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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Για παιδιά και εφήβους με δυσκολίες στην επικοινωνία και στις κοινωνικές δεξιότητες.
Ένας πολύτιμος οδηγός για επαγγελματίες και γονείς.

“Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές ιστορίες
μπορεί να μειώσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς,
να αυξήσουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση και να
διδάξουν νέες δεξιότητες.”
-Ozdemir S.2008

Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

Πρόλογος του Εκδότη
Ο ΕΠΑΦΟΣ με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαιτερότητες όλων των χώρων της παιδείας έχει
αρχίσει εδώ και καιρό την εκδοτική δραστηριότητα σε θέματα που κρίνει ενδιαφέροντα και
συγχρόνως αδικημένοι από την πλειοψηφία των συγγραφέων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το καινούριο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, αφορά τα παιδιά με ιδιαιτερότητες.
Εικονογραφημένες κοινωνικές ιστορίες είναι ο τίτλος που επιλέξαμε.
Οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι γνωστές στον χώρο της ειδικής αγωγής εδώ και χρόνια πρωτίστως
από τα βιβλία της πρωτοπόρου στο είδος Carol Gray. Εικονογραφημένες είναι η δικιά μας
προσέγγιση στην οποία όλες οι ιστορίες διαβάζονται και μόνο από τις ζωγραφιές. Επιπλέον
πιστεύουμε ότι τα σκίτσα μας έχουν τον ειδικό χαρακτήρα που απαιτείται για να κερδίσουν όχι
μόνο τα παιδιά αυτής της κατηγορίας αλλά και κάθε παιδί.

Οι άνθρωποι που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες των παιδιών με διαταραχές του
αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), είναι οι εκπαιδευτικοί και οι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.
Αυτοί θα βοηθήσουν και τους γονείς των παιδιών. Το παρόν βιβλίο πιστεύουμε ότι θα
βοηθήσει όλους, ειδικούς, εκπαιδευτικούς και γονείς με έτοιμο πρακτικό, βιωματικό και
πλήρως οπτικοποιημένο παιδαγωγικό υλικό.
Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πρόγραμμα παρέμβασης στο σχολείο όσο και σε
ατομικό επίπεδο στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού εξυπηρετεί.
Επιθυμούμε να εκφράσουμε την χαρά μας και την ικανοποίησή μας που αυτό το έργο έγινε
πραγματικότητα σε όλους τους συντελεστές του βιβλίου τη συγγραφέα Ελευθερία Μπογδάνη
και την εικονογράφο Ευτέρπη Μπούκα.
Ευχαριστίες επίσης και στο μόνιμο συνεργάτη μας και επικεφαλής όλων των συγγραφικών
ομάδων κ. Δημήτρη Μπούκα, εκπαιδευτικό και συγγραφέα πολλών βιβλίων σχετικών με την
Ειδική Αγωγή και όχι μόνο.

