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Περίληψη

Το παρόν άρθρο περιγράφει το σύνολο των δυσκο-
λιών που αντιμετωπίζει ένα αγόρι 5,5 ετών που έχει 
διαγνωστεί με σύνδρομο Asperger, και επικεντρώ-
νεται στις ουσιαστικές αδυναμίες που παρουσιάζει 
το παιδί σε κοινωνικό, επικοινωνιακό και συμπερι-
φορικό επίπεδο, και στον τρόπο που αυτές αναδει-
κνύονται στην καθημερινή σχολική πραγματικό-
τητά του. Προτείνονται δύο εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ξεπερνούν τα όρια 
των στενών εκπαιδευτικών πλαισίων· η χρήση των κοινωνικών ιστοριών (social 
stories) και η εφαρμογή στην τάξη των βασικών αρχών της παιχνιδοθεραπείας 
(play therapy), μέσω των οποίων το παιδί ενθαρρύνεται να μάθει και να εφαρ-
μόσει εκείνες τις συμπεριφορικές τακτικές που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει 
τις κοινωνικές του δεξιότητες, να νιώσει λιγότερο ανήσυχο και φοβισμένο από 
τις απαιτήσεις της σχολικής ζωής και να αποκτήσει μια προοπτική ένταξης του 
παιχνιδιού του σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
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Abstract

The present article describes the difficulties that a 
five-and-a-half year old boy with Asperger Syndrome 
faces, and focuses on the actual inadequacies of the 
child on a social, communicative and behavioral 
level, and on the way these inadequacies are 
reflected in his daily school reality. Two educational 
methods that surpass the daily school curriculum, are presented: social stories 
and play therapy, through which the child is encouraged το learn and apply these 
behavioral strategies which will help him develop his social abilities, feel less 
frightened at school and acquire a perspective of making his play more social.

1. Εισαγωγή

Οι επαγγελματίες που δουλεύουν με παιδιά με σύνδρομο Asperger γνωρίζουν ότι 
πρέπει να τους δίνουν την οργάνωση και τη σταθερότητα που εκείνα δεν έχουν, 
ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις κοινωνικές προκλήσεις. Το άρθρο λοιπόν 
αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει δύο εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (social stories 
και play therapy) που μπορούν συνδυαστικά και συστηματικά να δουλέψουν, για 
να δώσουν στο αυτιστικό παιδί κατευθυντήριες γραμμές που θα το οδηγήσουν 
στη βελτίωση της κοινωνικότητάς του στο σχολείο. Στην αρχή, παρουσιάζονται 
τα χαρακτηριστικά των παιδιών με σύνδρομο Asperger. Έπειτα, δίνονται κάποιες 
πληροφορίες για το προφίλ του παιδιού που πρόκειται να μελετηθεί. Ακολουθεί η 
ανάλυση των δυσκολιών του παιδιού, με έμφαση στην αδυναμία κοινωνικοποίη-
σης. Προτείνονται οι συγκεκριμένες προαναφερθείσες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, 
αναλύεται ο γενικός τρόπος χρήσης τους και δίνονται πρακτικές οδηγίες εφαρμο-
γής των θεωριών στη σχολική πραγματικότητα του παιδιού. 

