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Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

• Πρόκειται για μια χρόνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή

• Νευρολογικά καθοριζόμενες διαφορές

– Στη ρύθμιση της προσοχής

– Στην επεξεργασία των πληροφοριών

– Στη μάθηση

• Υπόκεινται των αποκλίσεων κοινωνικής επικοινωνίας και των 
δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών

(Zuddas, 2013)



Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

• Σύμφωνα με το DSM-V ο όρος Αναπτυξιακές Διαταραχές αντικαταστάθηκε με τον 
όρο Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

• Η Δ.Α.Φ. θεωρείται ως μια διαγνωστική κατηγορία με μια ομάδα συμπτωμάτων

• Οι διαγνωστικές υποκατηγορίες (αυτισμός, σύνδρομο Άσπεργκερ και Διάχυτες 
Αναπτυξιακές Διαταραχές-μη άλλως προσδιοριζόμενη), έχουν απαλειφθεί.

• Η βαρύτητα εκδήλωσης των συμπτωμάτων χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες:

– Επίπεδο 3-ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης

– Επίπεδο 2-ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης

– Επίπεδο 1-ανάγκη υποστήριξης



• Οι δυσκολίες στην κοινωνική επαφή και στην επικοινωνία 
ενοποιήθηκαν σε μια ομάδα που τώρα ονομάζεται προβλήματα στην 
κοινωνική επικοινωνία. 

• Η υπερευαισθησία και υποευασθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα 
αποτελούν μέρος της ομάδας των επαναλαμβανόμενων και 
στερεοτυπικών συμπεριφορών

• Όταν ένα άτομο παρουσιάζει δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία 
αλλά δεν εμφανίζει στερεοτυπικές και επαναλαμβανόμενες 
συμπεριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, θα λαμβάνει τη 
διάγνωση «Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας».

• Τα συμπτώματα θα πρέπει να έχουν εμφανιστεί πριν από την ηλικία 
των 3 ετών. Πρέπει να είναι φανερά κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, 
αλλά οι σχετιζόμενες με αυτά λειτουργικές διαταραχές μπορεί να 
εμφανιστούν αργότερα. 



Κύρια χαρακτηριστικά Διαταραχής Αυτιστικού 
Φάσματος

• Ορισμένα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στους περισσότερους ή 
σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητας, ενώ άλλα επηρεάζονται σε πιο ήπιο 
βαθμό. 

• Τα παιδιά με διαφορετικές διαγνώσεις στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να 
παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

• Τα ελλείμματα στις κοινωνικές σχέσεις περιλαμβάνουν δυσκολίες αντίληψης της 
συναισθηματικής κατάστασης των άλλων, έκφρασης συναισθημάτων και 
διαμόρφωσης δεσμών προσκόλλησης και σχέσεων, καθώς και ελλείμματα στην από 
κοινού εστίαση της προσοχής (π.χ., το παιδί δεν κοιτά αυτό που δείχνει ο γονέας).

• Πολλά παιδιά με ΔΑΦ δεν μιλούν. Η ηχολαλία είναι συνηθισμένη μεταξύ των 
παιδιών που μιλούν.



• Ορισμένα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στους περισσότερους 
ή σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητας, ενώ άλλα επηρεάζονται σε πιο ήπιο 
βαθμό. 

• Τα παιδιά με διαφορετικές διαγνώσεις στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να 
παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

• Τα ελλείμματα στις κοινωνικές σχέσεις περιλαμβάνουν δυσκολίες αντίληψης της 
συναισθηματικής κατάστασης των άλλων, έκφρασης συναισθημάτων και 
διαμόρφωσης δεσμών προσκόλλησης και σχέσεων, καθώς και ελλείμματα στην από 
κοινού εστίαση της προσοχής (π.χ., το παιδί δεν κοιτά αυτό που δείχνει ο γονέας).



• Τα παιδιά μπορεί να εκδηλώνουν στερεοτυπικές ή αυτοδιεγερτικές
συμπεριφορές, όπως κούνημα του σώματος τους όταν κάθονται, 
περιστροφές, φτερούγισμα χεριών, ελαφρό τίναγμα δαχτύλου ή 
περιστροφή αντικειμένων.

• Τα παιδιά μπορεί να εκδηλώνουν επιθετική ή αυτοτραυματική
συμπεριφορά.

• Ορισμένα άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος αναφέρουν 
θετικά γνωρίσματα που σχετίζονται με την αναπηρία τους, όπως 
ευαισθησία στις λεπτομέρειες και έντονο ενδιαφέρον για διάφορα 
θέματα, τα οποία αποτελούν προσόντα για τη λειτουργικότητα σε 
ορισμένα περιβάλλοντα.



• Σπάνια, παρατηρείται το σύνδρομο του αυτιστικού σοφού - το άτομο 
εμφανίζει μία εξαιρετική ικανότητα σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή δεξιότητα, 
ενώ λειτουργεί στο επίπεδο της νοητικής καθυστέρησης σε όλους τους 
άλλους τομείς.

