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Περίληψη 

Η οικογένεια του αυτιστικού παιδιού έχει σημαίνοντα ρόλο στην 

κοινωνικοποίησή του. Την τελευταία δεκαετία αναπτύσσονται προγράμματα 

συμβουλευτικής γονέων και πρώιμης παρέμβασης σε χώρες της Ευρώπης και των 

ΗΠΑ. Οι γονείς παιδιών με αυτισμό οργανώνονται σε συλλόγους και φορείς για 

την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και με τις παρεμβάσεις τους, έχουν πετύχει 

την ανάπτυξη πολιτικής για την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη αυτών των 

παιδιών.  Η Συμβουλευτική αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο που έρχεται 

να υποστηρίξει τις προσπάθειες αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους για 

εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη.  

 

Λέξεις κλειδιά: διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-αυτισμό, οικογένεια, 

συμβουλευτική, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης.  

 

Abstract 

    The role of parents and family is crucial in socialization of the autistic 

child. During the last decade programs for parental counseling and early 

intervention develop in Europe and USA. Autistic children’s  parents organize 

associations and societies in order to fight for their rights. They have succeeded 

the development of  educational and social integration policy for these children. 

Counseling is a promising field which can support the efforts of these children and 

their families for educational and vocational integration. 

Key words: pervasive developmental disorders- autism, family, counseling, 

early intervention programs. 
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Εισαγωγή  

 

Ο αυτισμός είναι μια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή που παρουσιάζει 

ποικιλία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Tην 

τελευταία δεκαετία παρατηρείται παγκοσμίως ραγδαία αύξηση των περιστατικών 

του αυτισμού (Fombonne, 2003). Πολλές παράμετροι όπως αίτια, πρόγνωση και 

εξέλιξη της διαταραχής  παραμένουν  ακόμα αδιευκρίνιστες. Στο παρελθόν 

θεωρείτο ότι ο αυτισμός είναι αποτέλεσμα της ψυχρότητας και της έλλειψης 

εκδήλωσης συναισθημάτων από τους γονείς (Bettelheim, 1967).  Σήμερα η 

διεθνής επιστημονική κοινότητα απαλλάσσει τους γονείς από αυτό το «στίγμα», 

ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες να προσδιοριστούν τα αίτια και οι παθογενετικοί 

μηχανισμοί (Χίτογλου, και συν., 2000, Rutter, 1970, Medical Research Council, 

2001, Baron-Cohen, 2003). 

Τελευταία αναγνωρίζεται ο πρωταρχικός ρόλος των γονέων τόσο στην 

έγκαιρη παρέμβαση των αυτιστικών όσο και αργότερα στην εκπαιδευτική και 

κοινωνική τους ένταξη (Jarbrink & Knapp, 2001, Diggle et al, 2003). Ωστόσο για 

να μπορέσουν οι γονείς να ανταπεξέλθουν  σε αυτό τον δύσκολο ρόλο πρέπει να 

ενημερώνονται συνέχεια και να στηρίζονται από κατάλληλα καταρτισμένους 

επαγγελματίες (γιατρούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και άλλους). Η 

Συμβουλευτική αποτελεί μια σχετικά νέα μέθοδος που έρxεται να υποστηρίξει 

τους γονείς στον καθημερινό  τους αγώνα. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να 

προυσιάσει τη Συμβουλευτική και τις δυνατότητες που προσφέρει στους γονείς 

των αυτιστικών παιδιών, καλλιεργώντας ουσιαστικά τις δικές τους δυνάμεις. 

 

Ο ρόλος των γονέων  

Μέχρι και τη δεκαετία του ‘90 οι γονείς των αυτιστικών παιδιών δεν είχαν 

ιδιαίτερη υποστήριξη, όμως με τη δική τους «επανάσταση» κατάφεραν να 

ληφθούν μέτρα και σημαντικές αποφάσεις από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. 