2. Χαρακτηριστικά παιδιών με σύνδρομο Asperger

Το σύνδρομο Asperger είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο που το άτομο 
αντιλαμβάνεται τον κόσμο, το πώς επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και 
το πώς επικοινωνεί με άλλα άτομα (Heward, 2011). Είναι μια ήπια παραλλαγή του 
αυτισμού, αποτελεί δηλαδή μια «διαταραχή του φάσματος» που επηρεάζει κυρίως τις 
κοινωνικές σχέσεις και την ικανότητα επικοινωνίας του ατόμου και χαρακτηρίζεται 
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από την εκδήλωση επαναλαμβανόμενων μοτίβων συμπεριφοράς, προκαλώντας –
σύμφωνα με τους Κουτσοκλένη, Θεοδωρίδου και Ευαγγελίου (2014)– αρνητικές 
επιπτώσεις στις κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις, στη συμπεριφορά και την 
επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά με σύνδρομo Asperger έχουν συνήθως 
μέτρια νοημοσύνη και αδυναμία έναρξης και διατήρησης μιας συζήτησης, καθώς και 
κατανόησης των εκφράσεων του προσώπου και των χειρονομιών. Πολλές φορές, τα 
παιδιά αυτά εμφανίζουν υπερευαισθησία στο άγγιγμα, στην κίνηση ή στον θόρυβο, 
κουράζονται εύκολα, έχουν προβλήματα κινητικού συντονισμού και φτωχή οργά-
νωση συμπεριφοράς (Ghaziuddin, 2018).  Έχουν ελλιπή κατανόηση των ανθρώ-
πινων σχέσεων και των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς, και δεν συμμετέχουν 
αυθόρμητα σε ενδιαφέροντα που εμπλέκουν άλλα παιδιά. Η ανικανότητά τους να 
χειρίζονται τις αλλαγές, τους δημιουργεί συναισθηματική στενότητα, με πολλές 
συγκινησιακές μεταπτώσεις (Κρουσταλάκης, 1998). Συνήθως δεν αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες για σωματική και κοινωνική επαφή και συχνά χρησιμοποιούν με 
ιδιόρρυθμο τρόπο –σχεδόν εμμονικό– τα παιχνίδια. Το παιδί με Asperger φαίνεται 
πολλές φορές ότι αδιαφορεί για το ανθρώπινο περιβάλλον, κλείνεται στον εαυτό 
του και αποφεύγει να επικοινωνεί με τους συνομιλήκους αλλά και τους ενηλίκους, 
προκαλώντας στους γονείς του την πιο μεγάλη οδύνη (Wing, 1993).

Όμως, κάποια παιδιά με το σύνδρομο μπορεί να εμφανίσουν ανώτερη μηχα-
νική μνήμη και ιδιαίτερη πρωτοτυπία στη σκέψη, χαρακτηριστικά που μπορεί 
να οδηγήσουν σε εξαιρετικά επιτεύγματα. Μερικά παιδιά έχουν φωτογραφική 
μνήμη και ανεπτυγμένη μαθηματική σκέψη, που τους δίνει τη δυνατότητα να 
αντιλαμβάνονται μαθηματικές αλληλουχίες γρήγορα και εύκολα. Άλλα παιδιά 
έχουν ταλέντο σε κάποιον τομέα, όπως η περίπτωση του Albert Einstein, ο οποί-
ος παρουσίαζε αρκετά χαρακτηριστικά του συνδρόμου και ταυτόχρονα είχε κλίση 
στη φυσική (Μπέη, 2016). 

3. Προφίλ παιδιού

Ο Σάββας Κ. είναι ένα χαριτωμένο αγόρι, 5,5 ετών με σύνδρομο Asperger, που 
έχει διαγνωστεί από ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. Μένει με τους γονείς του και τον 
μεγαλύτερο αδελφό του Βαγγέλη, 10 ετών, στο Π. Αττικής και φοιτά σε νηπια-
γωγείο της περιοχής του. Παρακολουθείται συστηματικά, εδώ και 2 χρόνια, από 
το Ιατρείο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» 
και παρακολουθεί, εδώ και 2 χρόνια, ιδιωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα εργοθε-
ραπείας και λογοθεραπείας. 

Ο Σάββας γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό, μετά από εννιάμηνη κύηση και 
δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα ούτε στη διάρκεια του τοκετού ούτε μετά. 
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Μπουσούλησε στους 14 μήνες και περπάτησε στους 19. Στους 10 μήνες είπε τη 
λέξη μαμά και μετά σταμάτησε τελείως. Στα 2,5 χρόνια είπε κάποιες λέξεις και 
από τα 3,5 χρόνια άρχισε να λέει πολλές λέξεις, αλλά μπερδευόταν πολύ συχνά 
και δυσκολευόταν να κάνει προτάσεις. Ο έλεγχος των σφικτήρων επιτεύχθηκε 
στα 4 χρόνια.

