
 
 
 
 

Διαταραχό ςτο Φϊςμα του 
Αυτιςμού 

Πρώτεσ πιθανϋσ ενδεύξεισ 

 
 Synergy Foundation 

Δϋςπω ΜηναϏδου, MS, CCC-SLP 

ΕΕΠ-Τμόμα Επιςτημών Αποκατϊςταςησ ΤΕΠΑΚ 

Λεμεςϐσ, 21 Οκτωβρύου 2015 

 



οριςμϐσ 

 

 Ο Αυτιςμόσ ό η Διαταραχό Αυτιςτικού 
Φϊςματοσ (ΔΑΦ) ορύζεται ωσ μια 
αναπτυξιακό διαταραχό η οπούα εμφανύζεται 
ςτην παιδικό ηλικύα.  

 
 Ο αυτιςμϐσ επηρεϊζει αρνητικϊ τισ  

◦ κοινωνικϋσ,  

◦ γνωςτικϋσ,  

◦ γλωςςικϋσ και  

◦ επικοινωνιακϋσ ικανϐτητεσ ενϐσ ατϐμου. 
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 Κατϊ την τελευταύα δεκαετύα παρουςιϊζεται μια 
δραματικό αϑξηςη ςτη ςυχνϐτητα εμφϊνιςησ του 
αυτιςμοϑ. 

   

 Τα νϋα δεδομϋνα του Παγκϐςμιου Οργανιςμοϑ Υγεύασ 
υπολογύζουν ϋνα μϋςο ϐρο παγκϐςμιασ εμφϊνιςησ του 
αυτιςμοϑ ςε  62/10 000, το οπούο δηλώνει ϐτι 1 παιδύ 
ςτα 160 μπορεύ να κινδυνεϑει να εμφανύςει Διαταραχό 
Αυτιςτικοϑ Φϊςματοσ. 

 

 Επηρεϊζονται τϋςςερεισ φορϋσ περιςςότερο τα 
αγόρια παρϊ τα κορύτςια. 
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Autism is on the Rise 
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DSM 5 (Diagnostic Statistical Manual)  

 
 Την Ϊνοιξη του 2013, η Αμερικϊνικη Ψυχιατρικό 

Εταιρεύα εξϋδωςε το Διαγνωςτικϐ Στατιςτικϐ 
Εγχειρύδιο 5 (DSM-V) με τα νϋα διαγνωςτικϊ κριτόρια 
ςτην Ψυχικό Υγεύα.  

 

 Μϋςα ςτα νϋα αυτϊ δεδομϋνα, εξϋδωςε και τα νϋα 
διαγνωςτικϊ κριτόρια για τον αυτιςμϐ.  

 

 Τα νϋα διαγνωςτικϊ κριτόρια αναφϋρονται ςτη 
«Διαταραχό Αυτιςτικού Φϊςματοσ 299.00» (“Autistic 
Spectrum Disorder”)  
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 Το DSM IV ςυμπεριελϊμβανε τισ ακϐλουθεσ 
διαγνωςτικϋσ κατηγορύεσ: 

 

◦ Autistic Disorder 

◦ Σϑνδρομο Asperger’s  

◦ Σϑνδρομο Rett’s 

◦ Childhood Disintegrative Disorder 

◦ Pervasive Developmental Disorder- Not Otherwise 
Specified (Διϊχυτη Αναπτυξιακό Διαταραχό-μη 
ϊλλωσ προςδιοριζϐμενη) 
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…DSM 5 

 
 Τα νϋα δεδομϋνα αναφϋρουν 7 κριτόρια, 

χωριςμϋνα ςε 2 ομϊδεσ. 
 
