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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι διαταραχές επικοινωνίας και λόγου στον αυτισμό συχνά συγχέονται μεταξύ τους 

με αποτέλεσμα την μη σωστή επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών τεχνικών για 

την αντιμετώπιση τους. Η έννοια των διαταραχών της επικοινωνίας αφορά στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικότητας και αλληλεπίδρασης πριν από την εμφάνιση 

του λόγου, ενώ οι διαταραχές λόγου αφορούν στις δυσκολίες ανάπτυξης της γλώσσας 

όταν το άτομο με δυσκολία,  ενώ έχει επιθυμία να αλληλεπιδράσει και να 

επικοινωνήσει υπολείπεται στον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει. Η σημασία της 

κατάλληλης αξιολόγησης αφορά και στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του 

ατόμου με αυτισμό το οποίο θα πρέπει να ενημερωθεί κατάλληλα  και να εκπαιδευτεί 

στους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών έτσι ώστε να συμμετέχει ενεργά στην 

αντιμετώπιση τους.  Η αντιμετώπιση των ατόμων με αυτισμό ως προς τις διαταραχές 

της επικοινωνίας γίνεται συνήθως με εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και με τη 

χρήση οπτικών μεθόδων. Παρουσιάζονται δύο εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας 

και συζητούνται τα πλεονεκτήματα και οι διαφορές τους.  
 

 

 

 

Θα ήταν πολύ δύσκολο να εξετάσει κανείς την ανάπτυξη της επικοινωνίας  αποκομμένη 

από την κοινωνικότητα, και  αυτό γιατί τα παιδιά  αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους 

δεξιότητες, βασισμένα στις έμφυτες ικανότητές τους για κοινωνική αλληλεπίδραση. Τι 

είναι όμως η κοινωνικότητα;  Κοινωνικότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να 

προσαρμόζεται στις κοινωνικές συνθήκες και η επιθυμία του να συνάπτει φιλικές 

σχέσεις και να συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες. Η  ικανότητα  αυτή  κατακτάται 

μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης  με την οποία οι πεποιθήσεις, τα ιδανικά 

και οι επιθυμητές μορφές συμπεριφοράς μιας οργανωμένης κοινωνίας μεταβιβάζονται 

από το ένα άτομο στο άλλο.  Έρευνες  έχουν δείξει την ύπαρξη των έμφυτων αυτών 

ικανοτήτων οι οποίες ονομάζονται ικανότητες κοινωνικής προσαρμογής (Fantz 1961, 

Hutt 1968). Οι ικανότητες αυτές γίνονται αρχικά  εμφανείς στο  αντιληπτικό πεδίο των 

βρεφών  και έχουν ως αποτέλεσμα την προδιάθεσή  τους  να προσέχουν επιλεκτικά τα 

άλλα ανθρώπινα όντα, οπτικά και ακουστικά. Γίνονται επίσης εμφανείς σε έναν αριθμό 

μηχανισμών σηματοδότησης, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να εξασφαλίσουν την  

προσέγγιση των άλλων και την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τέτοιοι 

μηχανισμοί είναι για παράδειγμα συμπεριφορικές εκδηλώσεις, όπως  το κλάμα και το 

χαμόγελο (Schaffer 1996).   

Τα βρέφη, βασισμένα  στους παραπάνω μηχανισμούς, είναι ικανά να αναπτύξουν  τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες πολύ πριν αποκτήσουν τη δεξιότητα να χρησιμοποιούν 

τον προφορικό λόγο. Η επικοινωνία αρχίζει με την εκφορά  των πρώτων φωνών που 

παράγει το βρέφος,  την οπτική επαφή και  με τις κινήσεις που το ίδιο χρησιμοποιεί  με 
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επικοινωνιακό περιεχόμενο. Το παιδί χρησιμοποιεί αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας 

για να εκφράσει τις επικοινωνιακές προθέσεις του μέχρι την περίοδο των 18-24 μηνών, 

κατά την οποία, σύμφωνα με τον Piaget (1969), ολοκληρώνεται η αισθητηριοκινητική 

του ανάπτυξη και  αρχίζει να χρησιμοποιείται  ο προφορικός  λόγος.  