• Τα παιδιά με ΔΑΦ μπορεί να εμφανίζουν ασυνήθιστες αντιδράσεις σε 
αισθητηριακά ερεθίσματα: υπεραντίδραση (υπερευαισθησία) - για 
παράδειγμα, έντονη απέχθεια για συγκεκριμένους ήχους, για το άγγιγμα ή 
την αίσθηση συγκεκριμένων υφών -, και/ή υπο-αντίδραση (υποευαισθησία) 
- για παράδειγμα, καμία αντίδραση σε ερεθίσματα που είναι δυσάρεστα για 
τα περισσότερα άτομα.

• Τα παιδιά μπορεί να επιμένουν έντονα ώστε όλα τα πράγματα στο 
περιβάλλον τους να παραμένουν ίδια και αναστατώνονται πολύ όταν 
μετακινούνται ή οι ρουτίνες αλλάζουν.



Συχνότητα εμφάνισης

• Αν και ιστορικά θεωρείται μία σπάνια διαταραχή, πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν 
ότι ο αυτισμός αφορά σε 1 στα 150 άτομα.

• Τα αγόρια επηρεάζονται 4 φορές περισσότερο από τα κορίτσια.

• Ο αυτισμός είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αναπηρία στην ειδική αγωγή.

• Τα αίτια της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των παιδιών με ΔΑΦ που δέχονται 
ειδική εκπαίδευση δεν είναι σαφή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν την αύξηση 
των γνώσεων για τις ΔΑΦ, τις πιο ευρείες διαδικασίες προκριματικού ελέγχου και 
τις καλύτερες αξιολογητικές διαδικασίες, τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών και μία πραγματική αύξηση στην πραγματική συχνότητα εμφάνισης.



Διάγνωση και Αξιολόγηση

• Ασφαλής διάγνωση μετά τους 18 μήνες της ζωής του παιδιού

• Απώτερος σκοπός της διάγνωσης και της αξιολόγησης είναι να 
γίνει μια σφαιρική και ολοκληρωμένη καταγραφή των 
δυνατοτήτων και των δυσκολιών του παιδιού και αφετέρου να 
εξασφαλιστεί ο σχεδιασμός του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 
και θεραπευτικού προγράμματος που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού

• Η Αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες για το αναπτυξιακό, νοητικό 
και ψυχολογικό προφίλ του παιδιού, συντελώντας στο σχεδιασμό 
ενός Ατομικού Προγράμματος Εκπαίδευσης



Θεραπευτική-εκπαιδευτική αντιμετώπιση

• Υπάρχουν σήμερα πάνω από εκατό τεχνικές αντιμετώπισης για 
παιδιά με ΔΑΦ. Οι επικρατέστερες προσεγγίσεις και 
παρεμβάσεις είναι:

– ΤΕACCH

– Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις

– Προσεγγίσεις ενσωμάτωσης-σύνθεσης-ολοκλήρωσης

– Θεραπεία καθημερινής ζωής

– Αλληλεπιδραστικές προσεγγίσεις (interactive approaches, option 
approach, the playschool curriculum, infant development program)



Ειδικές εκπαιδευτικές και θεραπευτικές 
παρεμβάσεις

• Αισθητηριακή ολοκλήρωση

• Δραματοθεραπεία

• Χοροθεραπεία

• Εκπαίδευση και υποβοήθηση της επικοινωνίας-PECS, MAKATON

• Μάθηση με τη βοήθεια υποστηρικτικής τεχνολογίας κ.α.



Κριτήρια επιλογής θεραπευτικής-εκπαιδευτικής 
παρέμβασης

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού για το οποίο σχεδιάζουμε τη 
παρέμβαση

• Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτει η προσέγγιση για την πρόοδο του 
παιδιού

• Ποια επιστημονικά δεδομένα τεκμηριώνουν την επίτευξη των στόχων

• Το επίπεδο των ικανοτήτων του

• Πόσο διαταρακτική είναι η συμπεριφορά του

• Πόσο ταιριάζει η προσέγγιση με το προσωπικό στυλ, τις ιδέες, τη 
φολοσοφία των γονέων και των θεραπευτών-εκπαιδευτών



Μην ξεχνάτε

• Μια θεραπευτική παρέμβαση που κρίθηκε κατάλληλη για ένα 
παιδί με ΔΑΦ, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και η 
κατάλληλη για ένα άλλο παιδί με ΔΑΦ.

• Θα πρέπει να προηγείται διερεύνηση, ώστε να είμαστε σίγουροι 
ότι η κάθε μέθοδος ταιριάζει στο παιδί.



Θα πρέπει να θυμόμαστε

• Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος δεν θα φύγει ποτέ στη διάρκεια της 
ζωής του ατόμου, θα το ακολουθεί πάντα

• Χρειάζεται συστηματική εργασία, με στοχοθέτηση και αρκετά μεγάλα 
χρονικά διαστήματα, ώστε να ξεκινήσουν να παρατηρούνται αλλαγές

• Ακολουθείστε προσεγγίσεις οι οποίες ερευνητικά είναι αποδεδειγμένες

• Ο χειρισμός της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος, δεν είναι εργασία, 
ενός επαγγελματία, αλλά μιας ομάδας επαγγελματιών

• Οι γονείς θα πρέπει να δεχθούν βοήθεια, ώστε να μπορέσουν να 
διαχειριστούν το δικό τους πένθος και την απώλεια, γιατί μόνο έτσι θα 
μπορέσουν να είναι δίπλα στο παιδί τους, σεβόμενοι την 
προσωπικότητά του.