 Το αναθεωρημϋνο διαγνωςτικϐ εγχειρύδιο 

μιλϊει με ϋνα πιο ξεκϊθαρο τρϐπο για 
 

 (Ι) «Επύμονα ελλεύμματα ςτην κοινωνικό 
 επικοινωνύα και την κοινωνικό αλληλεπύδραςη ςε 
 πληθώρα πλαιςύων»  

 

 (ΙΙ) «Περιοριςμϋνεσ, επαναλαμβανόμενεσ 
 ςυμπεριφορϋσ, ενδιαφϋροντα ό δραςτηριότητεσ» 

7 Δ. ΜηναϏδου, 21/10/15 



 
(Ι) «Επύμονα ελλεύμματα ςτην κοινωνικό 
επικοινωνύα και την κοινωνικό 
αλληλεπύδραςη ςε πληθώρα πλαιςύων»  

 

 τοποθετώντασ τισ δυςκολύεσ ςε ϐρουσ ϐπωσ  

 
◦ «κοινωνικό- ςυναιςθηματικό αμοιβαιϐτητα», 

◦ «ςυμπεριφορϋσ μη λεκτικόσ επικοινωνύασ ςτην 
προςπϊθεια για κοινωνικό αλληλεπύδραςη», 

◦ «προςπϊθεια για ανϊπτυξη, διατόρηςη και κατανϐηςη 
των ςχϋςεων»  
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(ΙΙ) «Περιοριςμϋνεσ, επαναλαμβανόμενεσ 
ςυμπεριφορϋσ, ενδιαφϋροντα ό 
δραςτηριότητεσ»,  

 τοποθετώντασ τισ δυςκολύεσ ςε ϐρουσ ϐπωσ 
◦ «ςτερεϐτυπη ό επαναλαμβανϐμενη κύνηςη, χρόςη 

αντικειμϋνων ό ομιλύασ»,  
◦ «επιμονό ςτη ντροπαλϐτητα»,  
◦ «ανϋλικτη τόρηςη ρουτινών», «τελετουργικϋσ ςυνόθειεσ»,  
◦ «αναςτϊτωςη ςτισ αλλαγϋσ και τισ μεταβϊςεισ»,  
◦ «ακαμψύα ςκϋψησ»,  
◦ «περιοριςμϋνα και απϐλυτα δομημϋνα εντονϐτατα 

ενδιαφϋροντα»,  
◦ «δυςκολύεσ ςτην αιςθητηριακό επεξεργαςύα»,  
◦ «υπϋρ ό υπϐ-διϋγερςησ απϐ αιςθητηριακϊ ειςερχϐμενα»,  
◦ «αςυνόθιςτο ενδιαφϋρον ςε αιςθητηριακϋσ διαςτϊςεισ του 

περιβϊλλοντοσ».  
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…DSM 5 

 Τϋλοσ, αποςαφηνύζεται ϐτι  

 

◦ τα ςυμπτώματα θα πρϋπει να ϋχουν εκδηλωθεύ 
ςε πρώιμη αναπτυξιακό περύοδο,  

 

◦ να προκαλοϑν κλινικϊ ελλεύμματα ςτη 
λειτουργικϐτητα του παιδιοϑ και  

 

◦ να μην επεξηγοϑνται πιςτϐτερα απϐ νοητικό 
δυςλειτουργύα (Αναπτυξιακό Διαταραχό τησ 
Νϐηςησ) ό απϐ γενικευμϋνη αναπτυξιακό 
καθυςτϋρηςη. 

 

10 Δ. ΜηναϏδου, 21/10/15 



 
Νϋα διαγνωςτικό κατηγορύα η οπούα 
αναφϋρεται ςτο DSM 5  

 
 Κοινωνικό (πραγματολογικό) επικοινωνιακό 

διαταραχό 

 Social (Pragmatic) Communication Disorder 

 

 Αναφϋρεται ςε ϊτομα τα οπούα παρουςιϊζουν 
διαταραχϋσ ςτην κοινωνικό χρόςη τησ γλώςςασ, 
αλλϊ δεν παρουςιϊζουν τισ  

◦ «Περιοριςμϋνεσ, επαναλαμβανϐμενεσ ςυμπεριφορϋσ, 
ενδιαφϋροντα ό δραςτηριϐτητεσ» οι οπούεσ 
παρατηροϑνται ςτα ϊτομα ςτη ΔΑΦ.  
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Τι προκαλεύ τον αυτιςμϐ; 

 
Νευροβιολογικό βϊςη ςτο Φϊςμα του Αυτιςμοϑ 

 
 Πρϐςφατα επιςτημονικϊ δεδομϋνα ειςηγοϑνται 

διϊφορουσ παρϊγοντεσ ϐπωσ γενετικοϑσ και 
περιβαλλοντικοϑσ οι οπούοι ςυμβϊλλουν ςτην 
εμφϊνιςη τησ ΔΑΦ επηρεϊζοντασ ϋτςι την πρώιμη 
ανϊπτυξη του εγκεφϊλου.  
 