Στην  περίοδο πριν τους 18 μήνες έχει μεγάλη σημασία το επικοινωνιακό πλαίσιο γιατί 

με τη βοήθειά του το παιδί κατανοεί την έννοια της επικοινωνίας στην οποία θα 

βασιστεί, για την κατάκτηση  του  λόγου.  Μέσα σε αυτό το επικοινωνιακό πλαίσιο το 

παιδί, για να μπορέσει να σηματοδοτήσει την επικοινωνιακή του αλληλεπίδραση, θα  

δοκιμάσει και θα χρησιμοποιήσει πολλές επικοινωνιακές συμπεριφορές πριν  

ανακαλύψει τις κατάλληλες για κάθε περίσταση. 

Οι κατάλληλες επικοινωνιακές συμπεριφορές κατακτώνται με την κατανόηση των 

πράξεων ομιλίας  (speech acts), οι οποίες αφορούν  στην επικοινωνιακή πρόθεση του 

ομιλητή και την ικανότητα πρόβλεψης  της συμπεριφοράς  του ακροατή. Η κατάκτηση 

των επικοινωνιακών συμπεριφορών ξεκινά από τη γέννηση και διαρκεί ως την περίοδο 

των 18 _24 μηνών. Στόχος τους είναι η κατανόηση της έννοιας της επικοινωνίας και των 

αποτελεσμάτων  της (Flack 1996). Από τον 24ο  μήνα και μετά το παιδί πραγματοποιεί 

τη μετάβασή του  στη συμβολική επικοινωνία, χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας τις 

γλωσσικές δομές της μητρικής του γλώσσας και πλησιάζοντας όλο και περισσότερο 

τους γλωσσικούς κανόνες της ( Bruner 1974, Bates 1977). 

Η γλώσσα είναι ένας κοινωνικά αποδεκτός κώδικας  μέσω του οποίου 

αναπαριστώνται οι ιδέες  για τον κόσμο με τη χρήση αυθαίρετων συμβόλων και 

κανόνων που διέπουν το συνδυασμό αυτών των συμβόλων και αποτελείται από 

υποσυστήματα (φωνολογικό, σημασιολογικό, μορφοσυντακτικό, πραγματολογικό) 

τα οποία είναι αποδεκτά και συμφωνημένα από την κοινωνία όπου 

χρησιμοποιούνται. Πρωταρχικός ρόλος της γλώσσας είναι η επικοινωνία. 

Η απόκλιση στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, πριν από την 

κατάκτηση και χρήση της γλώσσας ως εργαλείου για επικοινωνία ,  είναι 

χαρακτηριστικό σύμπτωμα των ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού. 

Έρευνες έχουν δείξει (Wing 1976), ότι τα βρέφη με αυτισμό υπολείπονται στις μη 

λεκτικές επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες από πολύ νωρίς. Ως τέτοια 

συμπτώματα έχουν αναφερθεί το μονότονο κλάμα, η άρνηση για αγκαλιά, το 

αδικαιολόγητο κλάμα, η μη χρήση της βλεμματικής επαφής για επικοινωνιακούς 

και κοινωνικούς σκοπούς, η μη εμφάνιση της συμπεριφοράς του δειξίματος με 

στόχο το κοινωνικό μοίρασμα και το περιορισμένο ενδιαφέρον για το περιβάλλον. 

Κατά τον 18ο μήνα στα συμπτώματα αυτά προστίθενται  η καθυστέρηση στην 

ανάπτυξη της ομιλίας καθώς επίσης και η ακατάλληλη ή περίεργη ή περιορισμένη 

ενασχόληση με τα αντικείμενα.  

Φαίνεται λοιπόν,  ότι ο αυτισμός να είναι μια γνωστική διαταραχή που επηρεάζει 

την ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων με αποτέλεσμα την 

απόκλιση στην ανάπτυξη. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε τις δυσκολίες στην 

επικοινωνία στα άτομα με αυτισμό ως διαταραχή λόγου ή γλώσσας,  γιατί αυτό δεν 

είναι η πρωταρχική δυσκολία. Η γλώσσα όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι το 

εργαλείο για επικοινωνία και είναι φυσικό κάποιος ο οποίος υπολείπεται στην 
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επικοινωνία να μην μπορεί να αναπτύξει κατάλληλα και τη γλώσσα αφού δεν 

γνωρίζει τι να κάνει με αυτή.  

