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Δπραξηζηίεο 

 

Αξρηθά, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ θαζεγήηξηά καο θα 

Πειεθίδνπ Λίλα γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζή ηεο ζηελ 

εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. Αθφκε, ζα ζέιακε λα 

επραξηζηήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο γηα ηε ζηήξημή ηνπο. Έλα κεγάιν 

επραξηζηψ ζα ζέιακε λα πνχκε θαη ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, δηφηη ρσξίο απηνχο ζα ήηαλ αδχλαην 

λα νινθιεξσζεί ε έξεπλα θαη θαηά ζπλέπεηα ε πηπρηαθή καο εξγαζία.  
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Πεπίλητη  

Σα άηνκα κε απηηζκφ δελ έρνπλ πνιιέο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ δελ θαηαθέξλεη ηειηθά λα εξγαζηεί, 

ιφγσ ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ απνδνηηθφηεηά 

ηνπο, αιιά θαη θάπνησλ πεξηνξηζκψλ (Walsh et al., 2014· Hendricks, 2010 · Boeltzig 

et al., 2008).  

Σκοπψρ: ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΔΛΜΔΠΑ Κξήηεο, 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε. 

Μέθοδορ: Υξεζηκνπνηήζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα θαζψο ην κέζν απνηέιεζε 

έλα απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ζπκπιεξψζεθε απφ 121 θνηηεηέο ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ Κξήηεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 81 ήηαλ 

γπλαίθεο θαη νη 40 άλδξεο. H αλάιπζε ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο SPSS 25 θαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ρ2, δηφηη νη κεηαβιεηέο είλαη 

πνηνηηθέο κε θαηεγνξίεο πεξηζζφηεξεο απφ δχν.  

Αποηελέζμαηα: Σα πεξηζζφηεξα άηνκα απφ ηνπο εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ πσο 

ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ γλσζηηθέο, 

επηθνηλσληαθέο αιιά θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

Δπίζεο, ην 50,4% ησλ θνηηεηψλ (61 θνηηεηέο) ζεσξνχλ πσο ε αγνξά εξγαζίαο δελ 

πιεξνί ηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππνδερζεί άηνκα κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε.  

Σςμπεπάζμαηα: Ζ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε είλαη κία δχζθνιε 

δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ηα άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζην θάζκα απηηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εξγαζία. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε καο δείρλεη πσο ζην ζχλνιφ ηνπο νη θνηηεηέο ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ 

Κξήηεο θαίλεηαη λα κελ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ κε πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ. 

Δπίζεο, παξαηεξήζεθε πσο ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ επεξεάδνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα έληαμε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζηνλ 
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επαγγεικαηηθφ ρψξν. Αμηνζεκείσην είλαη, επίζεο, φηη αλαθνξηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε δελ ππάξρεη εθηεηακέλε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Απηηζκφο, Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε, Δθαξκνγή ηεο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο  

Abstract 

 

 People with autism do not have many opportunities for vocational 

rehabilitation and a large percentage of them eventually fail to work, due to the 

perceptions and stereotypes that exist about their efficiency, but also some limitations.  

The purpose of this research is to examine the perceptions of the students of 

Hellenic Mediterranean University of Crete regarding autistic children with mild 

mental retardation and their vocational rehabilitation.  

The research method used for the present research is the quantitative and the 

research tool is an improvised questionnaire with closed-ended questions. The 

questionnaire was completed by 121 students of EL.ME.PA Crete, of whom 81 were 

women and 40 men. The survey was conducted with the help of a social media and its 

analysis was done with the help of the SPSS 25 program and using the x2 method, 

because the variables are qualitative with categories of more than two. 

According to the results, most of the respondents believe that people with 

autism and mild mental retardation can develop cognitive, communication and 

professional skills with proper education. Also, 50.4% of students (61 students) 

believe that the labor market does satisfy the requirements of the welcome people 

with autism and mild mental retardation. 

In conclusion, vocational rehabilitation is a difficult process for all people. In 

reality, however, people on the autism spectrum have a right to education and 

employment. This research shows that as a whole, the students of EL.MEPA Crete do 

not seem to treat people with autism with prejudices and stereotypes. In addition, 

there is a need to inform students. It was also observed that the personal 

characteristics of students influence their views on their views on the inclusion of 



 

9 

 

people with autism in the professional field. It is also noteworthy that there is no 

extensive research activity regarding their vocational rehabilitation.  

 

KEYWORDS:  Autism, Vocational Rehabilitation, Social Worker, Student‘s 

Perceptions 

Ειςαγωγή 

Ζ εηδηθή αγσγή είλαη ε επηζηήκε πνπ ιεηηνπξγεί σο πξνο ηε κφξθσζε θαη  ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ φπνπ ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο αλάπηπμε δπζθνιεχεηαη 

εμαηηίαο αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ (Ρφδα Ηκβξηψηε, 1939). Δπίζεο, ε 

πνιηηεία, νξγαλψλεηαη γηα λα βξίζθεηαη δίπια ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ελψ 

παξάιιεια ζπληειεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ αλαθέξνπλ δπζθνιίεο 

(αλζεξέι, 1986). 

 Σα πνζνζηά γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο είλαη ρακειά. Έηζη, ζπλαληνχλ νξηζκέλα εκπφδηα θαη πεξηνξηζκνχο ρσξίο λα 

επζχλνληαη φκσο ηα ίδηα αιιά ην γεγνλφο πσο ε θνηλσλία δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ απηψλ (Απγνπζηάθε, 2006). 