 Ο αυτιςμόσ θεωρεύται μια εκ γενετόσ οργανικό 
διαταραχό η οπούα επηρεϊζει τη φυςιολογικό 
ανϊπτυξη και μορφολογύα του εγκεφϊλου, 
κυρύωσ κατϊ τα δύο πρώτα χρόνια τησ ζωόσ του 
παιδιού.   
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…Τι προκαλεύ τον αυτιςμϐ… 

 
 Μελϋτεσ δεύχνουν ϐτι το παιδύ με ΔΑΦ παρουςιϊζει μια 

διαφορετικό εικϐνα του εγκεφϊλου. Αυτϐ ϋχει ςαν 
αποτϋλεςμα τη δυςκολύα ςτη διαχεύριςη και επεξεργαςύα 
των ειςερχομϋνων ερεθιςμϊτων που «βομβαρδύζουν 
καθημερινϊ το παιδύ».   
 

 Ωσ εκ τοϑτου, επηρεϊζεται αρνητικϊ η ενεργοπούηςη του 
βιολογικοϑ υπϐβαθρου εκ μϋρουσ του βρϋφουσ για την 
ανϊγκη τησ επικοινωνιακόσ κοινωνικοπούηςησ.  Αυτό ϋχει 
ςαν επακόλουθο να επηρεϊζονται οι πρώιμεσ 
κοινωνικϋσ δεξιότητεσ, όπωσ βλεμματικό επαφό, 
εςτύαςη ςε ϊτομα και δυςκολύα ςτην κοινό προςοχό. 
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Ϋγκαιροσ εντοπιςμϐσ 

 
 Η Αμερικανικό Παιδιατρικό Ακαδημύα ειςηγεύται 

ϐπωσ: 

 

◦ Γύνεται ϋλεγχοσ να ακολουθεύ ϋνα ςημεύο το παιδύ 
ςτουσ 12 μόνεσ 

◦ Να δύνεται δοκύμιο ανύχνευςησ αυτιςμοϑ ςτουσ 18 
και 24 μόνεσ 

◦ Να αρχύςει η παρϋμβαςη μϐλισ υπϊρχει υπϐνια για 
διϊγνωςη  
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Προκλόςεισ τησ ΔΑΦ 

 

 Οι  μεγαλϑτερεσ προκλόςεισ που 
παρουςιϊζουν τα παιδιϊ με αυτιςμϐ εύναι 

δυςκολύεσ   
◦ ςτην επικοινωνύα,  

◦ ςτισ κοινωνικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ και  

◦ ςτη ςυμπεριφορϊ. 
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Δυςκολύεσ ςτην Επικοινωνύα 
 
 
 

 Το παιδύ 

◦ Δε μιλϊ ό ϋχει ελλειπό/περιοριςμϋνη ομιλύα 

◦ Παρουςιϊζει μεύωςη ό απώλεια λϋξεων τισ οπούεσ μποροϑςε 
να πει προηγουμϋνωσ 

◦ Δυςκολεϑεται ςτην ϋκφραςη βαςικών αναγκών και επιθυμιών 

◦ Παρουςιϊζει φτωχό ανϊπτυξη λεξιλογύου 

◦ Ϋχει δυςκολύεσ ςτο να ακολουθϊ οδηγύεσ ό να βρύςκει 
αντικεύμενα τα οπούα ϋχουν ονομαςτεύ 

◦ Επαναλαμβϊνει ϐτι του ϋχει λεχθεύ (ηχολαλύα) 

◦ Δυςκολεϑεται ςτην απϊντηςη ερωτόςεων 

◦ Η ομιλύα του ακοϑεται διαφορετικό, π.χ. «ρομποτικό» ομιλύα ό 
ομιλύα η οπούα ϋχει υψηλϐ τϐνο. 
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Δυςκολύεσ ςτισ Κοινωνικϋσ 
δεξιότητεσ 
 