Το υποσύστημα της γλώσσας που αφορά  στην κατάλληλη κοινωνική της χρήση με 

στόχο την επικοινωνία είναι η πραγματολογία και αυτή είναι που φαίνεται να 

υπολείπεται στα άτομα με αυτισμό. Με τον όρο πραγματολογία περιγράφεται η  

κατάλληλη επικοινωνία μέσω της ικανότητας του ατόμου να μπορεί να λέει το 

σωστό πράγμα με το σωστό τρόπο, στο σωστό τόπο και χρόνο, όπως αυτός ορίζεται 

από την κοινωνική ομάδα.  Η πραγματολογία μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

προλεκτική και αφορά στην επικοινωνία του ατόμου με το περιβάλλοντα χώρο, ως 

μη λεκτική και αφορά τις  επικοινωνιακές δεξιότητες  πριν από την ανάπτυξη της 

γλώσσας και ως λεκτική και αφορά στην κατάλληλη κοινωνική χρήση της γλώσσας.  

Τα άτομα με αυτισμό, αναλόγως του βαθμού σοβαρότητας της διαταραχής τους και 

το επίπεδο λειτουργικότητάς τους,  υπολείπονται σε διαφορετικό βαθμό και σε 

διαφορετικές δεξιότητες της πραγματολογίας. 

Οι πραγματολογικές διαταραχές που μπορεί να παρουσιάσουν αφορούν: 

 

 

Προ-λεκτική πραγματολογία 

 

μειωμένο ενδιαφέρον για το περιβάλλον 

 

περιορισμένη - διαφοροποιημένη κατανόηση του περιβάλλοντος   

ασυνεπής αντίδραση σε ερεθίσματα 

 
υπερεκλεκτικότητα των ερεθισμάτων  

 

έλλειψη ή μειωμένο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους 

 
έλλειψη ή μειωμένη πρωτοβουλία για αλληλεπίδραση 

 
περιορισμένη πρόθεση για επικοινωνία 

 
έλλειψη ή μειωμένος μη λεκτικός σχολιασμός 

 
μειωμένη ή έλλειψη δεξιοτήτων εναλλαγής σειράς 

 

μειωμένος κοινωνικός συγχρονισμός 

 
δυσκολία στην κατανόηση των εκφράσεων προσώπου 

 
δυσκολία στην κατανόηση της προσωδίας του λόγου 

 
δυσκολία συντονισμού του βλέμματος 

 
κλάμα – αγκαλιά  
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Στα υπόλοιπα υποσυστήματα της γλώσσας, σημασιολογικό, μορφοσυντακτικό, 

φωνολογικό, οι δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν είναι μη ειδικές ως προς 

την αυτιστική διαταραχή, δηλ. δεν οφείλονται σε αυτή, εκτός από κάποιες που 

αφορούν στο σημασιολογικό υποσύστημα της γλώσσας. Οι μη ειδικές ως προς την 

αυτιστική διαταραχή δυσκολίες στη γλώσσα οφείλονται είτε στο χαμηλό νοητικό 

δυναμικό που συνοδεύει συχνά τα άτομα με αυτισμό, είτε σε επιπρόσθετες 

αναπτυξιακές διαταραχές λόγου / γλώσσας που συνυπάρχουν με την αυτιστική 

διαταραχή.  Έτσι, μπορεί να παρατηρηθεί δυσκολία στην σύνταξη προτάσεων, 

δυσκολία στην κατάκτηση των χρόνων των ρημάτων, χαμηλό λεξιλόγιο, δυσκολία 

στην ανάκληση εννοιών, φωνολογικές διαταραχές, χαλαρή άρθρωση, διαταραχές 

του ρυθμού της ομιλίας.  