Τα τυπικά συμπτώματα του συνδρόμου Asperger είναι δηλωτικά και στον Σάββα. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Σάββας είναι ένα πολύ ήσυχο παιδάκι στο σπίτι του και του 
αρέσει να παρατηρεί και να επεξεργάζεται το περιβάλλον του. Χαίρεται να παίζει 
μόνος του με τα αυτοκινητάκια και τα τρενάκια του, να τα κουνάει στο πάτωμα 
πέρα-δώθε. Του αρέσει να παίζει με τον αδελφό του, αλλά όταν δεν γίνεται κάποια 
επιθυμία του, θυμώνει και αρχίζει να τον κλοτσάει. Στο ευρύτερο κοινωνικό του 
περιβάλλον δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με τα γνωστά σε αυτόν παιδιά, επει-
δή, ενώ χαίρεται που τα συναντά και παίζει μαζί τους, μετά από λίγο δια λύεται το 
παιχνίδι, γιατί ο Σάββας δεν είναι συνεπής στους όρους του παιχνιδιού. 

Στο νηπιαγωγείο έρχεται με καλή διάθεση. Συμμετέχει στις δραστηριότητες 
της τάξης, παρουσιάζει όμως διάσπαση προσοχής, ωστόσο προσπαθεί να ολοκλη-
ρώσει τις εργασίες του μετά από καθοδήγηση και παρότρυνση των υπευθύνων. 
Συγχύζεται εύκολα με τη μικρότερη αλλαγή, αναστατώνεται από την κούραση 
και την αισθητήρια υπερφόρτωση (πολλές νέες πληροφορίες και ερεθίσματα) και 
επικεντρώνει την προσοχή του σε άσχετη διέργεση (π.χ. στο κλαδί που μπορεί 
να κουνιέται έξω στο δέντρο). Ο κινητικός του συντονισμός είναι ανεπαρκής και 
αποτυγχάνει σε παιχνίδια που σχετίζονται με κινητικές ικανότητες. Έχει πάνω 
από τον μέσο όρο νοημοσύνη, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στην κατα-
νόηση του παραμυθιού, καθώς και στη χρήση απλών μαθηματικών εννοιών. Η 
αυτοεκτίμησή του είναι χαμηλή και όταν κάνει λάθη, δεν μπορεί να το αντέξει, 
θυμώνει και βάζει τα κλάματα. Αν και είναι φιλικός με τα παιδιά, έχει μειωμένη 
ικανότητα στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Μιλάει σπάνια στις δασκάλες 
και στα άλλα παιδιά και όταν το κάνει, ο λόγος του είναι χαμηλόφωνος, κοφτός, 
με αρθρωτικές αλλοιώσεις, απαντά συνήθως μονολεκτικά, δείχνοντας μια ανι-
κανότητα στην κατανόηση των κανόνων της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Στα 
ομαδικά παιχνίδια στην τάξη θέλει να κερδίζει πάντα· όταν χάνει αγχώνεται και 
επιδίδεται σε θυμικές εκρήξεις και άσκοπες κινήσεις, π.χ. αρχίζει να χτυπάει τα 
χέρια του στα μεγάλα μαξιλάρια καθίσματος που έχει η τάξη. Στο ελεύθερο παι-
χνίδι, παίζει πάντα σχεδόν μόνος του. Βρίσκει τα τρενάκια και τα αυτοκινητάκια 
και τα μετακινεί στο δάπεδο, άσκοπα και τυχαία. Στο διάλειμμα κάθεται συνήθως 
μόνος του, του αρέσει πολύ η τσουλήθρα και το «γύρω-γύρω όλοι» στην αυλή 
του νηπιαγωγείου, αλλά δυσκολεύεται πολύ να περιμένει τη σειρά του και μπορεί 
να θυμώσει, να γίνει υπερκινητικός, να φωνάξει και να αρχίσει να κλοτσά ή να 
σπρώχνει τα άλλα νήπια. Πολλές φορές παίζει κυνηγητό ή άλλα κινητικά παι-
χνίδια με τα άλλα παιδιά, αλλά στο τέλος, όταν δεν γίνονται τα πράγματα με τον 