 Ζ εξγαζία καο απνηειείηαη απφ πέληε (5) θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

αλαθεξφκαζηε γεληθά ζηελ έλλνηα ηνπ απηηζκνχ. Πεξηγξάθνπκε γεληθέο έλλνηεο φπσο 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο, αηηίεο θαη δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ θαη 

επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηνλ απηηζκφ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν θαη εζηηάδνπκε ζην θνηλσληθφ ζηίγκα πνπ επεξεάδεη ηα άηνκα κε 

απηηζκφ θαη πσο ε θνηλσλία ηα βνεζά λα ελζσκαησζνχλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, αλαθεξφκαζηε ζηνλ πξνεπαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη πσο κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ηα άηνκα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ρψξν. ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε πσο ιεηηνπξγεί ε Κνηλσληθή 

Δξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ απηηζκνχ. Δπίζεο, αλαθέξνπκε ηνλ ξφιν ηνπ Κνηλσληθνχ 

Λεηηνπξγνχ, ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα θαη πσο ε Κνηλσληθή Δξγαζία 

εθαξκφδεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ζηεξενηχπσλ θαη δηαθξίζεσλ. 

 ην εξεπλεηηθφ κέξνο, αλαιχζακε ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε. 

Αλαθεξζήθακε δειαδή ζηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ζην δείγκα, ζηα εξεπλεηηθά 
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εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο θαη ζηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Αθφκε, 

ζπκπεξηιάβακε ηα εζηθά δηιιήκαηα, θαζψο θαη θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίζακε. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζακε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα  ηεο έξεπλαο,  πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε απνηειεζκάησλ, φπσο 

επίζεο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο. Οινθιεξψζακε κε νξηζκέλνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ 

ηέζεθαλ γηα επφκελεο έξεπλεο. 

1ο Kεθάλαιο: Φάζμα Αςηιζμοω  

1.1. Οξηζκφο  

Ο απηηζκφο είλαη κία δηαηαξαρή πνπ επηδξά ζηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε θαη 

αλαπηπμηαθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ. Μεξηθέο απφ ηηο δπζθνιίεο ηεο δηαηαξαρήο 

απηήο είλαη ε θνηλσληθή θαηαλφεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα θαη ε 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία. Οη δξαζηεξηφηεηέο θαη ηα ελδηαθέξνληά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αηφκσλ είλαη πεξηνξηζκέλα θαη επαλαιακβαλφκελα.  

Δπίζεο, νη γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο αλαπηχζζνληαη αλφκνηα θαη φζνλ αθνξά ηηο 

αηζζεηεξηαθέο πξνζιήςεηο ππάξρεη αλαθφινπζε επεμεξγαζία. Οη παξαπάλσ 

δπζθνιίεο δελ είλαη ίδηεο γηα φια ηα άηνκα. ε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ απηηζκνχ 

ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαη δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ φπνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ παξεκβάζεηο. Ο απηηζκφο ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο κε άιιεο αλαπεξίεο φπσο 

λνεηηθή πζηέξεζε  θαη κε δηάθνξα ηαηξηθά ζχλδξνκα. Καζψο κεγαιψλεη ην παηδί 

γίλνληαη αηζζεηά ηα ζεκάδηα ηνπ απηηζκνχ. Οη φξνη «πξψηκνο» θαη «παηδηθφο» 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ηνλίζνπλ πσο ν απηηζκφο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηξηψλ πξψησλ εηψλ ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ ζχκθσλα κε ηνλ kanner (1943) 

(Townsend θαη Westerfield, 2010, Turner θαη ζπλεξγάηεο, 2011). Δθαξκφδνληαο, 

φκσο, έγθαηξα, ηηο θαηάιιειεο ςπρνινγηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, ζπζηεκαηηθά θαη κε ζπλέπεηα, ηφηε ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο γηα πνιχ 

ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο (ηέξγηνο Νφηαο, 2005). 
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1.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ο απηηζκφο ζεσξείηαη πσο ππήξρε αλέθαζελ ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ 

πιεζπζκνχ κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα παξφιν πνπ δελ αλαγλσξίδνληαλ σο έλλνηα 

θαη θαη επέθηαζε σο δηαηαξαρή (Κ. εξεηφπνπινο, 2019). Οη πξψηνη πνπ εξέπλεζαλ 

ην πεδίν ηνπ απηηζκνχ ήηαλ ν ςπρίαηξνο Leo Kanner θαη ν παηδίαηξνο Hans Asperger 

φπνπ θαη νη δχν άξρηζαλ ηηο κειέηεο ηνπο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Ο Kanner 

επηθεληξψζεθε αξρηθά ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ―πξψηκνπ λεπηαθνχ απηηζκνχ‖, εζηίαζε 

ζηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ βιάβψλ ηνπ απηηζκνχ θαη φρη 

ησλ γλσζηηθψλ. Ο Asperger (γλσζηφ θαη σο ζχλδξνκν Asperger) παξαηήξεζε θαη 

ραξαθηήξηζε ηνλ απηηζκφ σο ―απηηζηηθή ςπρνπάζεηα ζηελ παηδηθή ειηθία‖. Αλαθέξεη 

φηη είλαη άηνκα πνπ είλαη ηθαλά ζηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία. Ζ δηαηαξαρή 

Asperger θαίλεηαη φηη ζπλήζσο ηελ έρνπλ άηνκα πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σν θνηλφ 

ζηνηρείν ησλ εξεπλεηψλ απηψλ ήηαλ ε εθαξκνγή ηαηξηθψλ κνληέισλ. (Κ. 