Η Ομάδα των εκδόσεων του ΕΠΑΦΟΥ
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Βιογραφικό σημείωμα
Η Ελευθερία Μπογδάνη είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Φιλολογίας.
Για πολλά χρόνια εργάστηκε με τυπικούς μαθητές Γυμνασίου και
Λυκείου κάνοντας και αξιολόγηση – αποκατάσταση σε μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Παράλληλα με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, απέκτησε και το δίπλωμα Β. Βρεφονηπιοκόμου για τυπικά και ειδικά
βρέφη/νήπια με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ. Επιπλέον κατέχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης
στην «Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική» από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και εκπαίδευση
στη Συμβουλευτική στο Κέντρο δια βίου μάθησης Πρόληψης και Συμβουλευτικής (ΚΕ.ΔΙ,ΒΙ.Μ
Αρ. Αδείας 2101550 του Υπουργείου Παιδείας ΚΕ.ΣΥ.ΘΕ ). Επιπλέον παρακολουθεί Διεθνώς
Πιστοποιημένη Επαγγελματική μετεκπαίδευση στη Γνωστική – Συμπεριφορική Κλινική
υπνοθεραπεία. Κύριο ενδιαφέρον της είναι οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και για το
λόγο αυτό παρακολούθησε πληθώρα σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων όπως:
εκπαιδευτική παρέμβαση στο Teach «Βασικές αρχές και μέθοδοι της δομημένης
διδασκαλίας για τα άτομα στο φάσμα του Αυτισμού»,
εκπαίδευση στη συγγραφή Κοινωνικών Ιστοριών από την Catherine Faherty,
αξιολόγηση και αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών,
εκπαίδευση στη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
σεμινάρια Ψυχοπαθολογίας
εκπαίδευση σε παρεμβάσεις με ΔΕΠ-Υ και Αυτισμό κ.ά.
Εργάζεται ως εκπαιδεύτρια στο Κέντρο ’’Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
‘’Ορίζοντες’’ με εφήβους και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), με
πνευματική αναπτυξιακή διαταραχή και διάφορα γενετικά σύνδρομα (Prader Willi, Sotos ,
Down ) . Επίσης εργάστηκε στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας»
με φιλοξενούμενα παιδιά (4-12 ετών) υποστηρίζοντας το πρόγραμμα της Πρώιμης
Παρέμβασης του παραπάνω Κέντρου παρέχοντας ειδική μαθησιακή υποστήριξη. Μιλάει
άπταιστα τη γερμανική γλώσσα.
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Βιογραφικό σημείωμα
Η Ευτέρπη Μπούκα γεννήθηκε το 1999. Είναι φοιτήτρια στο τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ασχολείται με τη ζωγραφική, το θεατρικό
μακιγιάζ, το τραγούδι. Έχει πιστοποίηση στην Αγγλική Γλώσσα Επιπέδου Β2.Έχει
εικονογραφήσει τα παρακάτω βιβλία:
«Ιστορίες Ένταξης στο Σχολείο» Προσχολική-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή –
Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ (2015)
«Πρακτικές Αντιμετώπισης του Θυμού, της Επιθετικότητας και της Παραβατικής
Συμπεριφοράς», Προσχολική-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή – Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ
ΕΠΕ (2018)
«Παίζω με τη Γλώσσα της Α ΄ Δημοτικού από το Νηπιαγωγείο» Προσχολική Εκπαίδευση –
Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ
«Μαθαίνω να γράφω σωστά» Προσχολική-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή –
Εκδόσεις ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ
«Με τα μάτια του Μίμη», Θεατρικό Παραμύθι
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Η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)
Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή με
κεντρικά συμπτώματα τη μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, την παρουσία
περιορισμένων ενδιαφερόντων και επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών {American sychiatric
Association, 2013 στο Powell, Travers, Klinger (2016)}.
Πρόκειται για μία δια βίου διαταραχή, η οποία δεν είναι θεραπεύσιμη (Dawson et al., 2010
Volkmar, Pauls, 2004).
Γίνεται εμφανής γύρω στα τρία έτη (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πριν) και
επηρεάζει αρνητικά σε σημαντικό βαθμό την παρουσία της λεκτικής και μη λεκτικής