Η ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΎΝΔΡΟΜΟ ASPERGER 215

δικό του τρόπο, καταλήγει να χτυπάει τα άλλα παιδιά. Και ενώ δείχνει ότι έχει τη 
διάθεση να παίξει και να συνεργαστεί με τα παιδιά σε όλες τις δραστηριότητες 
της τάξης, μειονεκτεί στον τρόπο προσέγγισής τους.

Η προβληματική και σοβαρή καθυστέρηση στην κοινωνική ανάπτυξη του 
Σάββα –ένα από τα πιο σημαντικά συμπτώματα του συνδρόμου Asperger, και 
του αυτισμού γενικότερα– τον εμποδίζει να αναπτύξει φιλίες, ενώ αναζητεί την 
κοινωνική επαφή. Είναι αδέξιος κοινωνικά και δεν τα καταφέρνει, δεν ξέρει τον 
τρόπο. Ο παιδαγωγός, από την πλευρά του, χρειάζεται να διευκολύνει την ενσω-
μάτωση του Σάββα σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία, και μέσα και έξω από την 
τάξη. Καλείται να διδάξει νέους τρόπους επικοινωνίας και συν-ταύτισης, για να 
μπορέσει ο Σάββας να αποκτήσει όλες εκείνες τις ικανότητες που απαιτούνται 
για την ενίσχυση των κοινωνικών του σχέσεων. Σε αυτό το σχολικό πλαίσιο και 
με αυτές τις εκφάνσεις των συμπτωμάτων, οι οποίες απαιτούν εξατομικευμένη 
αξιολόγηση και θεραπεία, ο Σάββας θα επωφελούνταν πάρα πολύ από τη χρήση 
των κοινωνικών ιστοριών (social stories) και από την εφαρμογή στην τάξη των 
βασικών αρχών της παιχνιδοθεραπείας (play therapy)

4. Κοινωνικές ιστορίες

4.1. Θεωρία κοινωνικών ιστοριών

Τα παιδιά με αυτισμό αδυνατούν να αναπτυχθούν σωστά στον τομέα της κοινω-
νικής κατανόησης, δυσκολεύονται να ενεργήσουν με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε 
να αναπτύξουν την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους άλλους, γεγονός που θα 
τους βοηθήσει να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις. Συνεπώς, οι κοινωνικές 
καταστάσεις τούς προκαλούν σύγχυση και τα οδηγούν σε κοινωνική απομόνωση 
(Γερασίμου, 2016), όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση του Σάββα, ο 
οποίος –λόγω των συμπτωμάτων του συνδρόμου– στερείται των ευκαιριών συμ-
μετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες. Ο στόχος λοιπόν της εκπαίδευσης πρέπει 
να είναι η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και η βελτίωση της επικοινωνίας. Μια 
σύγχρονη προσέγγιση για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και συμπεριφο-
ρών αποτελούν οι κοινωνικές ιστορίες (social stories), που αναπτύχθηκαν από 
την Carol Gray. Σύμφωνα λοιπόν με την Gray (2016), μια κοινωνική ιστορία είναι 
ένα εκπαιδευτικό κοινωνικό εργαλείο που περιγράφει μια κοινωνική κατάσταση 
όπως την αντιλαμβάνεται το άτομο με αυτισμό, και έχει ως στόχο να το βοηθή-
σει να αναπτύξει τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες, που θα οδηγήσουν στην 
κοινωνική κατανόηση της εκάστοτε κατάστασης. Οι κοινωνικές ιστορίες παρέ-
χουν κοινωνικές πληροφορίες σχετικά με το πώς πρέπει κάποιος να δράσει σε 
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μια κοινωνική κατάσταση και για ποιον λόγο, και έτσι μειώνεται η σύγχυση και 
η αδυναμία πρόβλεψης (Ali & Frederickson, 2006). 