Οι γονείς των αυτιστικών παιδιών έχουν έναν πολύπλοκο ρόλο, είναι θεραπευτές 

και συντονιστές θεραπευτών. Πριν από την καθιέρωση λειτουργίας υπηρεσιών για 

παιδιά με αναπηρίες, οι γονείς συχνά ήταν οι  πρώτοι και μοναδικοί τους 

δάσκαλοι. Πολλοί μάλιστα κατασκεύαζαν τα δικά τους θεραπευτικά προγράμματα 

στο σπίτι, συχνά αυτοσχεδιάζοντας (Maurice, et al., 1996). Σήμερα πολλοί γονείς 
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στις ΗΠΑ συμμετέχουν στα προγράμματα παρέμβασης και λειτουργούν σαν 

συνδιδάσκαλοι και συνθεραπευτές, συντονιστές θεραπείας και αξιολογητές 

υπηρεσιών. Ταυτόχρονα είναι χορηγοί ερευνητικών προγραμμάτων, αξιολογητές 

νεώτερων μεθόδων θεραπείας, συνήγοροι των δικαιωμάτων των παιδιών τους 

στην εκπαίδευση και την κοινωνία. (Cohen, 2006).  Η ίδρυση και η οικονομική 

υποστήριξη φορέων και οργανισμών έχει προωθήσει σημαντικά την έρευνα για τα 

αίτια και τη θεραπεία αυτής της διαταραχής.  

Ο αυτισμός όμως υπάρχει μέσα στην καθημερινή ζωή της οικογένειας. Κατά 

συνέπεια επηρεάζει την ψυχολογία αλλά και τις δραστηριότητες  όλων των μελών 

της οικογένειας. Συχνά υπάρχουν διλήμματα και διαφωνείες μεταξύ των γονέων 

για τις επιλογές που πρέπει να γίνουν, επαγγελματικοί στόχοι αναβάλλονται ή 

παραμελούνται, οι οικογένειες ξεριζώνονται προς αναζήτηση του καλύτερου 

θεραπευτικού προγράμματος  και τα μέλη της αναγκάζονται να ζουν χωριστά. 

Τα αυτιστικά παιδιά που οι γονείς τους ανήκουν στη μεσαία και ανώτερη 

εισοδηματική τάξη ή είναι  μορφωμένοι θα αναγνωριστούν πιο έγκαιρα από τα 

παιδιά των νέων γονέων, των άπειρων και με χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό 

επίπεδο, οι οποίοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Παρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπουν την έγκαιρη παρέμβαση 

στα μικρά παιδιά, ένας αριθμός παιδιών από στερημένο περιβάλλον δεν θα  

διαγνωσθεί έως την ηλικία των 4, 5 ή ακόμα και 6 ετών. Αυτό καθυστερεί μια 

πιθανή πρώιμη παρέμβαση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτιστικής 

συμπεριφοράς και ως συνέπεια αυτού μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα 

επίτευξης των στόχων εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης (Cohen, 2006).  

Σύμφωνα με  τους Diggle και συν. (2003),  η μεσολάβηση του γονέα στην 

ανατροφή του παιδιού αποτελεί μια μορφή πρώιμης παρέμβασης για τα παιδιά που 

έχουν διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Η σημασία της συμμετοχής των γονέων 

στην εφαρμογή των στρατηγικών παρέμβασης  είναι σημαντική, με πιθανά οφέλη 

την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους και την ελαχιστοποίηση της αμφίδρομης 

πίεσης που ασκείται τόσο προς τους ίδιους όσο και προς τα παιδιά. (Jarbrink & 

Knapp, 2001). Οι Adams και συν.  (2004) υπογραμμίζουν επίσης το σημαντικό 

ρόλο των γονέων στην πρώιμη παρέμβαση. Τα οφέλη από την εφαρμογή της 

πρώιμης παρέμβασης με τη συμμετοχή γονέων είναι η καλύτερη γνώση των 

προβλημάτων και του παιδιού συνολικά, από τους ίδιους και αποτελεί το εργαλείο 
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για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών 

προβλημάτων και την πρόληψη εμφάνισης νέων. Η γνώση και η αποδοχή αυτής 

της κατάστασης ξεκαθαρίζει στους γονείς τις προοπτικές του παιδιού τους. Έτσι 

λοιπόν διευκολύνονται στο να επικεντρωθούν σε προσδοκίες  και στόχους, 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Επίσης επιτυγχάνεται η ενεργητική 

συμμετοχή των γονέων στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, προς 

όφελος του παιδιού και της οικογένειας. 

