών με ΔΑΦ στο 
γενικό σχολείο, γεφυρώνοντας, ως ένα βαθμό, το χάσμα μεταξύ 
θεωρίας και πράξης. 
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1η Ενότητα: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

1. Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος;

2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΔΑΦ;

3. Έχουν τα παιδιά με ΔΑΦ νοητική υστέρηση;

4. Έχουν τα παιδιά με ΔΑΦ δυνατά σημεία;

5. Πόσο συχνά εκδηλώνεται η ΔΑΦ;

6. Ποια είναι τα αίτια της ΔΑΦ;

7. Πώς γίνεται η διάγνωση της ΔΑΦ;

8. Μπορεί η ΔΑΦ να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά;

9. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η πρόοδος των παιδιών με ΔΑΦ;

10. Ποιο είναι το καταλληλότερο σχολικό πλαίσιο για την εκπαίδευση τους;

11. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν κατά τη σχολική τους ένταξη; 6Π. Γαλάνης



Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ κατά τη 
σχολική τους ένταξη

● Μόλις το 20% των παιδιών με ΔΑΦ αναπτύσσει κοινωνικές και φιλικές 
σχέσεις

● Έχουν μικρό κοινωνικό δίκτυο, στο οποίο διαδραματίζουν, συνήθως, 
περιφερειακό ρόλο

● Συχνά, η παρουσία τους αγνοείται και το 13% των παιδιών με ΔΑΦ 
παραμένει απολύτως απομονωμένο στο σχολικό περιβάλλον

● Απασχολούνται κατά το 30%, περίπου, του ελεύθερου χρόνου τους στο 
διάλειμμα με μονήρεις δραστηριότητες και λαμβάνουν πολύ λιγότερες 
πρωτοβουλίες για αλληλεπίδραση σε σχέση με τους/τις συμμαθητές/τριές 
τους (Kasari et al., 2011. Locke et al., 2016)
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● Παρακολουθούν και συμμετέχουν εποικοδομητικά στη μαθησιακή 
διαδικασία, κατά 50% περίπου λιγότερο, από τους/τις συμμαθητές/τριές 
τους τυπικής ανάπτυξης (Γενά, 2001. Koegel et al., 2001)

● Ακόμα και οι μαθητές/τριες με ΔΑΦ με φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης 
παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση (Brown et al., 2013)

● Δυσκολεύονται στη σύνταξη προτάσεων και στην παραγωγή 
μακροσκελών γραπτών κειμένων (Smith, 2012)

● Υπολείπονται στις δεξιότητες επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, σε 
σχέση με τους ομηλίκους τους, εξαιτίας των δυσκολιών τους στην 
κατανόηση του λόγου και στην αφηρημένη σκέψη (Bae et al., 2015. Jones et 
al., 2009)
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Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Δεξιότητες που σχετίζονται με την εποικοδομητική συμμετοχή 
στη μαθησιακή διαδικασία

Δεξιότητες που σχετίζονται με τους κανόνες συμπεριφοράς που 
διέπουν τη σχολική ζωή

1

2

3

2η Ενότητα: Δεξιότητες που προάγουν την ένταξη 
μαθητών/τριών με ΔΑΦ στο γενικό σχολείο
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3η Ενότητα: Αξιολόγηση δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη 
σχολική ένταξη 

1. Αξιολόγηση των ενδιαφερόντων του παιδιού

2. Αξιολόγηση δεξιοτήτων

– Συλλογή πληροφοριών μέσω συνεντεύξεων

– Ελεύθερη καταγραφή

– Λίστες ελέγχου δεξιοτήτων

– Μέθοδοι συλλογής ποσοτικών δεδομένων (π.χ. καταγραφή της συχνότητας 
μιας συμπεριφοράς, αξιολόγηση μέσω διαβαθμισμένων κλιμάκων)

3. Ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από την αξιολόγηση

4. Σχεδιασμός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος
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Αξιολόγηση των ενδιαφερόντων του παιδιού
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15