εξεηφπνπινο, Γ. Λάκληζνο, Κ. Γηαλλαθνχ, 2019) 

1.3 Γηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

  Ζ έλλνηα Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο (ΓΑΓ), εκθαλίζηεθε σο φξνο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, γηα λα πεξηγξαθνχλ νξηζκέλεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. ε απηέο ηηο δηαηαξαρέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν Απηηζκφο, ην 

χλδξνκν Asperger, ην χλδξνκν Rett, ε Παηδηθή Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή θαη ε 

Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή-Με Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο (DSM-IV ζει 57-62 

θαη απφ American Psychiatric Association, 2000. Johnson θαη Myers, 2007. Merrick, 

Kandel, Morad, 2004). 

Οη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξεί λα είλαη απφ ήπηα έσο ζνβαξά. Δπεηδή ππάξρνπλ 

πνιιέο αλνκνηφηεηεο αλάκεζα ζηα παηδηά θαη δηαθνξέο ζηε δπζθνιία ησλ 

πξνβιεκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν φξνο ―δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο‖ (Wing 

1998). Μπνξεί ε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ λα είλαη φκνηα, ππάξρεη φκσο πηζαλφηεηα  

λα ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο θαη λα επηδξά πνιχ δηαθνξεηηθά ζην θάζε άηνκν.. 
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Δπίζεο, δελ είλαη δεδνκέλν φηη ζα παξνπζηάζνπλ φια ηα ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ 

αιιά έλα ηκήκα απηψλ. (Αηθαηεξίλε Καηζηαλά, 2015) 

Ο  Leo Kanner παξνπζίαζε ηελ δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ σο λφζν  ην 1943. 

Καηά ηελ ίδην δηάζηεκα, ν παηδίαηξνο Hans Asperger  ζρεκάηηζε κία παξφκνηα 

ζεσξία ηεο δηαηαξαρήο απηήο. Όζνλ αθνξά ην ζέκα, νη εηδηθνί αξρηθά ην πεξηέγξαςαλ 

κε καθξνζθειή αλάιπζε αιιά ππήξμαλ ηξία ζπκπηψκαηα ηα νπνία μερψξηζαλ. Σα 

ζπκπηψκαηα απηά είλαη νη ηδηφξξπζκεο επαλαιακβαλφκελεο ξνπηίλεο, ε αθξαία 

απνκφλσζε θαη ε πξψηκε έλαξμε ζηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο δσήο. Οη εηδηθνί Rutter, 

Schopler θαη Wing αλέπηπμαλ ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ θαη παξνπζηάζηεθε ν ησξηλφο 

φξνο. Ο απηηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έλα ―θάζκα δηαηαξαρψλ‖ θαη βαζίδεηαη ζηα 

―ειιείκκαηα ζηελ ηξηάδα‖ φπνπ απνξξένπλ απφ έξεπλεο ηεο ςπρηάηξνπ Wing (1988-

1996). Σα ειιείκκαηα ζηελ Σξηάδα είλαη ηα παξαθάησ:  

1. Μεηνλεθηνχζα Κνηλσληθή Αιιειεπίδξαζε: Μία απφ ηηο βαζηθέο δπζθνιίεο 

ηνπ απηηζκνχ είλαη ε δπζθνιία ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Αξρηθά, Ζ 

αδπλακία λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν θαη ηνπο γχξσ αλζξψπνπο εξκελεχνληαλ πσο 

ην παηδί έρεη αλάγθε λα κείλεη κφλν ηνπ. ηε ζπλέρεηα, φκσο, απεδείρζε πσο ε 

ζπγθεθξηκέλε αλάγθε απνξξέεη απφ ηελ δηαηαξαρή ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Έηζη, 

ηα παηδηά ιεηηνπξγνχζαλ ζαλ λα βξίζθνληαλ κφλα ηνπο ζην ρψξν, ρσξίο λα 

αληαπνθξίλνληαη  φηαλ θάπνηνο ηνπο κηιήζεη, δελ εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο 

εθηφο αλ ηα βηψλνπλ πνιχ έληνλα. Δπίζεο, απνθεχγνπλ ηελ βιεκκαηηθή αιιά θαη 

ζσκαηηθή επαθή, απνκνλψλνληαη θαη δελ δείρλνπλ ζπλαηζζήκαηα φηαλ βιέπνπλ 

θάπνηνλ λα πνλάεη ή λα αδηαθνξεί. 

2. Μεηνλεθηνχζα Κνηλσληθή Δπηθνηλσλία: Αλεμάξηεηα κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη ηνλ ηχπν ηνπ απηηζκνχ πνπ βξίζθεηαη έλα παηδί ή έλαο ελήιηθαο, ππάξρεη 

δπζθνιία θαη ζηελ επηθνηλσλία. Μεξηθέο απφ ηηο δπζθνιίεο είλαη φηη  ππάξρεη 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ, ππάξρεη ερνιαιία (επαλαιακβάλεη ιέμεηο 

πνπ εθθξάδνπλ άιινη), ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο θαη θξάζεηο αθαηάιιεια. Δπίζεο, 