Οι γονείς παιδιών με κάποια σοβαρή αναπηρία συχνά έχουν υψηλά επίπεδα 

άγχους  (McGregor, et al.,. 2008). Η κούραση, σωματική και ψυχική, η έλλειψη 

φανερής προόδου, η αβεβαιότητα για το μέλλον σε συνδυασμό με τις θυσίες των 

ίδιων και των άλλων μελών της οικογένειας προκαλεί απογοήτευση και αυξάνει 

το «περιρρέον» άγχος στο περιβάλλον του σπιτιού. Τα χαρακτηριστικά του 

παιδιού ή του εφήβου με αυτισμό επηρεάζουν βαθιά την ικανότητα της 

οικογένειας να ανταπεξέλθει. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν βίαιες 

συμπεριφορές με σωματική κακοποίηση άλλων ή αυτοτραυματισμούς.  Είναι 

αναπόφευκτο να αποθαρρύνονται και να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο 

όταν το παιδί τους πηγαίνει προς τα πίσω ή μένει στάσιμο παρά τις φιλότιμες 

προσπάθειες. Οι γονείς  όμως αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόοδος όταν το παιδί 

τους παρουσιάζει σημάδια μάθησης και βελτίωσης της συμπεριφοράς του, με 

εμφάνιση σημείων προσέγγισης με το στενό οικογενειακό αλλά και με το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και μείωσης των επιθετικών παροξυσμών. Οι 

γονείς αναζητούν θεραπεία και συχνά υιοθετούν οτιδήποτε πιστεύουν ότι θα 

βοηθήσει το παιδί τους. Μάλιστα μπορεί να έχουν λανθασμένες πεποιθήσεις και 

πρακτικές τις οποίες να συστήνουν και σε άλλους γονείς που τα παιδιά τους έχουν 

παρόμοια προβλήματα.  

Τα προγράμματα Συμβουλευτικής υποστηρίχθηκαν, αναπτύχθηκαν και 

εντατικοποιήθηκαν από την στιγμή που η νομοθεσία και η επίσημη κρατική 

πολιτική για τα άτομα με αυτισμό προώθησαν την εκπαιδευτική και κοινωνική 

ένταξή τους. Στη Μ.Βρετανία και τις ΗΠΑ σύλλογοι, όμιλοι, σύνδεσμοι τοπικοί, 

κρατικοί, ιδιωτικοί, εθελοντικοί αγκαλιάζουν οικογένειες οι οποίες διεκδικούν τα 

δικαιώματα των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους και προσπαθούν μεταξύ 

άλλων να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη, με σκοπό την κατάρριψη των 
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προκαταλήψεων, την αποφυγή του κοινωνικού στίγματος και της κοινωνικής 

απομόνωσης.  

 

Διαγνωστικά κριτήρια και ενδείξεις κατά την πρώιμη ηλικία  

 

Αν και υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά τα διαγνωστικά κριτήρια, υπάρχει η 

τάση από τους ειδικούς επιστήμονες να δημιουργηθεί μια ομοφωνία γύρω από  

θέματα διάγνωσης και αξιολόγησης. Τα τελευταία σαράντα χρόνια επιδιώκεται η 

αντικειμενικότητα των κλινικών περιγραφών και  η διεύρυνση της διαδικασίας 

αξιολόγησης και διάγνωσης του αυτισμού.  Η τάση να βασίζεται η αξιολόγηση σε 

εμπειρικά τεκμηριωμένα κριτήρια αντανακλά μια γενική αλλαγή στο πεδίο της 

ψυχοπαθολογίας. Αυτή τη στιγμή θεωρείται αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα 

ομοιόμορφο σύστημα κατηγοριοποίησης. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται καταρχήν 

να επιλεγούν τα χαρακτηριστικά που «σηματοδοτούν» τον αυτισμό, μια και 

εμφανίζονται μόνο σε αυτόν και να διακριθούν από άλλα χαρακτηριστικά που 

υπάρχουν και σε άλλες καταστάσεις. 

Επιπρόσθετα, το όλο θέμα της διάγνωσης πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα 

μιας αναπτυξιακής θεώρησης. Αυτό σημαίνει ότι η διάγνωση πρέπει να βασίζεται 

και στην εκτίμηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του ατόμου, συγκρίνοντας την 

με πρότυπα φυσιολογικής ανάπτυξης. 

Ο αυτισμός λοιπόν εντάσσεται σε ένα σύστημα διαταραχών γνωστό σαν 

Φάσμα Αυτιστικής Διαταραχής το οποίο χαρακτηρίζεται από ποικίλα 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά.  Τα δυο πιο αποδεκτά διαγνωστικά συστήματα 

του αυτισμού είναι το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών 

Διαταραχών του Αμερικάνικου Ψυχιατρικού Συνδέσμου, 4
η
 έκδοση DSM-IV 

(1994) (Πίνακας 1) και η 10
η
 έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 

Διεθνές Σύστημα Κατηγοριοποίησης Ασθενειών ICD-10 (1993).  