Συλλογή πληροφοριών μέσω συνεντεύξεων
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Λίστες ελέγχου δεξιοτήτων

Π. Γαλάνης



17

Εκπαιδευτικό ημερολόγιο
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Μέθοδοι συλλογής ποσοτικών δεδομένων: Διαβαθμισμένες κλίμακες
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Μέθοδοι συλλογής ποσοτικών δεδομένων: Υπολογισμός της συχνότητας 
με την οποία εκδηλώνεται μια συμπεριφορά
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Πρόβλημα Πιθανά αίτια Προτεινόμενες λύσεις
Απουσία 
προόδου (πολύ 
χαμηλή επίδοση)

Έχει μειωμένα 
μαθησιακά ή/και 
κοινωνικά κίνητρα

• Παροχή ενισχυτικών επακόλουθων, 
σε συνάφεια με την επιθυμητή 
συμπεριφορά, μέσω ενός 
συστήματος ενίσχυσης (π.χ. 
ανταλλάξιμων αμοιβών)

• Προσαρμογή των απαιτήσεων και 
των δραστηριότητας στο επίπεδο 
επίδοσης του μαθητή

Δεν του είναι σαφές τι 
πρέπει να κάνει

• Παροχή απλών οδηγιών 
προσαρμοσμένων στο επίπεδο 
λόγου του παιδιού, χορήγηση 
βοήθειας και παραδειγμάτων

Ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από την αξιολόγηση
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4η Ενότητα: Βασικές διδακτικές τεχνικές και διαδικασίες

1. Προγράμματα και συστήματα ενίσχυσης: 

– Συστήματα ανταλλάξιμων αμοιβών

– Συμβόλαια ενίσχυσης

2. Τεχνικές ανάπτυξης κινήτρων

3. Τμηματική βοήθεια: 

– Καθοδήγηση με οπτικά ερεθίσματα

– Παρουσίαση προτύπου προς μίμηση μέσω βίντεο

– Απόσυρση της τμηματικής βοήθειας
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4. Σταδιακή διαμόρφωση της συμπεριφοράς

5. Ανάλυση έργου

6. Κατ’ ευκαιρία διδασκαλία

7. Προγράμματα αυτο-απασχόλησης

8. Γραπτά σενάρια

9. Κοινωνικές Ιστορίες

10. Προγράμματα αυτοκαταγραφής

11. Συμμετοχή των συμμαθητών στο πρόγραμμα παρέμβασης

12. Προπαρασκευαστική εκπαίδευση

13. Διαφοροποιημένη διδασκαλία

14. Τροποποίηση του περιβάλλοντος και των συνθηκών διδασκαλίας
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Ενισχυτικά επακόλουθα

 Παρέχονται μόνο σε συνάφεια με την επιθυμητή συμπεριφορά

 Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιουδήποτε προγράμματος παρέμβασης

 Διενεργείται αξιολόγηση ενισχυτών και αυξάνεται το εύρος και η ποικιλία τους

 Παρέχονται ενισχυτικά επακόλουθα με μεγάλη συχνότητα

 Σταδιακά ελαττώνεται η συχνότητα της ενίσχυσης

 Προτιμάται η κοινωνική ενίσχυση (π.χ. έπαινος)

 Διδάσκονται τα παιδιά να λαμβάνουν την ενίσχυση με χρονική καθυστέρηση
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Συστήματα ανταλλάξιμων αμοιβών
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Συμβόλαιο ενίσχυσης με σύστημα 
ανταλλάξιμων αμοιβών
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Οπτικές υπενθυμίσεις της 
σωστής συμπεριφοράς
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Οπτικοποιημένο 
ωρολόγιο πρόγραμμα
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Πρόγραμμα αυτο-απασχόλησης με ανάλυση έργου
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Πρόγραμμα αυτο-απασχόλησης με ανάλυση έργου
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Κάρτες με κανόνες
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Γραπτά σενάρια με στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση
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Αυτο-αξιολόγηση με 
σύστημα ανταλλάξιμων 
αμοιβών
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Βελτίωση των κινήτρων για συμμετοχή στη μαθησιακή 
διαδικασία