κπεξδεχεη ιέμεηο (αλνηρηφ-θιεηζηφ, κακά-κπακπάο), κηιά πνιχ θαη επαλαιακβάλεη 

εξσηήζεηο. Αθφκε, δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη κηα ζπδήηεζε θαη κηιάεη ζπρλά γηα ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ αιιάδνληαο ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. 
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3. Πεξηνξηζκέλα, Δπαλαιεπηηθά ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο: Σν άηνκν κε 

απηηζκφ δελ κπνξεί λα επραξηζηεζεί κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνπλ επέιηθηε θαη 

δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη θαηαθεχγεη ζηηο επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο 

απνηεινχλ θαη έλα είδνο απφζπξζεο απφ ηελ πεξίπινθε πξαγκαηηθφηεηα. Κάπνηεο 

απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο ξνπηίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ην φηη γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί λα ρηππνχλ πάλσ ζηελ θαξέθια πξηλ θαζίζνπλ, λα ληχλνληαη ή λα ηξψλε κε 

ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Αλ ε ξνπηίλα απηή δηαηαξαρζεί ηφηε εθδειψλνληαη θσλέο θαη 

εθξήμεηο ζπκνχ, φπνπ ζηακαηνχλ φηαλ ε ξνπηίλα αξρίζεη απφ ηελ αξρή. 

(Κσλζηαληίλνο Φξαλζίο, 2007) 

 

 

 

1.4 Αηηίεο απηηζκνχ 

1.4.1 Περιβαλλοντικοί 

  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ (1943), πνπ ν Kanner πεξηέγξαςε γηα πξψηε 

θνξά ηνλ απηηζκφ, ην θιίκα πνπ επηθξαηνχζε ηελ επνρή εθείλε ζηε Παηδνςπρηαηξηθή 

ήηαλ ςπραλαιπηηθφ. Ο Kanner, βαζηδφκελνο ζην δείγκα ηνπ, ην νπνίν απνηεινχηαλ 

απφ γνλείο επηζηήκνλεο θαη πςειά ζηειέρε δηνηθεηηθνχ, αξρηθά πίζηεπε φηη ηα αίηηα 

ηνπ απηηζκνχ δελ ήηαλ βηνινγηθά. Ζ ζηάζε πνπ θξαηνχζαλ νη νηθνγέλεηεο ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ ήηαλ άθακπηε, ζνβαξή, επγεληθή θαη αμηνπξεπή ρσξίο ηα παηδηά 

λα ιακβάλνπλ ζηνξγή, ππνζηήξημε θαη παξαδνρή. Ο Kanner ζεσξνχζε πεξηζζφηεξν 

αμηνθαηάθξηηεο ηηο κεηέξεο (1960). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Coleman θαη ν Gillberg 

(1985), αλαθέξνπλ ηελ ακθηζπκία ηνπ Kanner δηφηη ν ίδηνο είρε δεκνζηεχζεη ηελ ίδηα 

ρξνληά έλα βηβιίν κε ηίηιν «Τπεξαζπίδνληαο ηηο κεηέξεο», φπνπ πξνζπαζνχζε λα 

απαιιάμεη ηηο κεηέξεο κε ηελ ελνρή πνπ αηζζάλνληαλ απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο κε 

απηηζκφ (1941). Αξγφηεξα φκσο (1960), δεκνζηεχηεθε έλα άξζξν απφ ηνλ ίδην ζην 

πεξηνδηθφ «Time» ζην νπνίν αλέθεξε φηη νη γνλείο «έηπρε λα μεπαγψζνπλ ίζα ίζα γηα 

λα παξάγνπλ έλα παηδί, επηζηξέθνληαο ζηα επαγγεικαηηθά ςπρξά θαη εγθεθαιηθά 

ελδηαθέξνληά ηνπο». 
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  Οη Schopler θαη Reichler, (1980) εμήγεζαλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε 

πεξηβαιινληηθή άπνςε έγηλε αξθεηά γλσζηή.. Ζ παξνπζίαζε ησλ γνλέσλ ζε 

απνδηνπνκπαίνπο ηξάγνπο ήηαλ κηα βνιηθή ιχζε δηφηη πνιινί θιηληθνί αηζζάλνληαλ 

αλίθαλνη λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ απηηζκνχ. Οη 

πεξηβαιινληηθέο ζεσξίεο πνπ πνιινί εηδηθνί ππνζηήξηδαλ, ηειηθά δελ 

επηβεβαηψζεθαλ. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο γνλείο 

ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ, αληηζέησο, νη γνλείο ησλ πνιχ επεξέζηζησλ παηδηψλ 

ιεηηνπξγνχλ κε εληππσζηαθφ ηξφπν πνιχ θαιά.  

  

1.4.2 Βιολογικοί 

  Τπάξρεη πιεζψξα ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη αηηία ηνπ απηηζκνχ 

νη βηνινγηθνί παξάγνληεο. Σα επξήκαηα αλήθνπλ ζε θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη: ε γελεηηθή, νη πξνλενγληθέο, πεξηλενγληθέο θαη νη λενγληθέο 

επηπινθέο, ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ απφ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηα θαη αμνληθέο 

ηνκνγξαθίεο, ηα λεπξνπαζνινγηθά θαη βηνρεκηθά επξήκαηα θαη ε ζπλχπαξμε ηνπ 

απηηζκνχ κε άιιεο δηαηαξαρέο. (Σζηαληήο, Μαλσιφπνπινο, 1987) 

 Α) Γενεηική 

  Αξθεηέο είλαη νη κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Βξεηαλία (Foldstein 