Οι κοινωνικές ιστορίες αποτελούν καταπληκτικά εργαλεία για τη διδασκαλία 
των κοινωνικών δεξιοτήτων σε όλα τα παιδιά και τους ενηλίκους με ειδικές 
ανάγκες, ιδιαιτέρως στα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Όμως, αν 
ένα παιδί δυσκολεύεται να διαβάσει ή να καταλάβει την ομιλούμενη γλώσσα, δεν 
υπάρχει συνήθως λόγος να χρησιμοποιηθεί μια γραμμένη ιστορία σαν μέθοδος 
επεξήγησης κοινωνικών καταστάσεων. Αυτός είναι ένας λόγος που αμφισβητείται 
η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών ιστοριών και τονίζεται το πόσο σπουδαίο 
είναι να λαμβάνει ο παιδαγωγός υπόψη του τα επίπεδα ανάγνωσης και κατα-
νόησης του λόγου του παιδιού, πριν αποφασίσει να δημιουργήσει μια τέτοια 
ιστορία (Cosgrave, 2016). Επιπλέον, είναι αρκετά χρονοβόρο για τον εκπαιδευτικό-
παιδαγωγό να φτιάξει μια κοινωνική ιστορία, αλλά και να τη διαβάσει-εξηγήσει 
σε κάποιο παιδί που ίσως να μην μπορεί ή να μην ξέρει ακόμα να διαβάζει, 
ιδιαίτερα αν πρέπει να το κάνει αυτό για πολλούς μαθητές στην τάξη (Crozier & 
Tincani, 2006). Παρ’ όλα αυτά, οι κοινωνικές ιστορίες χρησιμοποιούνται ευρέως 
και παρέχουν στα άτομα με αυτισμό απτές κοινωνικές πληροφορίες που αφορούν 
κοινωνικά συνθήματα.

4.2. Κοινωνικές ιστορίες στην πράξη

Οι κοινωνικές ιστορίες μπορούν να ενθαρρύνουν την κοινωνικοποίηση του Σάββα. 
Επειδή παρουσιάζουν τις πληροφορίες με συγκεκριμένο και κυριολεκτικό τρόπο 
(“Social stories: their uses and benefits”, 2016), θα δείξουν στον Σάββα μια πιο 
ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης και θα του δώσουν οδηγίες για την κατάλληλη 
και αποδεκτή κοινωνικά συμπεριφορά. Επιπλέον, η σειρά με την οποία εμφανίζο-
νται οι δραστηριότητες στις κοινωνικές ιστορίες και η οργάνωσή τους, θα βοηθή-
σουν τον Σάββα να χαλαρώσει και να ξέρει ακριβώς πώς πρέπει να φερθεί για να 
διευκολύνει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με το προφίλ του 
Σάββα και τη θεωρία που αφορά τη χρήση των κοινωνικών ιστοριών στην τάξη, 
μια κοινωνική ιστορία, που αναφέρεται π.χ. στην υιοθέτηση αποδεκτής κοινωνι-
κά συμπεριφοράς στο διάλειμμα, θα βοηθούσε πολύ το παιδί να καταλάβει πώς 
πρέπει να φέρεται στους συμμαθητές του, για να είναι και εκείνοι, και αυτός ο 
ίδιος, ευχαριστημένοι (ενδεικτική κοινωνική ιστορία στο Παράρτημα).
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5. Παιχνιδοθεραπεία (Play Therapy)