 

Μη – λεκτική πραγματολογία 

 

ασυνήθιστη χροιά και ένταση φωνής 

 
δυσκολία στον καθορισμό της απόστασης των ομιλητών 

 
περιορισμένη ή ελλιπής χρήση εξωλεκτικής  

 

επικοινωνίας για την ενθάρρυνση του ομιλητή 

 
ακατάλληλη στάση σώματος  

Λεκτική πραγματολογία 

δυσκολία στην αντίληψη του νοητικού επιπέδου του ακροατή 

δυσκολία ή έλλειψη σχολιασμού 

δυσκολία στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

δυσκολία στη χρήση του λόγου βάσει κοινωνικών κανόνων 

 δυσκολία στην αφήγηση 

 δυσκολία στην αιτιολόγηση καταστάσεων 

 δυσκολία στην καθοδήγηση των άλλων 

 δυσκολία στην έναρξη συζήτησης 

 δυσκολία στην συντήρηση συζήτησης 

 δυσκολία στη διόρθωση συζήτησης 

 περιορισμένα θέματα συζήτησης 

 λεκτικές εμμονές 

 δυσκολίες σε μεταφορές, αινίγματα, λογοπαίγνια, ανέκδοτα, παροιμίες, δεικτικές 

λέξεις, πολύσημες έννοιες 
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Οι ειδικές, ως προς την αυτιστική διαταραχή, δυσκολίες που εμφανίζονται στο 

λόγο/ γλώσσα των ατόμων με αυτισμό και αφορούν στο σημασιολογικό 

υποσύστημα είναι σχετικές με την γενίκευση εννοιών, κατάκτηση και γενίκευση 

αφηρημένων εννοιών, την κυριολεκτική κατανόηση, την κατάκτηση των 

πολλαπλών νοημάτων των εννοιών, την ανάκληση των πολλαπλών νοημάτων των 

εννοιών και την κατανόηση γραπτών κειμένων. 

Η πολυμορφία των δυσκολιών των ατόμων με αυτισμό στην επικοινωνία και το 

λόγο/ γλώσσα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα τόσο τη διαγνωστική 

αξιολόγηση, όσο και τη θεραπευτική παρέμβαση.  Η θεραπευτική παρέμβαση 

οφείλει να γίνεται με γνώμονα  τη σοβαρότητα της αυτιστικής διαταραχής, τις 

επιπρόσθετες αναπτυξιακές διαταραχές, το επίπεδο λειτουργικότητας της 

οικογένειας, τις ανάγκες του ατόμου και  την  καθημερινότητά του. Ειδικά στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών της επικοινωνίας και του λόγου η συμμετοχή του 

οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος είναι σημαντική, αφού η επικοινωνία 

μαθαίνεται εκτός δομημένων εκπαιδευτικών καταστάσεων  για να εξυπηρετεί το 

άτομο στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Βάσει των παραπάνω οι γονείς πρέπει 

να είναι συνεργάτες στη θεραπευτική διαδικασία και να αποτελούν τον κρίκο που 

θα μεταφέρει τις επικοινωνιακές τεχνικές από το χώρο δομημένης διδασκαλίας στο 

ευρύτερο περιβάλλον. 

Στις περιπτώσεις των ατόμων με αυτισμό, όπου λείπει η γνώση του τι σημαίνει 

επικοινωνία , η αντιμετώπιση των δυσκολιών στηρίζεται κυρίως σε εναλλακτικά 

συστήματα επικοινωνίας.  Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας είναι αυτά στα 

οποία  χρησιμοποιούνται τρόποι επικοινωνίας πέρα από τους  συνηθισμένους 

(προφορική ομιλία, νοηματική γλώσσα, γραπτός λόγος). Τα εναλλακτικά 

συστήματα επικοινωνίας στηρίζονται στην οπτική επικοινωνία και για αυτό το λόγο 

χρησιμοποιούν εικόνες, σύμβολα ή μικροαντικείμενα. Τα πιο γνωστά προγράμματα 

που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ατόμων με επικοινωνιακές διαταραχές είναι 

το γλωσσικό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ (Walker 1980)και τo  Picture Exchange 

Communication System (PECS) (Bondy & Frost 1985). 

Το γλωσσικό πρόγραμμα  ΜΑΚΑΤΟΝ αναπτύχθηκε   κατά τη δεκαετία του 1970 από 

τη  Βρετανίδα  λογοπεδικό Margaret Walker. Αποτελούσε  το πρακτικό μέρος ενός 

προγράμματος  έρευνας,  και είχε ως στόχο να εφοδιάσει με κάποιο  μέσο 

επικοινωνίας ενήλικες τροφίμους ενός ιδρύματος, οι οποίοι ήταν κωφοί και με  

σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες (νοητική υστέρηση). Το ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα 

γλωσσικό πρόγραμμα που παρέχει ένα μέσο επικοινωνίας και ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά και ενήλικες με επικοινωνιακές 