Παρ’ όλα αυτά το θέμα της αξιολόγησης παραμένει ακόμη πεδίο 

αντιπαραθέσεων για τους ειδικούς. Μερικές ενδείξεις οι οποίες θεωρούνται ως 

πρώιμα ύποπτα σημεία αυτισμού είναι:  

-  Ο φτωχός θηλασμός τις πρώτες εβδομάδες. 

- Η ασυνήθιστα καλή και ήρεμη συμπεριφορά ή το συνεχές απαρηγόρητο 

κλάμα και ουρλιαχτό. 

- Η αδιαφορία ή η έντονη δυσφορία στο χάιδεμα. 
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- Η αδιαφορία στη μητέρα ή σε αυτόν που ασχολείται συνεχώς με το μικρό 

παιδί.  

- Η υπερβολική προσκόλληση σε ένα μόνο άτομο. 

- Να μην  απλώνει τα χέρια για αγκαλιά και όταν είναι στην αγκαλιά να δίνει 

την αίσθηση του  «άδειου σακιού» (Wiseman, 2006). 

Το ερώτημα για τον αυτισμό εγείρεται όταν διαπιστώνεται αλλόκοτη-

ιδιόμορφη  συμπεριφορά, συνήθως  μετά την ηλικία των 18 μηνών όταν το παιδί 

αρχίζει να δραστηριοποιείται στο περιβάλλον. Ένα διαγνωστικό εργαλείο  το 

οποίο έχει δημιουργηθεί για παιδιά 18-36 μηνών είναι το Checklist for Autism in 

Toddlers (Μ- CHAT) και περιλαμβάνει ερωτηματολόγια για γονείς και 

παιδιάτρους. Ωστόσο η διάγνωση και η αξιολόγηση ενός παιδιού είναι 

προτιμότερο να επιβεβαιώνεται και από άλλα διαγνωστικά εργαλεία. 

 

Συμβουλευτική  και προγράμματα παρέμβασης  

 

Στο μετανεωτερικό περιβάλλον η κοινωνική ένταξη κοινωνικά 

αποκλεισμένων ομάδων υποστηρίζεται και διευκολύνεται. Θεσμικά αλλά και 

ιδεολογικά, προστατεύεται ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες του ατόμου και 

σχεδιάζεται μέριμνα για ατομική εκπαίδευση και κοινωνικά αυτόνομη διαβίωση. 

Στην περίπτωση του αυτισμού και των άλλων διάχυτων αναπτυξιακών 

διαταραχών δεν υπάρχει αιτιολογική θεραπεία. Η Συμβουλευτική έρχεται να 

δώσει μια καινούρια αχτίδα φωτός στο σκοτεινό μονοπάτι αυτού του σύνθετου 

προβλήματος υγείας, προσεγγίζοντας τα προβλήματα αυτών των παιδιών, στην 

καθημερινότητά τους.  Οι  σκοποί της  Συμβουλευτικής παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.  

 

Τα μοντέλα πρώιμης παρέμβασης και Συμβουλευτικής αφορούν το παιδί, 

τους γονείς/κηδεμόνες, εφαρμόζονται σε διαφορετικούς χώρους και με 

διαφορετική σύνθεση ανάλογα με το μοντέλο και περιλαμβάνουν: 

α) Συνάντηση σε χώρους που πάνε μαζί γονείς και παιδιά, όπως το σπίτι 

συγγενή, τον παιδικό σταθμό, το σπίτι οικογενειακής φροντίδας, τις ομάδες 

παιχνιδιού, τη βιβλιοθήκη.  
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β) Συνάντηση με παιδί, γονείς/ κηδεμόνες ή άλλο μέλος της οικογένειας σε 

ειδικά διαμορφωμένα κέντρα, όπως γραφείο, νοσοκομείο, κλινική, κέντρο 

πρώιμης παρέμβασης.   

γ) Μοντέλο ομάδας γονιών-παιδιών. Τα παιδιά αντιμετωπίζονται ως μια 

ομάδα, μαζί με τους γονείς τους, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τα σημεία των 

συναντήσεων. 