● Προσαρμόζουμε τις μαθησιακές απαιτήσεις στο επίπεδο των δυνατοτήτων 
τους παρέχοντας ταυτόχρονα βοήθεια

● Εναλλάσσουμε εύκολες και δύσκολες δραστηριότητες δίνοντας περιθώρια 
επιλογών

● Εμπλουτίζουμε τις δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό, αυξάνοντας 
το ενδιαφέρον τους

● Αξιοποιούμε τα ενδιαφέροντά τους, κατά τη διδασκαλία

● Παρέχουμε τακτική ενίσχυση, σε συνάρτηση, όχι μόνο με την επιθυμητή 
συμπεριφορά και επίδοση, αλλά και με την προσπάθεια που καταβάλλει ο 
μαθητής
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Κατ’ ευκαιρία διδασκαλία

● Η διδασκαλία ξεκινά με πρωτοβουλία του παιδιού την οποία στη 
συνέχεια αξιοποιεί ο εκπαιδευτικός προκειμένου να διδάξει νέες 
δεξιότητες που σχετίζονται συνήθως με την εκφορά του λόγου
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Μεσολάβηση συμμαθητών

Οι συμμαθητές προτρέπονται ή/και εκπαιδεύονται να:

 Λαμβάνουν πρωτοβουλία για αλληλεπίδραση με το παιδί με ΔΑΦ

 Ανταποκρίνονται στις δικές του πρωτοβουλίες

 Διατηρούν την αλληλεπίδραση

 Οργανώνουν το παιχνίδι και να το συμπεριλαμβάνουν σε αυτό

 Παρέχουν βοήθεια στις σχολικές δεξιότητες

 Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία

 Παρέχουν ενίσχυση
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Κριτήρια επιλογής συμμαθητών

● Είναι συνεργάσιμοι και πρόθυμοι να μετέχουν

● Δεν παρενοχλούν ή στοχοποιούν τους συμμαθητές τους με ΔΑΦ

● Έχουν επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες και υψηλό κοινωνικό status

● Παραμένουν εποικοδομητικά απασχολημένοι κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος
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Παράδειγμα

 Οργανώνουμε ένα ομαδικό παιχνίδι

 Προσκαλούμε 2-3 δεκτικούς συμμαθητές, ή μαθητές που «μας 

συμπαθούν»

 Τους ζητάμε να παίξουν λίγα λεπτά και επαινούμε συχνά 

 Βοηθάμε το παιδί με ΔΑΦ να μετέχει στο παιχνίδι (παρέχοντας βοήθεια και 

ενισχυτικά επακόλουθα)

 Σταδιακά αφήνουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού στα παιδιά, αποσύροντας 

την υποστήριξη και ενδεχομένως την παρουσία μας

 Η διαδικασία πρέπει να γίνεται με διασκεδαστικό τρόπο

38Π. Γαλάνης



Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

1. Διαφοροποίηση του περιεχομένου της διδασκαλίας

2. Διαφοροποίηση στον τρόπο αξιολόγησης του αποτελέσματος της
διδασκαλίας

3. Διαφοροποίηση της διδακτικής διαδικασίας

4. Διαφοροποίηση/τροποποίηση του περιβάλλοντος και των συνθηκών
διδασκαλίας
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Παραδείγματα διαφοροποίησης του περιβάλλοντος και 
των συνθηκών μάθησης

● Έλεγχο ή και απόσυρση ερεθισμάτων που διασπούν την προσοχή του μαθητή ή 
τον ενοχλούν αισθητηριακά