διαταραχές. Επίσης χρησιμοποιείται για  την εισαγωγή  στη διαδικασία εκμάθησης 

της  γραφής και της ανάγνωσης αλλά και ως ένας τρόπος εναλλακτικής επικοινωνίας, 

όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Χρησιμοποιείται σε άτομα με  βαριές, σοβαρές, μέτριες 

ή ελαφρές μαθησιακές δυσκολίες (νοητική υστέρηση), σε άτομα με αυτισμό, σε 

άτομα με σωματικές αναπηρίες και σε άτομα με αισθητηριακές ή πολυαισθητηριακές 

αναπηρίες. Επίσης, σημαντική βοήθεια παρέχει, σε παιδιά με  Ειδική Γλωσσική 

Διαταραχή ή/και με άλλες αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές και σε άτομα με 

επίκτητες γλωσσικές διαταραχές (αφασίες, δυσαρθρίες, διαταραχές της φωνής κ.α) 

(Walker 1980). 
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Αποτελείται από ένα  βασικό λεξιλόγιο που περιέχει 450 έννοιες και το οποίο είναι 

χωρισμένο σε οχτώ αναπτυξιακά στάδια. Ο διαχωρισμός των σταδίων έγινε σύμφωνα 

με την εμφάνιση των εννοιών στο λεξιλόγιο των φυσιολογικά αναπτυσσόμενων 

παιδιών και  σύμφωνα με τις επικοινωνιακές ανάγκες των παιδιών σε κάθε 

αναπτυξιακό στάδιο. Παράλληλα με το βασικό λεξιλόγιο, υπάρχει το λεξιλόγιο πηγή, 

το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το πρώτο, παρέχοντας τη δυνατότητα 

διεύρυνσής του, για άτομα που το έχουν ανάγκη. Το λεξιλόγιο πηγή αποτελείται  από 

7000 έννοιες περίπου, οι οποίες είναι ταξινομημένες σε θεματικές ενότητες. 

Για τη διδασκαλία του χρησιμοποιείται η πολυαισθητηριακή προσέγγιση, εφόσον 

συνδυάζει τη χρήση  προφορικού λόγου, νοημάτων και γραπτών συμβόλων. 

Το μέγεθος του λεξιλογίου είναι, εσκεμμένα, περιορισμένο για να μην επιβαρύνει τη 

μνήμη και ο σχεδιασμός του επιτρέπει στα άτομα να μαθαίνουν προοδευτικά το 

λεξιλόγιο με το δικό τους προσωπικό ρυθμό και σύμφωνα με τις προσωπικές, 

επικοινωνιακές τους ανάγκες. Λέξεις που δεν έχουν σχέση με τις εμπειρίες του 

ατόμου παραλείπονται, ενώ άλλες σημαντικές για τις ανάγκες και τις εμπειρίες του, 

αν και βρίσκονται σε  στάδια του λεξιλογίου πιο προχωρημένα, μπορούν να 

χρησιμοποιούνται και να διδάσκονται από την αρχή ή όποτε αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. (Walker et. al 1984). 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευέλικτο πρόγραμμα του οποίου ο στόχος  είναι να 

διασφαλίσει,  ακόμη και όταν η περιορισμένη μαθησιακή ικανότητα  του ατόμου το 

εμποδίζει να προχωρήσει πέρα από τα αρχικά στάδια,  κάποιο επίπεδο επικοινωνίας  

που ενδέχεται να είναι περιορισμένο, πλην όμως λειτουργικό  για να εκφράζει τις 

καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες του (Walker 1980). 

Τα  νοήματα που χρησιμοποιούνται από το ΜΑΚΑΤΟΝ -ΕΛΛΑΣ, προέρχονται από 

την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, όπως το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε χώρα, από της 

οποίας τη νοηματική γλώσσα των κωφών δανείζεται τα νοήματα  του το πρόγραμμα 

ΜΑΚΑΤΟΝ. 

Από το 1976, δημιουργήθηκε η ανάγκη ταύτισης των νοημάτων με γραφικά σύμβολα. 