 Το παιδύ παρουςιϊζει 

◦ Φτωχό βλεμματικό επαφό με ϊτομα ό με αντικεύμενα 

◦ Φτωχό ικανϐτητα παιχνιδιοϑ (παιχνύδι προςπούηςησ ό 
κοινωνικϐ παιχνύδι) 

◦ Υπερβολικό εςτύαςη ςε ϋνα θϋμα ό ςε αντικεύμενα που 
το ενδιαφϋρουν 

◦ Δυςκολύα ςτο να κϊνει φύλουσ 

◦ Κλϊμα, εϑκολο θυμϐ, ϋντονο γϋλιο χωρύσ λϐγο ό ςε 
ακατϊλληλη ςτιγμό 

◦ Δυςαρϋςκεια ςτο να το αγγύζεισ ό να το κρατϊσ 
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Δυςκολύεσ ςτη ςυμπεριφορϊ / 
αντύδραςη ςτον κόςμο γύρω τουσ 

 
 Το παιδύ μπορεύ να παρουςιϊζει μερικϊ απϐ τα 

ακϐλουθα: 
 

◦ Κοϑνημα μπροςτϊ πύςω, πετϊλλιςμα των χεριών ό 
ϊλλεσ κινόςεισ (ςτιγμϋσ αυτοαπαςχϐληςησ) 

◦ Αδιαφορύα, φαύνεται να μη δύνει προςοχό ςτα 
πρϊγματα που βλϋπει ό ακοϑει 

◦ Προβλόματα διαχειριςμοϑ αλλαγόσ ρουτύνασ 
◦ Χρηςιμοποιεύ αντικεύμενα με αςυνόθιςτο τρϐπο 
◦ Παρουςιϊζει αςυνόθιςτη προςκϐλληςη ςε 

αντικεύμενα 
◦ Φαύνεται να μην ϋχει την αύςθηςη του φϐβου ςε 

πραγματικοϑσ κινδϑνουσ 
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 Τα τελευταύα χρϐνια, ϐλο και 
περιςςϐτερα περιςτατικϊ 
παραπϋμπονται για αξιολϐγηςη λϐγω 
κοινωνικϐ- επικοινωνιακών 
δυςκολιών! 
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Τυπικό ανϊπτυξη  
κοινωνικο-επικοινωνιακών ικανοτότων 

 ςτουσ 2 μόνεσ: 
◦ Προτιμοϑν να κοιτϊζουν τα μϊτια 

 

 ςτουσ 4 μόνεσ: 
◦ Χαμογελοϑν ϐταν ο γονιϐσ τουσ χαμογελϊ 

 

 ςτουσ 8-10 μόνεσ: 
◦ Ανταποκρύνονται ςτο ϐνομα τουσ 

 

 ςτουσ 9 μόνεσ: 
◦ Αλληλεπιδροϑν ςε χαμϐγελα, όχουσ και νοόματα 

(social turn taking) 

20 Δ. ΜηναϏδου, 21/10/15 

http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.newsworks.org/images/stories/flexicontent/l_autism_eye_contact_1200.jpg&imgrefurl=http://www.newsworks.org/index.php/local/healthscience/61666-new-study-uses-eye-tracking-technology-to-detect-autism&h=675&w=1200&tbnid=23z7QszFGWD0mM:&zoom=1&docid=oRSwdhv2E_IYZM&hl=el&ei=A96_U5_MArCN0wWj-YDgBA&tbm=isch&ved=0CHMQMyhAMEA&iact=rc&uact=3&dur=550&page=2&start=41&ndsp=48


…Τυπικό ανϊπτυξη κοινωνικο-επικοινωνιακών 
ικανοτότων 

 9 με 10 μηνών: 
◦ Κατανοοϑν ϐταν κϊποιοσ δεύχνει ςε κοντινϊ 

αντικεύμενα (αντιδροϑν ςτην Κοινό Προςοχό) 

 