δ) Μοντέλο ομάδας παιδιών. Τα παιδιά εντάσσονται σε ομάδα που 

αποτελούνται από δύο ή περισσότερα παιδιά χωρίς γονείς ή κηδεμόνες με σκοπό 

να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους. 

ε) Μοντέλο ομάδας γονέων/κηδεμόνων, παιδιών και συνομηλίκων τους. Οι 

γονείς/ κηδεμόνες και οι συνομήλικοι του παιδιού συγκροτούν ομάδα που 

αποσκοπεί στην υποστήριξη αυτών των παιδιών και ενίσχυση της ανάπτυξή τους 

ώστε να κατακτήσουν την αυτοδυναμία τους και ανεξαρτησία τους και να 

πετύχουν την κοινωνική τους ένταξη. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω προγράμματα: 

 

Πρώιμη παρέμβαση στην πολιτεία της  Νέας Υόρκης:   

Η Διεύθυνση Υγείας έχει την ευθύνη να συντονίζει τα προγράμματα πρώιμης 

παρέμβασης. Έχουν θεσμοθετηθεί δύο υπηρεσίες που συντονίζουν τις δράσεις, η 

αρχική υπηρεσία συντονισμού και η μακροχρόνια υπηρεσία συντονισμού. Η 

αρχική υπηρεσία συντονισμού εκτελεί όλα τα αναγκαία βήματα για την παροχή 

υπηρεσιών, από την διεπιστημονική αξιολόγηση του παιδιού μέχρι το Ατομικό 

Οικογενειακό Πλάνο Υπηρεσίας (ΑΟΠΥ). Οι γονείς καθοδηγούνται ώστε να 

επιλέξουν έναν μακροχρόνιο συντονιστή ως μέρος του ΑΟΠΥ. Στόχος της 

υπηρεσίας μακροχρόνιου συντονισμού είναι  να διασφαλίσει ότι στο παιδί και την 

οικογένεια παρέχονται υπηρεσίες Ατομικού Οικογενειακού Προγραμματισμού 

όταν χρειάζονται και που θα μπορεί να ανανεώνονται ανά τακτά διαστήματα.  

Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν παιδιά κάτω των τριών ετών τα οποία 

έχουν οποιαδήποτε αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση. Οι γονείς που 

συνήθως είναι οι πρώτοι που εντοπίζουν το πρόβλημα  απευθύνονται στις 

υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης. Επίσης,  ειδικοί επιστήμονες (παιδίατροι, 

νηπιαγωγοί) μπορεί να προβληματιστούν με την ανάπτυξη ενός παιδιού, ωστόσο  

η παραπομπή ενός παιδιού προϋποθέτει  τη συγκατάθεση των γονέων. 
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Τα  προγράμματα πρώιμης παρέμβασης έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν 

τα αναπτυξιακά προβλήματα αυτών των παιδιών προσφέροντας βοήθεια στους 

γονείς και διαμορφώνοντας ένα ειδικό πρόγραμμα για κάθε οικογένεια. Επίσης 

παρέχουν, ιατρικές υπηρεσίες για διάγνωση και αξιολόγηση οργανικών παθήσεων 

ή αισθητηριακών διαταραχών. Σε αυτές περιλαμβάνονται  ακουολογικός έλεγχος, 

οφθαλμολογική εκτίμηση, λογοπεδική αξιολόγηση και άλλα. Η αντιμετώπιση 

αυτών των παιδιών και η υποστήριξη της οικογένειας τους γίνεται συντονισμένα 

από ομάδα επιστημόνων την οποία αποτελούν φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 

διαιτολόγοι, λογοπεδικοί, ψυχολόγοι, ειδικοί γιατροί και άλλοι. 

Η μεθοδική προσέγγιση αυτού του πολύπλευρου κοινωνικού ζητήματος 

γίνεται με διάφορους τρόπους όπως συμβουλευτική και εκπαίδευση γονέων, 

ομάδες υποστήριξης γονέων, επισκέψεις στο σπίτι, ομάδες υποστήριξης γονέων, 

υπηρεσίες διακοπών και ανάπαυλας, υπηρεσίες συντονισμού, υπηρεσίες 

κοινωνικής πρόνοιας και εργασίας. Η ανίχνευση των παιδιών που δικαιούνται 

περαιτέρω διερεύνηση και αξιολόγηση συντονίζεται στις κατά τόπους κοινότητες 

από διορισμένους υπαλλήλους. Στη συνέχεια ορίζεται ένας πρωταρχικός 

συντονιστής υπηρεσίας ο οποίος κατευθύνει την οικογένεια στην διεπιστημονική 

αξιολόγηση του παιδιού και την καθοδηγεί στο Ατομικό Οικογενειακό  Πλάνο 

Υπηρεσιών,  εξασφαλίζοντας ότι τα παιδιά και οι οικογένειές τους θα έχουν 

πρόσβαση στις πρώιμες υπηρεσίες παρέμβασης για το Ατομικό Οικογενειακό 

Πρόγραμμα. 