● Προσαρμογή της θέσης του παιδιού στην τάξη

● Οργάνωση του χώρου εργασίας και του εποπτικού υλικού

● Χρήση οπτικών υπενθυμίσεων και οριοθετήσεων

● Δημιουργία και τήρηση συγκεκριμένων ρουτινών

● Προσαρμογή των λεκτικών οδηγιών στο επίπεδο λόγου του παιδιού

● Προσαρμογή του ρυθμού της διδασκαλίας 

● Παροχή επιπλέον υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και τους 
συμμαθητές
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5η Ενότητα: Διδασκαλία καίριων για την ένταξη δεξιοτήτων

● Παιδαγωγικές παρεμβάσεις που προάγουν την ανάπτυξη των 
κοινωνικών δεξιοτήτων

● Παιδαγωγικές παρεμβάσεις που προάγουν την ανάπτυξη του 
προφορικού λόγου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων

● Παιδαγωγικές παρεμβάσεις που προάγουν την εποικοδομητική 
συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία

● Διδασκαλία δεξιοτήτων που σχετίζονται με τους κανόνες συμπεριφοράς 
και την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς
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Παιδαγωγικές παρεμβάσεις που προάγουν την ανάπτυξη 
των κοινωνικών δεξιοτήτων

● Οργάνωση, προσαρμογή και κατάλληλος εξοπλισμός του χώρου του 
διαλείμματος

● Παροχή λεκτικής καθοδήγησης, παρουσίασης προτύπου προς μίμησης 
και ενίσχυση

● Αξιοποίηση των επικοινωνιακών πρωτοβουλιών του παιδιού, 
προκειμένου να διδαχθεί πιο ολοκληρωμένους τρόπους επικοινωνίας

● Παρότρυνση του παιδιού να παρατηρεί τη συμπεριφορά και τον τρόπο 
παιχνιδιού και αλληλεπίδρασης των συμμαθητών του

● Διδασκαλία ομαδικών παιχνιδιών
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● Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη διδασκαλία των 
κοινωνικών δεξιοτήτων και την έκφραση/διαχείριση του συναισθήματος 
σε ολόκληρη την τάξη

● Χρησιμοποίηση των κειμένων των σχολικών βιβλίων, προκειμένου να 
διδαχθεί ο μαθητής να αναγνωρίζει τις προθέσεις, τα κίνητρα, τις 
σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων σε μια κοινωνική κατάσταση, 
βελτιώνοντας τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη Θεωρία του Νου

● Ανάθεση ομαδικών εργασιών και σχολικών δραστηριοτήτων που 
απαιτούν την εναλλαγή σειράς μεταξύ δύο παιδιών

● Αξιοποίηση διδακτικών τεχνικών όπως οι Κοινωνικές Ιστορίες, τα 
Γραπτά Σενάρια και οι μέθοδοι αυτοκαταγραφής.
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Βήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων συμπεριφοράς

1. Ορισμός του προβλήματος και ιεράρχηση των στόχων της 
παρέμβασης

2. Αξιολόγηση της κοινωνικά μη αποδεκτής συμπεριφοράς

3. Διατύπωση μιας υπόθεσης σχετικά με τη λειτουργία που επιτελεί η 
συμπεριφοράς

4. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος 
παρέμβασης
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Αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς

● Αξιολόγηση της κοινωνικά μη αποδεκτής συμπεριφοράς
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Ενδεικτικές προτάσεις για την τροποποίηση του εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος, ανάλογα τη λειτουργία που επιτελεί η συμπεριφορά
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Ενδεικτικά παραδείγματα εναλλακτικών μορφών συμπεριφοράς που 
επιτελούν την ίδια λειτουργία με τις κοινωνικά μη αποδεκτές αντιδράσεις
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6η Ενότητα: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι δυνατότητες 
συνεργασίας

● Αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών της γενικής  και ειδικής αγωγής

● Ανάπτυξη συνεργασιών
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Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
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«Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου 
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» ΜIS 5001313

http://www.prosvasimo.gr/ 

Πέτρος Γαλάνης, Ph.D.
ΕΔΙΠ Παιδαγωγικού�  Τμή� ματος Δ/θμιας Εκπαι�δεύσής Αθήνω� ν

Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: 
Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

http://www.prosvasimo.gr/
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