Σύμφωνα με το πνεύμα της πολυαισθητηριακής προσέγγισης του προγράμματος 

(δηλαδή χρήση νοημάτων, συμβόλων και ομιλίας) τα σύμβολα χρησιμοποιούνται για 

παιδιά και ενήλικες με ή χωρίς σωματική αναπηρία, για την ανάπτυξη της δομής της 

γλώσσας αλλά και για την  ανάπτυξη προαναγνωστικών δεξιοτήτων που θα 

αποτελέσουν τη γέφυρα για τη επίτευξη της εφαρμογής της κλασσικής μεθόδου 

ανάγνωσης, όταν αυτή κρίνεται δυνατή (Grove & Walker 1984). 

Τα σύμβολα του ΜΑΚΑΤΟΝ παρέχουν τη δυνατότητα του άμεσου και  απτού  

χειρισμού της γλώσσας, από τα παιδιά και τους ενήλικες με διαταραχές στην 

επικοινωνία,  βοηθώντας ιδιαίτερα  στον τομέα της δόμησης της γλώσσας και 

διευκολύνοντας την κατανόηση των μερών του λόγου που την  αποτελούν. Επίσης τα 

σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες χρήσης του προγράμματος ως 

εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας. 

Η κριτική που δέχεται  το ΜΑΚΑΤΟΝ ως προς την χρήση του σε άτομα με αυτισμό 

αφορά κυρίως στην ύπαρξη και χρήση των νοημάτων στην εφαρμογή του 

προγράμματος. Εξαιτίας της αποτυχίας της εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό με τη 

νοηματική γλώσσα, στη δεκαετία του 80, θεωρείται ακόμη ακατάλληλη πρακτική η 

χρήση οποιασδήποτε μορφής κινηματικής γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη της 

επικοινωνίας. Το ΜΑΚΑΤΟΝ όμως δεν είναι νοηματική γλώσσα, είναι γλωσσικό 

πρόγραμμα που έχει ως στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας και του λόγου είτε 

ακολουθώντας την αναπτυξιακή πορεία του ατόμου, είτε βρίσκοντας εναλλακτικούς 

τρόπους για την προώθησή τους. Δεν διδάσκει νοήματα αλλά χρησιμοποιεί 
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συμπληρωματικά τα νοήματα σε συνδυασμό με την προφορική ομιλία με κύριο στόχο 

την αύξηση της κατανόησης του λόγου από το άτομο με δυσκολίες στην επικοινωνία. 

Αν το ίδιο το άτομο βρει βοηθητική και αποτελεσματική τη χρήση των νοημάτων και 

τα χρησιμοποιεί κατάλληλα εξυπηρετώντας της επικοινωνιακές του ανάγκες, τότε 

αυτά μπορεί να παραμείνουν ως τρόπος εναλλακτικής επικοινωνίας, αν δεν συμβεί 

αυτό, τα νοήματα συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από τους επικοινωνιακούς  

συνεργάτες για να υποστηρίξουν την καλύτερη κατανόηση του προφορικού λόγου. 

Στην ομάδα των ατόμων με αυτισμό, η πιο συχνή χρήση του ΜΑΚΑΤΟΝ 

περιλαμβάνει την προώθηση της επικοινωνίας με εναλλακτικούς τρόπους μέσω  της 

χρήσης των συμβόλων ή βοηθά στην οργάνωση του ήδη υπάρχοντος λόγου 

υποστηρίζοντας με συγκεκριμένες διδακτικές τεχνικές την  ανάπτυξη της προφορικής  

εκφραστικής ικανότητας  (Grove & Walker 1990).       

Το Picture Exchange Communication System (PECS) (Επικοινωνιακό Σύστημα μέσω 

της Ανταλλαγής Εικόνων)  αναπτύχθηκε το 1985, αρχικά για παιδιά προσχολικής 

ηλικίας με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, αλλά και άλλες διαταραχές της 

επικοινωνίας που δεν έχουν λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεχτό λόγο. Αργότερα 

επεκτάθηκε, και σήμερα χρησιμοποιείται και σε ενήλικες με διαταραχές στην 

επικοινωνία. Το PECS είναι ένα εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας που έχει ως 

στόχο να διδάξει βασικές αρχές αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας πριν από το λόγο. 