 13 με 18 μηνών: 
◦ Δεύχνουν ςε αντικεύμενο που τουσ ενδιαφϋρει (ϋχουν 

πρωτοβουλύα Ϋναρξησ Κοινόσ Προςοχόσ) 
 Εναλλϊζουν το βλϋμα τουσ ανϊμεςα ςτο πρϐςωπο και το 

αντικεύμενο 

 

 18 μηνών: 
◦ Ακολουθοϑν μϐνα τουσ το βλϋμμα κϊποιου ϊλλου  

 π.χ. ο γονιϐσ βλϋπει κϊτι και το παιδύ το κοιτϊζει επύςησ 
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Πρώτεσ πιθανϋσ ενδεύξεισ /  
Πρώιμα διαγνωςτικϊ χαρακτηριςτικϊ 
Red flags for AUTISM 

 Διϊγνωςη ΔΑΦ ςτην ηλικύα 2-2χρ,6μ 
Στο DSM-5 αναφϋρεται ϐτι τα ςυμπτώματα θα πρϋπει να 
ϋχουν εκδηλωθεύ ςε πρώιμη αναπτυξιακό περύοδο 
παρϐλο που ϋχουν αναγνωριςτεύ αργϐτερα. 

 

 Οι κϐκκινεσ ςημαύεσ/πρώτεσ πιθανϋσ ενδεύξεισ 

 
 Σημαντικϐτητα ϋγκαιρου εντοπιςμοϑ ςυμπτωμϊτων: 

 η ϋγκαιρη και ςτοχευμϋνη παρϋμβαςη, μερικϋσ φορϋσ 
μπορεύ να εύναι τόςο ενθαρρυντικό όςο η πρόληψη ό ο 
περιοριςμόσ τησ εμφϊνιςησ των ςυμπτωμϊτων του 
αυτιςμού. 
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Πρώώμα χαρακτηριςτικϊ Αυτιςμοϑ 

 Στην ηλικύα των 6 μηνών … 
 
◦ Σε αυτόν την ηλικύα εύναι δϑςκολη η πρϐγνωςη για 

αυτιςμϐ με ςαφόνεια 
 
◦ Παρουςιϊζονται κϊπωσ παθητικϊ, παύρνουν 

πρωτοβουλύα και ανταποκρύνονται μη ςυςτηματικϊ και 
μουρμουροϑν λιγϐτερο 
 

◦ Πρϐςφατεσ ϋρευνεσ δεύχνουν μεύωςη ςε 
 Παρατόρηςη/κούταγμα ςε πρϐςωπο 
 Αντύδραςη ςε χαμϐγελο με χαμϐγελο 
 Βαβύςματα 

μεταξϑ 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=SJ

AOlo81bng 

 (μειωμϋνη προςοχό) 
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Σημαντικό περύοδοσ  -  κλειδύ! 
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 12-18 μηνών 

 

◦ Πρϐςφατεσ, ςημαντικϋσ ϋρευνεσ εντϐπιςαν 
διαφορϋσ ϐςον αφορϊ τισ κοινωνικο-
επικοινωνιακϋσ ικανϐτητεσ νηπύων μϋςω 
μελϋτησ δεδομϋνων με τη χρόςη τησ 
τεχνολογύασ. 
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…Πρώιμα χαρακτηριςτικϊ Αυτιςμοϑ 

 Στουσ 12 με 18 μόνεσ  
 

◦ Διαφορϋσ ςτην κοινωνικό αλληλεπύδραςη 
 
 Ακραύα ςυμπεριφορϊ (extremes of temperament) - 

μπορεύ να κυμαύνεται απϐ απϊθεια μϋχρι ϋντονο 
ξϋςπαςμα θυμοϑ 

 

 Ϋλλειψη θετικοϑ ςυναιςθόματοσ (lack of positive 
affect), κοινωνικοϑ χαμϐγελου, κοινωνικοϑ 
ενδιαφϋροντοσ 
 

 Φτωχό βλεμματικό επαφό (εύναι εμφανόσ απϐ την 
ηλικύα του ενϐσ ϋτουσ) 
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…Πρώιμα χαρακτηριςτικϊ Αυτιςμοϑ 

 
 Στουσ 12 με 18 μόνεσ… 

 
◦ Διαφορϋσ ςτην επικοινωνύα 

 