επικοινωνίας του παιδιού, καθώς και τις δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Smith &
Bohane, 2010). Σύμφωνα με τον Peeters «επηρεάζει τόσο τη ζωή του ατόμου με αυτισμό όσο
και τη ζωή της οικογένειάς του» (Peeters, 2000).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο αυτισμός είναι μία διαταραχή που επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις
της ζωής του ατόμου, (Happe, 1998), αλλά δεν επηρεάζει την εμφάνισή του. Τίποτα δεν μπορεί
να μαρτυρήσει στην όψη του παιδιού ή και του ενήλικα με αυτισμό ότι βασανίζεται από μία
τόσο ιδιαίτερη μειονεξία, καθώς όχι σπάνια, τα παιδιά κυρίως, είναι αιφνιδιαστικά όμορφα
(Frith, 1994).
Σύμφωνα με τη Wing (1993), το κεντρικό πρόβλημα στον αυτισμό, είναι μία τριάδα
διαταραχών που επηρεάζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη φαντασία.
Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και η ποικιλία της έντασής τους, κατηγοριοποιούν τους
χαρακτηριστικούς τύπους ατόμων με αυτισμό (Frith, 1994˙ Wing, 1996):
ο αποτραβηγμένος, ο πιο συνηθισμένος τύπος στη ΔΑΦ, η συμπεριφορά του οποίου
χαρακτηρίζεται από την απόσυρση και την αίσθηση απουσίας άλλων ανθρώπων
ο παθητικός τύπος, ο οποίος ενώ μπορεί να αποδεχτεί κοινωνικές προσεγγίσεις και να
μην αποτραβηχτεί, δεν παίρνει πρωτοβουλίες για κοινωνικές επαφές.
ο ενεργητικός αλλά ιδιόρρυθμος τύπος που προσεγγίζει τους άλλους με έναν
μονόπλευρο, ιδιότυπο τρόπο, για να επιτύχει αυτό που επιθυμεί.
ο πολύ τυπικός και με εξεζητημένη συμπεριφορά τύπος, ένας τρόπος συμπεριφοράς
που εμφανίζεται στην εφηβεία και στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης, είναι δε
συχνότερος σε άτομα με υψηλή λειτουργικότητα και καλά αναπτυγμένο λόγο (Wing
1996). Η νοητική καθυστέρηση είναι παρούσα σε ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων
με αυτισμό (Dawson et al., 2010).
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Τα συμπτώματα της διαταραχής αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)
Πρώιμα συμπτώματα σε βρέφη και νήπια
Το παιδί…
Δεν κάνει επαφή με τα μάτια (π.χ. δεν κοιτάζει την μητέρα όταν εκείνη το θηλάζει).
Δεν χαμογελά όταν του χαμογελούν.
Δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του, ή στον ήχο μιας γνώριμης φωνής.
Δεν ακολουθεί, οπτικά, αντικείμενα.
Δεν δείχνει ή δεν χαιρετάει ή δεν χρησιμοποιεί άλλες χειρονομίες για να επικοινωνεί.
Δεν ακολουθεί αυτό που του δείχνετε με το χέρι σας.
Δεν κάνει θορύβους για να κερδίσει την προσοχή σας.
Δεν σας «προκαλεί» ή δεν ανταποκρίνεται στα χάδια.
Δεν μιμείται τις κινήσεις σας και τις εκφράσεις του προσώπου σας.
Δεν σηκώνει τα χέρια του προς εσάς για να το πάρετε στην αγκαλιά σας.
Δεν παίζει με άλλα άτομα.
Δεν ζητάει βοήθεια για κάτι που δεν μπορεί να κάνει μόνο του.
Μέχρι τους 6 μήνες:
Δεν χαμογελάει «με την καρδιά του», ή δεν κάνει άλλες θερμές, χαρούμενες εκφράσεις
Μέχρι τους 9 μήνες:
Δεν ανταλλάσσει ήχους, χαμόγελα, ή άλλες εκφράσεις του προσώπου
Μέχρι 1 έτους:
Έλλειψη ανταπόκρισης στο όνομά του.
Επίσης δεν “φλυαρεί” δεν κάνει χειρονομίες, όπως το να δείχνει,
να προσπαθεί να φτάσει πράγματα, ή να χαιρετάει τους άλλους
Μέχρι τους 16 μήνες:
Δεν λέει λέξεις.
Μέχρι 2 ετών:
Δεν μπορεί να εκφράσει φράσεις τουλάχιστον δύο λέξεων, που δεν περιλαμβάνουν
μίμηση ή επανάληψη.
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Συμπτώματα κοινωνικών δυσκολιών στο παιδί
Το παιδί ...
Μοιάζει να είναι ανιδιοτελές, ή να αγνοεί άλλα άτομα ή το τι συμβαίνει γύρω του.
Δε γνωρίζει πώς να συνδεθεί με άλλους, να παίξει ή να κάνει νέους φίλους.
Προτιμά να μην το αγγίζει κανείς, να μην το κρατάνε, ή να μην το αγκαλιάζουν.
Δεν παίζει παιχνίδια με φανταστικό σενάριο, δεν του αρέσουν τα ομαδικά παιχνίδια.
Δεν μιμείται τους άλλους ή δεν χρησιμοποιεί τα παιχνίδια του με δημιουργικούς
τρόπους.
Δυσκολεύεται να κατανοήσει τα συναισθήματα.
Δε φαίνεται να ακούει, όταν οι άλλοι του μιλούν.
Δεν μοιράζεται τα ενδιαφέροντά του με άλλους (ζωγραφιές, παιχνίδια).