5.1. Αρχές παιχνιδοθεραπείας 

Πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις για τον αυτισμό βασίζονται στο παιχνίδι. Τα 
παιδιά με αυτισμό παίζουν. Μπορεί να μην παίζουν με τον παραδοσιακό ή συμ-
βατικό τρόπο, αλλά παίζουν, και πολλά από αυτά τα παιδιά επιθυμούν να παί-
ζουν και ομαδικά παιχνίδια, απλώς δεν ξέρουν πώς να εμπλακούν στη διαδικα-
σία (Bromfield, 1989). H παιχνιδοθεραπεία, μια προσέγγιση που χρησιμοποιεί 
το παιχνίδι για να θεραπεύσει ποικίλες διαταραχές, μπορεί να βοηθήσει τα παι-
διά με αυτισμό να επεξεργαστούν τα συναισθηματικά και κοινωνικά ελλείμ ματά 
τους, σε συνεργασία με γονείς, δασκάλους αλλά και συμμαθητές τους (Hess, 
2006), και να πετύχουν την κοινωνική ενσωμάτωσή τους μέσω του παιχνιδιού. 
Το παιχνίδι είναι ένα μέσο συνδιαλλαγής (Landreth, 2012). Τα παιδιά εκφράζουν 
την ψυχή τους, αλλά και προσπαθούν να οριοθετηθούν στον πραγματικό κόσμο 
του χώρου και του χρόνου. Η παιχνιδοθεραπεία που εφαρμόζεται στον αυτισμό 
συνήθως αναφέρεται σε μεθόδους όπως η μέθοδος “Floortime” και η μέθοδος 
“PLAY Project”, με πιο δημοφιλή την “Floortime’’, το μοντέλο του Dr. Stanley I. 
Greenspan. Η μέθοδος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του λόγου, των κοινωνι-
κών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων (“About Floortime”, 2016). 
Βασίζεται στα ενδιαφέροντα ή τις εμμονές των παιδιών, που αποτελούν τελικά 
σκαλοπάτι για την ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων (Rudy, 2016). Με αυτόν 
τον τρόπο, ο παιδαγωγός εμπλέκει το παιδί σε δραστηριότητες που απολαμβάνει, 
και προσπαθεί να το βοηθήσει να εκμεταλλευτεί το δυναμικό του (“Floortime”, 
2016). Σύμφωνα με τους Greenspan και Wieder (2009), η μέθοδος “Floortime’’ 
προάγει τη συναισθηματική, κοινωνική και συμπεριφορική ανάπτυξη των αυτι-
στικών παιδιών και μπορεί να εφαρμοστεί και σε πολύ μικρή ηλικία, εμποδίζο-
ντας, με αυτόν τον τρόπο, την πλήρη ανάπτυξη των συμπτωμάτων του αυτισμού. 
Είναι εντυπω σιακό, σύμφωνα με την Axline (1993), το πώς τα απλά καθημερινά 
παιχνίδια του σπιτιού ή της τάξης, όπως ένα αυτοκινητάκι ή μία κούκλα, μπορούν 
να μεταμορφωθούν σε εκπαιδευτικά εργαλεία. Το ίδιο το παιχνίδι από φυσικό 
μέσο έκφρασης και επικοινωνίας του παιδιού γίνεται μέσο θεραπείας (Greenspan, 
Wieder & Simons, 1998), επιδεικνύοντας θεραπευτική δυναμική. Ο παιδαγω-
γός-δάσκαλος θα κάτσει στο πάτωμα με το παιδί, θα το αφήσει να πάρει όποιο 
παιχνίδι θέλει και να το χειριστεί όπως θέλει, και θα προσπαθήσει με κατάλλη-
λες τεχνικές να δουλέψει μαζί με το παιδί, να μπει και αυτός στον κόσμο του, να 
γίνει ένα μαζί του, για να μπορέσει να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί δυαδική 
σχέση στην αρχή και μετά κοινωνική σχέση με άλλα παιδιά. 

Το παιχνίδι είναι ένα θαυμάσιο μέσο να βοηθήσουμε τα παιδιά με αυτισμό να 
ξεφύγουν από την εμμονή στο «εγώ» τους και να αναπτύξουν επικοινωνία. Παρ’ 
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όλα αυτά, σύμφωνα με τους Bratton, Ray, Rhine και Jones (2005), η παιχνιδο-
θεραπεία στερείται επαρκούς επιστημονικής έρευνας που να δικαιολογεί την 
ολοένα αυξανόμενη χρήση της, συνεπώς πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για το 
πώς και για ποιον λόγο θα τη χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, πολλοί δάσκαλοι δεν 
μπορούν να συλλάβουν την ιδέα ότι τα παιδιά μπορούν να μάθουν και μέσω της 
ευχαρίστησης που λαμβάνουν από το παιχνίδι, και όχι μόνο με τη σχολαστική, 
κοπιαστική, σχολική εργασία. 