Η αξιολόγηση αποτελεί μια διηνεκή  διαδικασία εκτίμησης με την οποία 

διαπιστώνονται οι ελλείψεις, τα προβλήματα, οι ανάγκες και οι δυνατότητες του 

κάθε παιδιού. Επίσης διερευνώνται οι ανησυχίες, οι προτεραιότητες της 

οικογένειας, απαντώνται τα ερωτήματά τους ώστε να οργανωθεί με τον καλύτερο 

τρόπο η υποστήριξη της στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ανάπτυξης του παιδιού 

τους για την εκπαιδευτική και κοινωνική του ένταξη (New York State Department 

of Health, 1999). 

 

Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης στη Μ.Βρετανία 

 

Το πρόγραμμα Early Bird της National Autistic Society (NAS) της Μεγάλης 

Βρετανίας παρέχει εκπαίδευση γονέων  παιδιών προσχολικής ηλικίας με 

διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα τρίμηνο και 
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συνδυάζει 8 ομαδικές εκπαιδευτικές συνεδρίες για γονείς (6 οικογένειες) και 6 

ατομικές επισκέψεις στο σπίτι. Το πρόγραμμα Εarly Bird στοχεύει στην 

υποστήριξη των γονέων από την πρώιμη ηλικία για να προληφθεί η ανάπτυξη 

αντικοινωνικών συμπεριφορών καθώς επίσης και να δομήσουν την 

αλληλεπίδραση μαζί τους και να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων. 

Το πρόγραμμα Early Bird plus επεκτείνεται μέχρι την ηλικία των 7-8 ετών. 

 

 

Πληροφόρηση  και υποστήριξη γονέων  

Οι γονείς παιδιών με αυτισμό χρειάζονται ουσιαστική, κατανοητή και σαφή 

πληροφόρηση σχετικά με τη διαταραχή του παιδιού τους, χωρίς πολύπλοκους 

επιστημονικούς όρους. Επίσης έχουν ανάγκη από πληροφόρηση σχετικά με την 

προσφορά προγραμμάτων εκπαίδευσης, υποστήριξης και αποκατάστασης. Οι 

γονείς πρέπει να γνωρίζουν τι θα μπορούν να περιμένουν από το παιδί τους, πως 

θα εξελιχθεί και πως αναμένεται η ενήλικη ζωή του. Επιπλέον οι γονείς θέλουν 

πληροφόρηση, καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσουν 

τις δυνατότητες του παιδιού τους και πως θα τις αξιοποιήσουν. Η σωστή 

πληροφόρηση είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση καθημερινών και 

μακροχρόνιων προβλημάτων, για τα οποία όμως χρειάζονται υποστήριξη και 

καθοδήγηση (Πολυχρονοπούλου, 1995).  

 

Δίκτυα  γονέων παιδιών με αυτισμό  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ίδιοι οι γονείς παιδιών με αυτισμό, σε ευρωπαϊκές 

χώρες και στις ΗΠΑ οργανώνουν δίκτυα αλληλοϋποστήριξης. Σε αυτά 

απευθύνονται συχνά διότι τους δίνεται η δυνατότητα να μοιραστούν εμπειρίες και 

παράλληλα αποκτούν αλληλεγγύη, συναισθηματική στήριξη και μαθαίνουν 

τρόπους επίλυσης των καθημερινών πρoβλημάτων. Επίσης υπάρχουν οι υπηρεσίες 

πρόνοιας, οι οποίες είναι κρατικά οργανωμένες υπηρεσίες που έχουν ως στόχο να 

αλαφρύνουν τους γονείς από το καθημερινό εντατικό τους πρόγραμμα με τα 

αυτιστικά παιδιά και να κερδίσουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους και τα άλλα 

τους παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό οι θεραπευτές- γονείς να αισθάνονται καλά 