 Λιγϐτερα/μειωμϋνα νοόματα  
 

 Ϋλλειψη ανταλλαγόσ βαβύςματοσ 
 

 Ϋλλειψη ςυντονιςμοϑ διαφϐρων μορφών 
επικοινωνύασ  
 π.χ. δεν διατηροϑν βλεμματικό επαφό καθώσ 

επικοινωνοϑν, δεύχνουν , τεύνουν προσ κϊτι.  
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…Πρώιμα χαρακτηριςτικϊ Αυτιςμοϑ 

 Στουσ 12 με 18 μόνεσ… 
 

◦ Διαφορϋσ ςτην προςοχό και ανταπόκριςη 
 
 Προςϋχουν περιςςϐτερο αντικεύμενα παρϊ ανθρώπουσ 

 
 Φτωχό κοινωνικό προςοχό ϐμωσ προςϋχουν (αντιδροϑν) ςε 

όχουσ του περιβϊλλοντοσ  
 π.χ. δεν ανταποκρύνονται ςτο ϐνομα τουσ αλλϊ τρϋχουν ςτο 

παρϊθυρο να δουν ϋνα ελικϐπτερο που περνϊ 
 

 Δυςκολύεσ ςτην αποδϋςμευςη τησ οπτικόσ προςοχόσ 
(δυςκολεϑονται να κοιτϊξουν κϊτι ϊλλο, δηλαδό να 
μεταφϋρουν το βλϋμμα τουσ ςε κϊτι ϊλλο απϐ αυτϐ που 
ϋχουν εςτιϊςει) 
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Video:  Early Signs of Autism:24 months 

 

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

7n3ZRI 
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…Πρώιμα χαρακτηριςτικϊ Αυτιςμοϑ 

 Στουσ 12 με 18 μόνεσ… 

 

◦ Διαφορϋσ ςτο παιγνύδι ό ςτισ δεξιότητεσ 
του παιγνιδιού 

 

 Ϋλλειψη μύμηςησ με παιγνύδια 

 

 Παύζει λιγϐτερο και χειρύζεται διαφορετικϊ τα 
παιχνύδια του (παύζει με το δικϐ του τρϐπο και 
χειρύζεται τα παιγνύδια με ανορθϐδοξο τρϐπο) 
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…Πρώιμα χαρακτηριςτικϊ Αυτιςμοϑ 

 Τι γύνεται με … 
◦ Κινητικϋσ δεξιότητεσ;  

 Συνόθωσ τα παιδιϊ αυτϊ δυςκολεϑονται ςτο 
ςυντονιςμϐ των  κινόςεων 
 παρουςιϊζεται αργοπορύα ςτο να αρκουδύςουν, να γυρύςουν, να 

καθύςουν και μεύωςη ικανϐτητασ ςυντονιςμοϑ των δεξιοτότων 
αυτών 

 Παρουςιϊζουν αςυντϐνιςτεσ κινόςεισ  

 
◦ Στερεοτυπικϋσ ςυμπεριφορϋσ;  

 προςόλωςη ςτα χϋρια ό πετϊλιςμα χεριών(hand flapping) μπορεύ 
να παρουςιϊζεται και ςε τυπικϊ αναπτυςςϐμενα παιδιϊ- ϐμωσ 
εϊν ςυνεχύζεται μετϊ την ηλικύα των 2 χρϐνων, τϐτε εμπύπτει 
μϋςα ςτη ΔΑΦ 

 
◦ Παλινδρόμηςη 
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 Πρώιμα χαρακτηριςτικϊ αυτιςμοϑ τα 
οπούα διαφοροποιοϑν τισ ΔΑΦ απϐ ϊλλεσ 
αναπτυξιακϋσ δυςκολύεσ: 

 
◦ Μη τυπικόσ χειριςμόσ παιχνιδιών 

 

◦ Μειωμϋνη κοινωνικό επικοινωνύα 

 

◦ Επαναλαμβανόμενεσ κινητικϋσ ςυμπεριφορϋσ 

(Zwaigenbaum et al, 2009) 
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Συνόθησ ιεραρχύα τησ πρώτησ 
πεντϊδασ ςτϐχων για νόπια με 