Τα συμπτώματα στον λόγο και γλωσσικές δυσκολίες
Το παιδί ...
Μιλάει με ανώμαλο τόνο φωνής, με έναν περίεργο ρυθμό ή ένταση (π.χ. τελειώνει
κάθε φράση σαν ερώτηση).
Επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις ή φράσεις ξανά και ξανά.
Ανταποκρίνεται σε ερώτηση με το να την επαναλαμβάνει, αντί να την απαντήσει.
Αναφέρεται στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο.
Χρησιμοποιεί τη γλώσσα λανθασμένα (γραμματικά λάθη, λάθος λέξεις).
Έχει δυσκολία να επικοινωνήσει τις ανάγκες ή τις επιθυμίες του.
Δεν κατανοεί απλές οδηγίες ή ερωτήσεις.
Αντιλαμβάνεται οτιδήποτε λέγεται πολύ κυριολεκτικά (δεν αντιλαμβάνεται τις
αποχρώσεις του χιούμορ, την ειρωνεία και τον σαρκασμό).

Τα συμπτώματα και οι δυσκολίες της μη-λεκτικής επικοινωνίας
Το παιδί ...
Αποφεύγει την άμεση οπτική επαφή.
Χρησιμοποιεί εκφράσεις του προσώπου που δεν ταιριάζουν με αυτό που λέει.
Δεν αντιλαμβάνεται τις εκφράσεις του προσώπου στους άλλους ανθρώπους, τον τόνο
της φωνής και τις χειρονομίες τους.
Κάνει πολύ λίγες χειρονομίες (όπως το να δείχνει κάπου).
Αντιδρά ασυνήθιστα σε νέα αξιοθέατα, μυρωδιές, υφές και ήχους. Μπορεί να είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητο στους δυνατούς θορύβους.
Έχει ανώμαλη στάση του σώματος, επιδεικνύει αδεξιότητα ή έχει εκκεντρικό τρόπο να
κινείται (π.χ. περπατάει αποκλειστικά στις μύτες των ποδιών).
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Άλλα συμπτώματα
Το παιδί ...
Ακολουθεί μια αυστηρή ρουτίνα (π.χ. επιμένει στο να ακολουθεί μια συγκεκριμένη
διαδρομή προς το σχολείο).
Έχει δυσκολία προσαρμογής σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα ή στο
περιβάλλον (π.χ. ξεσπάει αν τα έπιπλα αλλάξουν θέση στο σπίτι ή αν πάει για ύπνο σε
μη-προκαθορισμένη/διαφορετική ώρα από το συνηθισμένο).
Επιδεικνύει μια ασυνήθιστη σύνδεση/εξάρτηση σε παιχνίδια ή παράξενα αντικείμενα,
όπως κλειδιά, διακόπτες φωτός ή λαστιχάκια.
Μανιωδώς βάζει στην σειρά τα πράγματα.
Μοιάζει να ασχολείται υπερβολικά με ένα στενό θέμα ενδιαφέροντος, που συχνά
σχετίζεται με αριθμούς, ή σύμβολα (π.χ. απομνημονεύει και απαγγέλλει γεγονότα
σχετικά με χάρτες, δρομολόγια τρένων ή στατιστικά στα σπορ).
Δαπανά μεγάλα χρονικά διαστήματα τακτοποιώντας τα παιχνίδια του με
συγκεκριμένους τρόπους ή βλέποντας κινούμενα αντικείμενα (όπως ένας ανεμιστήρας
οροφής).
Εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο μέρος ενός αντικειμένου (όπως τις ρόδες ενός παιχνιδιού
αυτοκινήτου).
από το http://www.helpguide.org με επεξεργασία
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