5.2. Παιχνιδοθεραπεία στην πράξη

Προσπαθώντας λοιπόν να βοηθήσουμε τον Σάββα, και σύμφωνα πάντα με τις 
ανάγκες και τα ελλείμματα του παιδιού, οι βασικές αρχές της παιχνιδοθεραπείας 
μπορούν να υιοθετηθούν από τη δασκάλα του Σάββα, έτσι ώστε να ενθαρρυν-
θεί το παιδί να εκφραστεί, να επικοινωνήσει και να ανακαλύψει και τον «άλλον 
άνθρωπο» μέσα από την πραγματικότητα του δικού του παιχνιδιού. Η δασκάλα, 
την ώρα του ελεύθερου παιχνιδιού, θα κάτσει κάτω στο πάτωμα μαζί με τον Σάβ-
βα και θα τον αφήσει να διαλέξει ένα αυτοκινητάκι ή ένα τρενάκι, αυτά συνήθως 
παίρνει. Ο Σάββας θα αρχίσει να κουνά το μικρό όχημα πέρα-δώθε, χωρίς σκοπό. 
Τότε η δασκάλα θα πάρει και αυτή ένα όχημα και θα αρχίσει να το κουνά πέρα-
δώθε, δίπλα από το όχημα του Σάββα. Ο Σάββας θα εκπλαγεί ευχάριστα, είναι 
παιδί που χαίρεται όταν οι άλλοι παίζουν τα παιχνίδια που του αρέσουν, και τότε 
η δασκάλα θα ξεκινήσει μια συζήτηση με τον Σάββα για το πού μπορεί να πηγαί-
νουν δύο οχήματα μαζί και για ποιον λόγο. Κάποια στιγμή, η δασκάλα μπορεί 
να βάλει κάποια εμπόδια μπροστά στα οχήματα και να ζητήσει από τον Σάββα 
να αναρωτηθεί γιατί και πού μπορούν να σταματήσουν τα οχήματα, κάνοντας, 
έτσι, το παιδί να σκεφτεί τις συνθήκες της πραγματικής ζωής (π.χ. το αυτοκίνη-
το μπορεί να σταματήσει σε ένα βενζινάδικο) και να συνδέσει το παιχνίδι του με 
έναν σκοπό. Σιγά σιγά, όταν ο Σάββας θα έχει δεχτεί την παρουσία της δασκάλας 
στο παιχνίδι του, μπορεί να μπουν στο παιχνίδι και άλλα παιδιά, και να φτιαχτεί, 
έτσι μια πολύ όμορφη ιστορία για το πώς και πού μπορούν να κινηθούν πολλά 
οχήματα μαζί. Από εκεί που ο Σάββας έπαιζε μόνος του άσκοπα και εμμονικά, 
τώρα θα παίζει με άλλους, θα λέει τη γνώμη του, θα έχει δώσει στο παιχνίδι του 
έναν στόχο και θα έχει αρχίσει να επικοινωνεί με τους άλλους, προσπαθώντας 
να αναπτύξει τις κοινωνικές του δεξιότητες, μειώνοντας –κατά αυτόν τον τρόπο– 
τις στερεότυπες συμπεριφορές, πράγμα πολύ σημαντικό για αυτόν, αλλά και για 
ένα παιδί με Asperger γενικά.
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6. Συμπέρασμα

Το να δουλεύει κάποιος με παιδιά με σύνδρομο Asperger, μπορεί να γίνει μια πολύ 
συναρπαστική εμπειρία. Η χρήση εναλλακτικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, 
καθώς και η πιθανότητα τροποποιήσεων της καθημερινής σχολικής πρακτικής 
αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους παιδαγωγούς να δουλεύουν με ενθουσια-
σμό. Μόνο τότε θα δημιουργηθεί στην τάξη ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον φιλικό 
σε παιδιά με Asperger, και με αυτισμό γενικά, σαν τον Σάββα, ώστε να μπορέσει 
το αυτιστικό παιδί να διδαχθεί νέους τρόπους επικοινωνίας και δημιουργίας. 
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Παράρτημα

Ενδεικτική κοινωνική ιστορία

Στο διάλειμμα

Μου αρέσει το διάλειμμα και το φαγητό μου.