S., Rutter M. 1977), ζηε θαλδηλαβία (Gillberg C. 1983-84) θαη ζηηο Ζ.Π.Α (Ritvo 

θαη ζπλεξγάηεο 1985) πνπ αθνξνχζαλ δίδπκα θαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα εθ ησλ δχν είρε 

απηηζκφ.. Δπίζεο, ζε δίδπκα φπνπ ην έλα απφ ηα δχν παηδηά έπαζρε απφ απηηζκφ νη 

«λενγληθέο επηπινθέο» θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα  

ηεο βξεηαληθήο κειέηεο (Foldstein S., Rutter M. 1977) δείρλνπλ πσο ν απηηζκφο 

πξνυπνζέηεη θάπνηα «θιεξνλνκηθή γλσζηηθή αλεπάξθεηα» αιιά απηφ κπνξεί λα είλαη 

θαη απνηέιεζκα εγθεθαιηθήο βιάβεο. ηε ζθαλδηλαβηθή κειέηε, ν Gillberg (1984) 

αλαθέξεη απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζηα νπνία βξέζεθαλ κεγάια πνζνζηά κνλνδπγσηψλ 

δηδχκσλ φπνπ θαη νη δχν έπαζραλ απφ απηηζκφ ελψ ηα πνζνζηά γηα ηνπο 

εηεξνδπγψηεο δηδχκνπο ήηαλ πνιχ ρακειφηεξα. Αμηνζεκείσην είλαη πσο φια ηα 

πεξηζηαηηθά ησλ κνλνδπγσηψλ δηδχκσλ δηαγλψζηεθαλ θαη ηα δχν άηνκα απφ 

γλσζηηθέο αλεπάξθεηεο φπσο: λνεηηθή θαζπζηέξεζε, βαξηάο κνξθήο δηαηαξαρέο ζε 
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νκηιία θαη γιψζζα, καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη απηηζκφο, ζε αληίζεζε ηνπ 21% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ησλ δεπγαξηψλ εηεξνδπγσηψλ δηδχκσλ ηνπ αληίζηνηρνπ θχινπ. Σέινο, 

ζηηο Ζ.Π.Α., ν Ritvo (1985). θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθάιπςαλ πσο ζην 96% ησλ 

κνλνδπγσηψλ δηδχκσλ δηαγλψζηεθαλ κε απηηζκφ θαη νη δχν, αληίζεηα ηνπ 24% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ησλ εηεξνδπγσηψλ  

  πκπεξαίλνληαο, ν απηηζκφο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο είλαη θιεξνλνκηθή, ελψ 

ζε άιιεο πεξηπηψζεηο είλαη απνηέιεζκα εγθεθαιηθήο βιάβεο. Ο Ritvo θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ, (1985) ζπκπέξαλαλ πσο ν απηηζκφο είλαη ζπρλφο θαη ζηα δχν κέιε 

ηνπ δίδπκνπ δεπγαξηνχ θαη αθνινπζνχλ έλα κνληέιν απηνζσκηαθήο ππνιεηπφκελεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο (autosomal recessive inheritance model).  

  Έξεπλεο πξαγκαηνπνίεζαλ νη Lotter (1967), Gillberg θαη Wahlstrom (1984) 

θαη Baird θαη August (1985) φπνπ επηθεληξψζεθαλ ζηα αδέξθηα ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ. Οη έξεπλεο ηνπο αλαθέξνπλ έλα πνζνζηφ θηλδχλνπ γηα ηα αδέξθηα 50-100%, 

πνπ ζεκαίλεη πσο ην 2-5% ησλ αδεξθψλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ πηζαλφλ λα 

δηαγλσζηνχλ κε απηηζκφ. Ο Coleman θαη ν Rimland (1976) εξεχλεζαλ ηελ χπαξμε 

ηνπ απηηζκνχ θαη ζηηο επξχηεξν πεξηβάιινλ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη βξήθαλ ην 

πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζην 8%. ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ν Baird θαη 

August (1985), βξέζεθαλ αξθεηά άηνκα κε δηάγλσζε απηηζκνχ θαη λνεηηθήο 

πζηέξεζεο, ζηα αδέξθηα 29 παηδηψλ κε απηηζκφ βαξηάο κνξθήο. Σα αδέξθηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ δελ αληηκεηψπηζαλ ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο. 

Σέινο, ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια φζνλ αθνξά ηνλ απηηζκφ. 

Σα αγφξηα έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα δηαγλσζηνχλ, ζε αλαινγία 3 ή 4:1, 

αιιά ηα θνξίηζηα έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα πεξάζνπλ πην ζνβαξή κνξθή 

δηαηαξαρήο. ε κειέηε ηνπ Tsai θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζε δείγκα 102 παηδηψλ κε 

απηηζκφ, ηα 78 ήηαλ αγφξηα θαη ηα 24 θνξίηζηα (1981). Σα θνξίηζηα παξνπζίαζαλ πην 

ζνβαξέο γλσζηηθέο θαη γισζζηθέο αλεπάξθεηεο, ην πνζνζηφ ησλ ζπγγελψλ κε 

απηηζκφ ή κε γλσζηηθή θαη γισζζηθή αλεπάξθεηα ήηαλ κεγαιχηεξν, είραλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πάζνπλ επηιεςία θαη λα κελ έρνπλ απνθηήζεη έιεγρν 

ζθηγθηήξσλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 3,5 εηψλ. πκπεξαζκαηηθά, ν απηηζκφο έρεη 