σωματικά και ψυχικά. Η σωματική καταπόνηση, ο λίγος ύπνος, η κακή διάθεση 

θα τους οδηγήσει σε απαγοητευτικά συμπεράσματα για τα παιδιά τους και είναι 

δυνατό να έχει αρνητικά αποτελέσματα στη συμπεριφορά τους προς αυτά και κατ’ 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  
 

162 

 

επέκταση στην παρέμβασή τους, λειτουργώντας τελικά ως τροχοπέδη στην 

εξέλιξή τους. Ακόμη, οι γονείς  σε αυτά τα δίκτυα είναι δυνατό να συνενώσουν τις 

δυνάμεις τους με αυτές των ειδικών επιστημόνων, όπως για παράδειγμα συμβαίνει 

με την Αμερικάνικη Κοινότητα Αυτιστικών (ASA) και τους ειδικούς. Η 

αλληλεπίδραση γίνεται σε διαδραστικές συναντήσεις όπως το ετήσιο συνέδριο για 

τον αυτισμό ή άλλες εκδηλώσεις. Η συνδιαστική δράση επεκτείνεται και σε 

επιστημονικούς οργανισμούς ή εταιρείες, όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας 

(NIH), το Cure Autism Now (CAN), το MIND (Medical Investigation of 

Neurodevelopmental Disorders), το ASA, το NAAR (National Alliance for 

Autism Research). Αυτοί οι οργανισμοί-εταιρείες υποστηρίζουν την επιστημονική 

έρευνα για τα αίτια και τη θεραπεία του αυτισμού. Τέλος η συνεργασία γονιών και 

επιστημόνων απέφερε στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 τη δημιουργία ενός 

διεθνούς δικτύου για τον αυτισμό (το STAART Studies to Advance Autism 

Research and Treatment Program). Το δίκτυο αυτό πρωτοστατεί στη βασική και 

την κλινική έρευνα για τον αυτισμό. 

 

Συμπέρασμα  

Η οικογένεια και κυρίως οι γονείς αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη ενός αυτιστικού παιδιού. Η Συμβουλευτική μπορεί να 

βοηθήσει τους γονείς και τα παιδιά τους με αυτισμό ή άλλες διάχυτες 

αναπτυξιακές διαταραχές ώστε αυτά να ενταχθούν κοινωνικά και να βελτιώσουν 

το επίπεδο της ζωής τους. Την τελευταία δεκαετία ευέλικτα προγράμματα 

Συμβουλευτικής για γονείς και παιδιά αναπτύσσονται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Τα προγράμματα αυτά ξεκινούν με παρεμβάσεις στην πρώιμη ηλικία του παιδιού 

και συνεχίζουν δια βίου ώστε το άτομο να ενταχθεί επαγγελματικά και να πετύχει 

αυτόνομη διαβίωση. Οι γονείς παιδιών με αυτισμό αναζητώντας υποστήριξη αλλά 

και απαντήσεις σχετικές με τον αυτισμό οργανώνουν σωματεία και φορείς σε 

συνεργασία με ερευνητές και ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.  
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Παράρτημα 

Συντομεύσεις 

ΑΟΠΥ :Ατομικό Οικογενειακό Πλάνο Υπηρεσίας  

ASA: Αmerican Association of Autistics 

CAN: Cure Autism Now,   

DSM: Diagnostic and Statistical  Manual of Mental Disorders 

ICD:  International Classification of  Diseases  

Μ- CHAT: Checklist for Autism in Toddlers  

MIND: Medical Investigation of  Neurodevelopmental Disorders  

NAAR: National Alliance for Autism Research. 

NAS: National Autistic Society  

NIH: National Institution Health   

STAART:  Studies to Advance Autism Research and Treatment Program 
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Πίνακας 1. Διαγνωστικά κριτήρια αυτισμού σύμφωνα με το DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 1994). 

Για τη διάγνωση της αυτιστικής διαταραχής απαιτούνται 

Α. Έξι (ή περισσότερα ) από το 1, 2, και 3, από τα οποία τουλάχιστον δύο από 

το 1 και ένα από το 2 και 3. 

1. Ποιοτική αδυναμία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπως εκδηλώνεται σε 

τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: 

α) Αξιοσημείωτη αδυναμία στη χρήση ποικίλων μη λεκτικών συμπεριφορών 

όπως βλεματική επαφή και συντονισμός, εκφράσεις προσώπου, στάση του 

σώματος και χειρονομίες για να συντονίσει την κοινωνική αλληλεπίδραση. 