 

 

 

(Διαθέσιμο στο: http://tamathatetanea.blogspot.gr/).

Μπορώ να φάω το φαγητό μου και μετά μπορώ να παίξω με τους φίλους μου.

(Διαθέσιμο στο: https://sites.google.com/site/manouleskaimorakia/). 
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Έχει πλάκα να παίζω με τους φίλους μου.

(Διαθέσιμο στο: http://www.plasisworld.gr/).

Μπορώ να ρωτήσω κάποιον αν θέλει να παίξει μαζί μου. 

(Διαθέσιμο στο: https://svourakorinthos.espivblogs.net/).

Αν δεν θέλει, μπορώ να ρωτήσω κάποιον άλλον φίλο.

(Διαθέσιμο στο: www.earhealth.gr).



Η ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΎΝΔΡΟΜΟ ASPERGER 223

Μπορώ να επιλέξω το παιχνίδι ή οι φίλοι μου μπορούν να επιλέξουν το παιχνίδι.

(Διαθέσιμο στο: http://blogs.sch.gr/2nipnaou/page/6/).

Μπορεί να θέλουμε να παίξουμε διαφορετικά παιχνίδια. Δεν πειράζει.  
Μπορώ να μάθω ένα καινούργιο παιχνίδι.

(Διαθέσιμο στο: http://blogs.sch.gr/2nipnaou/page/6/).
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Στο παιχνίδι, μπορώ να περιμένω τη σειρά μου. 
Μπορώ να αφήσω τον φίλο μου να παίξει πρώτος.

(Διαθέσιμο στο: http://blogs.sch.gr/2nipnaou/).

Μπορεί να λυπηθώ αν χάσω.

(Διαθέσιμο στο: http://www.entertv.gr/).
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Δεν πειράζει. Μπορώ να προσπαθήσω ξανά την επόμενη φορά.  
Μπορεί να αρχίσουμε καινούργιο παιχνίδι.

(Διαθέσιμο στο: http://www.skai.gr/news/).

Μπορώ να ακολουθήσω τους κανόνες του διαλείμματος. 
Δεν χτυπάω, δεν κλοτσάω και δεν σπρώχνω τους φίλους μου, όταν είμαι λυπημένος.

(Διαθέσιμο στο: https://emyseverchangingworld.wordpress.com).

Στα παιδιά δεν αρέσει όταν τα χτυπάω, τα κλοτσάω και τα σπρώχνω.

(Διαθέσιμο στο: http://www.kidsclub-kidskool.com.cy/). 



TΕΥΧΟΣ 6  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.226

Δεν θέλουν μετά να παίζουν μαζί μου.

(Διαθέσιμο στο: http://rethemnosnews.gr/).

Όταν νιώθω λυπημένος, θα βρω τη δασκάλα μου και θα της πω γιατί νιώθω έτσι. 

(Διαθέσιμο στο: http://www.dromostoulogou.gr/).

Η δασκάλα μου θα με βοηθήσει να νιώσω καλύτερα. 

(Διαθέσιμο στο: http://wiseandshinediary.blogspot.gr).
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Οι φίλοι μου θα χαρούν πολύ αν δεν τους χτυπάω, κλοτσάω ή σπρώχνω.

(Διαθέσιμο στο: http://www.ilovestyle.com/).

Τα παιδιά περνάνε καλά στο διάλειμμα. Μπορώ και εγώ να περνάω καλά.

(Διαθέσιμο στο: http://www.iatropedia.gr/).