γελεηηθή πξνέιεπζε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, αιιά ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο πνπ επζχλνληαη γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ηνπ. 
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Β)Επιπλοκέρ ππιν από ηη ζύλλητη, καηά ηην ππογεννηηική και νεογνική πεπίοδο 

Έρεη αλαθεξζεί πσο κεγάιν πνζνζηφ ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, 

έρεη εθηεζεί ζε ρεκηθέο νπζίεο ή είλαη ρεκηθνί (Deykin, E.Y. McMahon, 1980). Έρνπλ 

αλαθεξζεί δηάθνξνη ιφγνη, φπσο φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

ππνζπξενεηδηζκνχ ζηνπο γνλείο (1976), φηη ππάξρνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά απνβνιψλ 

θαη ζηεηξφηεηαο ζην ηζηνξηθφ ησλ κεηέξσλ (1983), φηη πξνγελλεηηθά έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ινηκψμεηο (1977). Δπίζεο, έρεη αλαθεξζεί πσο ν απηηζκφο ζρεηίδεηαη κε 

ηνμνπιάζκσζε, ζχθηιε, κεγαινθπηηάξσζε, αλεκνβινγηά θαη παξσηίηηδα ηεο 

κεηέξαο, ρσξίο λα έρεη πξνζβιεζεί απαξαίηεηα ε κεηέξα αιιά θαη λα έρεη απιψο 

εθηεζεί ζηνλ ηφ θαη λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα ζην εμειηζζφκελν έκβξπν (1985). 

χκθσλα κε ηνλ Johnson (1980), επηδξνχλ δηαθνξεηηθά πάλσ ζηα αλζξψπηλα 

θχηηαξα θαη επεξεάδνληαη, έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απνδψζνπκε νπνηαδήπνηε 

λεπξνινγηθή αηηία.  

Οη πεξηγελλεηηθέο επηπινθέο φπσο ε επείγνπζα θαηζαξηθή ηνκή, ε 

εκβξπνπιθία, επηζπεπζκέλνο ή παξαηεηακέλνο ηνθεηφο, ππεξβνιηθφ βάξνο ηεο 

κεηέξαο είλαη κεξηθέο απφ ηηο πηζαλέο αηηίεο ηνπ απηηζκνχ. Απηνί νη παξάγνληεο, 

φκσο, παίδνπλ κηθξφ ξφιν ζηελ πξφθιεζε ηνπ απηηζκνχ θαη ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο 

(Deykin, E.Y. McMahon, 1980).  

ε έξεπλα ηεο DeMyer (1979), ζρεηηθά κε ηνπο λενγληθνχο παξάγνληεο, 

ζπγθεληξψζεθε δείγκα 33 παηδηά κε απηηζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο 

εκθαλίζηεθαλ αξξψζηηεο, κεηά ηηο νπνίεο αθνινχζεζαλ αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ζην 15% ησλ παηδηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο 18% θαη ηνπ ηξίηνπ 6% 

ησλ πεξηπηψζεσλ. Καη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ απνηειεί έλδεημε θηλδχλνπ γηα 

απηηζκφ αιιά ην γεγνλφο πσο ε εγθπκνζχλε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο θαιχηεξεο 

ζπλζήθεο.  

Μηα θιηληθή εηθφλα απηηζκνχ πνπ είηε ζπλνδεχεηαη απφ επξήκαηα 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθεκάησλ θαη αμνληθψλ ηνκνγξαθηψλ είηε φρη ππάξρεη 

πεξίπησζε λα παξνπζηαζηεί θαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ. Σξεηο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί είλαη κφιπλζε απφ απιφ έξπε, θαη νη άιιεο δχν 

είραλ άγλσζηεο αηηίεο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο ηνπ δεςηεπογενούρ θαινομενολογικού 
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αςηιζμού πνπ αθνινχζεζαλ κεηά απφ εγθεθαιηθή βιάβε, επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη 

ν απηηζκφο έρεη βηνινγηθή πξνέιεπζε. Ζ DeMyer, απφ ην δείγκα ηεο, ππνιφγηζε φηη 

νη βηνινγηθνί αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ήηαλ ζην 88% ησλ πεξηπηψζεσλ (Delong, 

G.R., Beau, S.C., Brown, F.R. 1981)  (Σζηαληήο, Μαλσιφπνπινο, 1987). 

Γ)Μελέηερ ηλεκηποθςζιολογίαρ και εικονοποίηζηρ ηος εγκεθάλος (brain imaging) 

Μειέηεο παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ αθνξνχλ αθνπζηηθά πξνθιεηά δπλακηθά ηνπ 

ζηειέρνπο ηνπ εγθεθάινπ έρνπλ εκθαληζηεί απφ ην 1975. ηε έξεπλα ηνπ Gillberg θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1989) ην έλα ηξίην ησλ παηδηψλ παξνπζίαζε δηαθνξέο ζηα 

αθνπζηηθά πξνθιεηά δπλακηθά ηνπ ζηειέρνπο ηνπ εγθεθάινπ απφ ηηο θπζηνινγηθέο 

δηεξγαζίεο. Ο Tanguay (1982) θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ βξήθαλ ζηελ έξεπλά ηνπο έλα 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη παζνινγηθέο θαηαγξαθέο (50%). Σν 

ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη απφ απηή ηελ έξεπλα είλαη πσο ε δπζιεηηνπξγία ηνπ 

ζηειέρνπο ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξακφξθσζε ηεο εηζξνήο ησλ 

αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ ζε αλψηεξν επίπεδν θαη απηφ εμεγεί ηνλ ιφγν πνπ ηα άηνκα 

κε απηηζκφ πάζρνπλ απφ γισζζηθέο θαη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο. Μία άιιε εξκελεία 

είλαη πσο απηέο νη δηαηαξαρέο είλαη ζπκπησκαηηθέο κηαο λνζνγφλνπ δηεξγαζίαο πνπ 

επεξεάδεη πνιιέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ.   