β) Αποτυχία να αναπτύξει σχέσεις με τους συνομήλικους κατάλληλες για το 

αναπτυξιακό επίπεδο. 

γ) Έλλειψη αυθόρμητης επιδίωξης να μοιραστεί ευχαρίστηση, ενδιαφέροντα 

ή κατορθώματα με άλλα άτομα (π.χ. με την απουσία ενδείξεων, να φέρνει ή να 

δείχνει αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν) 

δ) Έλλειψη κοινωνικής και συναισθηματικής αμοιβαιότητας. 

2) Ποιοτική αδυναμία στην επικοινωνία όπως εκδηλώνεται σε ένα από τα 

παρακάτω. 

α) Καθυστέρηση ή έλλειψη ανάπτυξης κατανοητής ομιλίας (και έλλειψη 

άλλων μορφών επικοινωνίας όπως χειρονομίες ή μίμηση). 

β) Σε άτομα με κατάλληλη ομιλία, φανερή αδυναμία να ξεκινήσουν ή να 

διατηρήσουν μια συζήτηση με άλλους. 

γ) Στερεοτυπική και επαναλαμβανόμενη χρήση της γλώσσας ή 

ιδιοσυγκρασιακή γλώσσα. 

δ) Έλλειψη ποικιλίας, αυθόρμητου παιχνιδιού προσποίησης ή παιχνίδι 

κοινωνικής μίμησης κατάλληλο για το αναπτυξιακό επίπεδο. 

3) Περιορισμένα, επαναληπτικά και στερεοτυπικά μοτίβα συμπεριφοράς, 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων όπως εκδηλώνεται σε ένα τουλάχιστον από 

τα παρακάτω: 

α) Στερεοτυπίες και περιορισμένα ενδιαφέροντα τα οποία δεν είναι 

φυσιολογικά σε συχνότητα ή σκοπό. 

β) Φανερή προσκόλληση σε μη λειτουργικές ρουτίνες και συνήθειες. 

γ) Στερεοτυπικές και επαναληπτικές κινήσεις (π.χ. χέρι ή δάχτυλο,  με πλήξη 

ή στροφή χεριών ή δακτύλων ή στροφή ή κίνηση ολόκληρου του σώματος). 

δ) Εμμονή με μέρη αντικειμένων. 

Β. Καθυστέρηση ή μη φυσιολογική λειτουργία σε μια από τις ακόλουθες 

περιοχές η οποία ξεκίνησε πριν από την ηλικία των 3 ετών: (1) κοινωνική 

αλληλεπίδραση, (2) γλώσσα όπως χρησιμοποιείται στην κοινωνική επικοινωνία, ή 

(3) συμβολικό ή φανταστικό παιχνίδι. 

Γ) Η διαταραχή δεν είναι σύνδρομο Rett ή άλλη παιδική αναπτυξιακή διαταραχή. 
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Πίνακας 2. Σκοποί της Συμβουλευτικής 

 

 

Γενικοί σκοποί της Συμβουλευτικής: 

α) η επικοινωνία με το περιβάλλον  

β) η αυτοεξυπηρέτηση  

γ) η ένταξη (κοινωνική, εκπαιδευτική).  

 

Ειδικοί σκοποί:  

α) η υποστήριξη του αυτιστικού ατόμου και του περιβάλλοντός του (η 

δυνατότητα επικοινωνίας με το  περιβάλλον για την ικανοποίηση των 

αναγκών καθώς και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και μορφών 

συνεργασίας με αυτό)  

β) η διαχείριση κρίσεων (θυμού, πανικού, επιθετικότητας, αυτοτραυτισμού) 

γ) η συναισθηματική ανάπτυξη, η καλλιέργεια ενσυναίσθησης και η 

συμμετοχή σε ομάδες (εργασίας ή παιχνιδιού) 

δ) η γλωσσική ανάπτυξη (η συμμετοχή σε συζήτηση και η πραγματολογική 

ανάπτυξη και καλλιέργεια)   

ε)  η καλλιέργεια των αισθήσεων  

στ) η κινητική ανάπτυξη  

ζ) η νοητική εξέλιξη και η καλλιέργεια ακαδημαϊκών γνώσεων 

η) η επαγγελματική κατάρτιση  

θ) η αυτόνομη διαβίωση.  

 

 