Χρησιμοποιεί κυρίως εικόνες και μαθαίνει στα άτομα που το χρησιμοποιούν να 

πλησιάζουν και να δείχνουν την εικόνα του αντικειμένου που επιθυμούν στο 

«σύντροφο επικοινωνίας» με στόχο την ανταλλαγή της εικόνας με το αντικείμενο. Με 

αυτό τον τρόπο το άτομο ξεκινά την διαδικασία επικοινωνίας με συγκεκριμένα 

αποτελέσματα μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. 

Το πρωτόκολλο του PECS είναι βασισμένο στην έρευνα και πρακτική εφαρμογή των 

αρχών της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis - 

ABA). Η χρήση του PECS  γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες στρατηγικές 

εκπαίδευσης, συστημάτων ενίσχυσης, στρατηγικών διόρθωσης του λάθους και 

στρατηγικών γενίκευσης για την διδασκαλία κάθε δεξιότητας. Το πρωτόκολλο 

εξελίσσεται παράλληλα με την τυπική ανάπτυξη της γλώσσας, με την έννοια ότι 

πρώτα διδάσκεται στο παιδί «πώς» να αλληλεπιδράσει ή ποιες είναι οι βασικές αρχές 

επικοινωνίας και αργότερα την επικοινωνία μέσω συγκεκριμένων μηνυμάτων τα 

οποία εμπλουτίζονται με διάφορες γραμματικές δομές, με σημασιολογικές σχέσεις 

και λειτουργίες επικοινωνίας. Αρχικά η εκπαίδευση ξεκινά με το πώς πρέπει ο ειδικός 

να διαμορφώσει το περιβάλλον για να είναι έτοιμο για την διδασκαλία του PECS και 

στη συνέχεια γίνεται εκτεταμένη εκπαίδευση για τα έξι στάδια που χρειάζονται για τη 

χορήγηση του. Κάθε στάδιο παρουσιάζεται βήμα προς βήμα και διευκρινίζεται πώς 

να δημιουργηθεί και να χορηγηθεί ένα οπτικό μέσο επικοινωνίας (εικόνα) για να 

ενισχυθεί η ολική επικοινωνία του μαθητή. Πρόσφατες έρευνες έχουν ενισχύσει την 

άποψη ότι το PECS   έχει στηρίξει την αυθόρμητη χρήση του λόγου και σε κάποιες 

περιπτώσεις ακόμη και την εκφορά του (Carpenter et. al. 1998, Magiati & Howlin 

2003). 

Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό και εύχρηστο εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας 

που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε ειδικούς που δεν έχουν γνώσεις σχετικά με 

την ανάπτυξη της προλεκτικής επικοινωνίας. Αφού όμως αναπτυχθεί η επικοινωνία 

και η κοινωνική αλληλεπίδραση  και εμφανιστεί ο προφορικός λόγος στις 

περισσότερες των περιπτώσεων είναι απαραίτητο μετά να χρησιμοποιηθεί κάποιο 

γλωσσικό πρόγραμμα για την εξέλιξη του. 
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Τα δύο παραπάνω συστήματα αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να βοηθήσουν 

και να εξελίξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ατόμων που το έχουν ανάγκη. 

Αυτό που δεν πρέπει να παραβλέπεται είναι η εκπαίδευση και προσέγγιση στην ολική 

επικοινωνία των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Με τον όρο ολική 

επικοινωνία εννοούμε την εκπαίδευση του ατόμου για να μπορεί να ανταποκριθεί στο 

περιβάλλον, αλλά και την εκπαίδευση στην ενδοεπικοινωνία, δηλ. στο να 

εκπαιδεύσουμε το άτομο να κατανοεί τι μπορεί να νοιώθει (πείνα, δίψα, πόνο, 

αδιαθεσία, κούραση, δυσκολία κατανόησης) και να συμπεριφέρεται κατάλληλα, 

καθώς επίσης και να εκπαιδεύσουμε το περιβάλλον να κατανοήσει τις δυσκολίες του 

ατόμου με αυτισμό για να μπορεί και αυτό να συμπεριφέρεται κατάλληλα. 

 

  

   

 

                                                               επικοινωνία 

 

 

 

 

Άρα, η κατάλληλη αντιμετώπιση των δυσκολιών στην επικοινωνία που 

συναντώνται στο φάσμα του αυτισμού δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο 

ίδιο το άτομο με στόχο την προσαρμογή του στο περιβάλλον, αλλά και στο 

περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί στο άτομο. 
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