  Αθφκε, εμεηάζηεθαλ αθνπζηηθά θαη νπηηθά πξνθιεηά δπλακηθά ηνπ θινηνχ. 

ε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα παηδηά, ηα δπλακηθά ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ δελ 

αληαπνθξίλνληαλ κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα θαη είραλ κηθξφηεξε ηζρχ ή παξνπζηάδνληαλ  

κφλν φηαλ ηα νπηηθά θαη αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ππήξραλ ζπγρξφλσο (1979). Δπίζεο, 

επεηδή πνιιά παηδηά εκθάληζαλ δηαηαξαρέο χπλνπ, εμεηάζηεθαλ θαη ηα ζρήκαηα 

χπλνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ήηαλ πσο ηα ζρήκαηα θχθινπ ησλ ηαρείσλ 

θηλήζεσλ ησλ νθζαικψλ (rapid eye movement-R.E.M.) ζηα άηνκα κε απηηζκφ, 

δηαθέξνπλ θαη δελ παξνπζηάδνπλ αλαζηνιή ησλ αθνπζηηθά πξνθιεηψλ αληηδξάζεσλ 

θαηά ηε θάζε έμαξζεο ηνπ χπλνπ R.E.M. Αμηνζεκείσην, είλαη πσο νη θηλήζεηο ησλ 

καηηψλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ R.E.M., κνηάδνπλ κε 

εθείλεο ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ ρσξίο απηηζκφ (Ornitz, E.M., Ritvo, E.R. 1968). Σα 

επξήκαηα απηά, δειαδή, δείρλνπλ πσο ε ειεθηξνθπζηνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εγθεθάινπ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη απνθιίλνπζα θαη αλψξηκε, αιιά 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηα δηεπθξίληζε νξηζκέλσλ ζεκάησλ. 
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  Αλαθνξηθά, κε ηελ δνκηθή εγθεθαιηθή βιάβε ζηνλ απηηζκφ εμεηάζηεθε, 

αξρηθά, κέζσ πλεπκνλνεγθεθαινγξαθεκάησλ. Οη Hauser θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(1975) βξήθαλ δηφγθσζε ηνπ αξηζηεξνχ θνηιηαθνχ ζπζηήκαηνο θπξίσο ησλ 

θξνηαθηθψλ θεξάησλ ζε 13 απφ ηηο 18 πεξηπηψζεηο απηηζκνχ. Οη Hier θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1979), κέζσ ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε 16 

άηνκα κε απηηζκφ, αλαθάιπςαλ πσο ελψ ηα άηνκα απηά δελ έπαζραλ απφ 

εληνπηζκέλε ή δηάρπηε  εγθεθαιηθή βιάβε, παξνπζίαδαλ αληηζηξνθή ηεο αξηζηεξήο-

δεμηάο αζπκκεηξίαο ηνπ εγθεθάινπ ζηε βξεγκαηηθή ηληαθή ρψξα. Σν 57% ησλ 

αηφκσλ παξνπζίαζε απηή ηελ αληηζηξνθή αιιά κφλν ζην 25% ησλ αζζελψλ κε άιιεο 

λεπξνινγηθέο παζήζεηο. 

  πκπεξαζκαηηθά, ηα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ησλ απηνςηψλ θαη ην γεγνλφο 

πσο ζε θάπνηα άηνκα κε απηηζκφ βξέζεθαλ αλσκαιίεο ηνπ εγθεθάινπ ελψ ζε άιια 

φρη, εμεγείηαη απφ ηελ αηηηνινγηθή αλνκνηνγέλεηα ηνπ ζπλδξφκνπ. Μία αθφκε πηζαλή 

εμήγεζε είλαη πσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηηζκνχ ε δνκή ηνπ εγθεθάινπ είλαη 

θπζηνινγηθή, αιιά ππάξρνπλ βηνρεκηθέο αλσκαιίεο (Konstantareas, 1986). 

 

Ε) Βιοσημικά εςπήμαηα 

  Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε απηφλ ηνλ ηνκέα μεθίλεζαλ αξθεηά λσξίο, πξηλ αθφκε 

δειαδή αληηιεθζνχκε φηη ν απηηζκφο νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, θαη κφλν 

ιίγεο ππν-νκάδεο αηφκσλ κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε βηνρεκηθή 

αλσκαιία. Ίζσο απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ έρνπλ βξεζεί ηφζα αληηθαηηθά 

απνηειέζκαηα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο έξεπλεο 

ρξεζηκνπνηψληαο κεηξήζεηο ζεξνηνλίλεο ζε νιφθιεξν ην αίκα ή ηα αηκνπεηάιηα. Χο 

απνηέιεζκα είρε λα βξεζνχλ απμεκέλα επίπεδα ζεξνηνλίλεο, ζε θάπνηα άηνκα λα 

βξεζεί αθξηβψο ην αληίζεην, ελψ ζε άιιεο κειέηεο νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ 

κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα. Δπίζεο, ηα απμεκέλα επίπεδα ζεξνηνλίλεο ηα ζπλαληάκε 