ΔΑΦ  
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1οσ Στϐχοσ:  
 

34 

 

 Να απολαμβϊνει την κοινωνικό 
αλληλεπύδραςη 

 
◦ Εύναι το πρώτο βόμα για τα νόπια υψηλοϑ κινδϑνου  
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1οσ Στϐχοσ 

Λϐγω των διαφορών (δυςκολιών) ςτην κοινωνικό 
αλληλεπύδραςη,        θϋλουμε τα παιδιϊ  
 
 Να απολαμβϊνουν την κοινωνικό 

αλληλεπύδραςη  
 

◦ Ο ενόλικασ ακολουθεύ το παιδύ με το να ςυμμετϋχει, 
να μιμεύται και να επεμβαύνει ςε αυτϐ που κϊνει 

◦ Θϋλουμε τα παιδιϊ να απολαμβϊνουν τα παιγνύδια 
και τα τραγοϑδια με τουσ ανθρώπουσ  

 

 (εϊν το παιδύ απολαμβϊνει την κοινωνικό αλληλεπύδραςη, θα εύναι 
ευκολϐτερο να προχωρόςει ςτον επϐμενο ςτϐχο) 
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2οσ Στϐχοσ  

Λϐγω των διαφορών ςτην επικοινωνύα 
θϋλουμε τα παιδιϊ 

  

 Να κατανοούν και να χρηςιμοποιούν μη-
λεκτικό επικοινωνύα (ιδιαύτερα νοόματα) 

 

◦ Να ερμηνεϑουν (κατανϐηςη) 

 

◦ Να προκαλοϑν (ϋκφραςη) 
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3οσ Στϐχοσ 

Λϐγω των διαφορών ςτην προςοχό 
χρειϊζεται τα παιδιϊ 
 
 Να δύνουν προςοχό ςτα πρόςωπα των 

ανθρώπων και ςτα λεγόμενα τουσ (τισ 
λϋξεισ) 

 
◦ Πρϐςωπο με πρϐςωπο 

 
◦ Λϋξεισ (μικρϋσ προτϊςεισ, παϑςεισ, ϋμφαςη, να 

δεύχνουμε) 
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4οσ Στϐχοσ 

Λϐγω των διαφορών ςτην επικοινωνύα 
και ςτο παιχνύδι           θϋλουμε  

 

 Το παιδύ να μιμηθεύ 
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5οσ Στϐχοσ 

Λϐγω διαφορών ςτην ανταπϐκριςη 
θϋλουμε να βοηθόςουμε τα παιδιϊ  

 

 Να ανταποκριθούν ςτην Κοινό 
Προςοχό όταν προςφϋρεται 
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τελευταύο μόνυμα… 

 Στον αυτιςμϐ, ςημαντικϐ δεν εύναι τι κϊνει ϋνα νόπιο αλλϊ 
τι ΔΕΝ κϊνει που πρϋπει να προςϋξουμε! 

 
 Επύςησ ϐλοι ςυμφωνοϑμε ϐτι η ϋγκαιρη διϊγνωςη και 

παρϋμβαςη εύναι εξαιρετικϊ κρύςιμη για παιδιϊ ςτο Φϊςμα 
του Αυτιςμοϑ οϑτωσ ώςτε να μπορϋςουν να φτϊςουν ςτα 
ανώτερα γι αυτοϑσ επύπεδα λειτουργικϐτητασ.  

 

 Με το ςκεπτικϐ ϐτι τα ςυμπτώματα του αυτιςμοϑ 
εκδηλώνονται ςτην πρώιμη αναπτυξιακό περύοδο,  
θετικϐ εύναι το μόνυμα τησ ϋγκαιρησ διϊγνωςησ και 
πιο ςημαντικό  
◦ η ϋγκαιρη παρϋμβαςη η οπούα μερικϋσ φορϋσ μπορεύ 

να εύναι τόςο ενθαρρυντικό όςο η πρόληψη ό ο 
περιοριςμόσ τησ εμφϊνιςησ των ςυμπτωμϊτων του 
αυτιςμού. 
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Σασ ευχαριςτώ  
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