θαη ζε άηνκα κε ζχλδξνκν λνεηηθήο πζηέξεζεο (1981). Μία απφ ηηο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απηηζκνχ βαζίδεηαη ζηελ θελθινπξακίλε, ε 

νπζία απηή ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο ζεξνηνλίλεο, ρσξίο ν κεραληζκφο απηφο λα είλαη 

ζαθήο. Ο Young θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1980), ζε έξεπλά ηνπο εληφπηζαλ φηη ηα 

επίπεδα δνπακίλεο-β-πδξνμπιαζεο (dopamine-b-hydroxylase—D.B.H.) ζηα άηνκα κε 
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απηηζκφ δελ ήηαλ ρακειφηεξα, αιιά δελ απμάλνληαλ θαζψο κεγάισλαλ φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηα ππφινηπα άηνκα πνπ δελ έρνπλ απηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα απηά ίζσο 

νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη έληνλε γελεηηθή επίδξαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

D.B.H. 

  Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ βξεζεί ζπγθεθξηκέλνη βηνρεκηθνί δείθηεο, ελψ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ άηνκα κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλέο βηνρεκηθέο αλσκαιίεο νη εηδηθνί 

δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα ηηο απνκνλψζνπλ (Coleman, Gillberg, 1985). 

  

Ση)  Αςηιζμόρ ανάμεζα ζε ςπο-ομάδερ με άλλερ διαηαπασέρ 

  Μέρξη ζήκεξα, έρεη απνδεηρζεί πσο ν απηηζκφο ζπλδέεηαη κε θάπνηεο 

γελεηηθέο δηαηαξαρέο. Γειαδή, ππάξρεη ζχλδεζε ηνπ απηηζκνχ κε ηελ εβψδε 

ζθιήξπλζε, ηε λεπξσηλσκάησζε θαη ην ζχλδξνκν ηνπ επζξαχζηνπ-Υ. Αθφκε, ε 

παξνπζία ελφο επηπιένλ Υ ρξσκνζψκαηνο ζπλδέεηαη ζπρλά κε δπζθνιίεο ηεο νκηιίαο 

θαη ηεο γιψζζαο θαη φρη κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ απηηζκνχ. Οξηζκέλνη ινηκψδεηο 

λφζνη, νη ηνί ηεο εξπζξάο, ηεο παξσηίηηδαο, ηεο κεγαινθπηηάξσζεο θαη ηνπ έξπε πνπ 

πξνζβάιιεη ηελ πεξηνρή ηνπ ζηφκαηνο θαη ησλ γελεηηθψλ νξγάλσλ, ζηνπο νπνίνπο 

κπνξεί λα έρεη εθηεζεί κεηέξα, ππνζηεξίδεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηνλ απηηζκφ ηνπ 

παηδηνχ ηεο. πκπεξαίλνληαο, νη θνξείο ησλ ινηκψμεσλ πνπ ππάξρνπλ πξνγελλεηηθά 

ή κεηά ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηνπ απηηζκνχ. 

  Σν ζχλδξνκν P.K.U. είλαη κηα κεηαβνιηθή δηαηαξαρή, θαη αλ ε ζεξαπεία ηνπ 

δελ αξρίζεη πνιχ λσξίο ηφηε, θαίλεηαη φηη πξνθαιεί ζχλδξνκν ζπκπεξηθνξάο 

παξφκνην κε ηνπ απηηζκνχ. Σν 1975 ππήξμαλ 14 πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε P.K.U., πνπ 

εκθάληζαλ ζπκπηψκαηα απηηζκνχ. Απφ ηηο ακηλνμενπάζεηεο, ε ηζηηδηλαηκία βξέζεθε 

φηη ζρεηίδεηαη κε ζπκπηψκαηα απηηζκνχ. Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο ππεξγαιαθηαηκίαο ή 

γαιαθηηθήο νμέσζεο, κε απμεκέλν ξπζκφ παξαγσγήο γαιαθηηθνχ νμέσο ζε ζρέζε κε 

ην θπζηνινγηθφ ξπζκφ. Αθφκε, αξθεηά παηδηά κε απηηζκφ εκθαλίδνπλ θαη άιια 

κεηαβνιηθά πξνβιήκαηα, φπσο ρακειά επίπεδα αζβεζηίνπ ζηα νχξα, πην ζπρλέο 

αιιεξγίεο θαη αληηδξάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηξνθέο θ.η.ι., ρσξίο λα ππάξρεη φκσο 

θαηαλφεζε ζρεηηθά κε απηά.  

 Απφ ηηο δνκηθέο νληφηεηεο, ε πδξνθεθαιία είλαη κία πάζεζε πνπ ζπρλά 

ζπλδέεηαη κε απηηζκφ. Γελ αλαθέξνληαη θαθνήζεηο φγθνη αιιά έρνπλ παξαηεξεζεί 
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βιάβεο, φπσο ε πνξεγθεθαιία θαη άιιεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο αμνληθέο 

ηνκνγξαθίεο ησλ αζζελψλ. Σν ζχλδξνκν Rett, φπνπ έηζη πεξηγξάθεηαη ε «εγθεθαιηθή 

αηξνθία θαη ππεξακκσληαηκία», αξρηθά ζεσξνχηαλ (1966) κία κνξθή 

απνδηνξγαλσηηθήο ςχρσζεο (Rett, 1966). Απφ ηφηε, έρνπλ παξνπζηαζηεί αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο απηνχ ηνπ ζπλδξφκνπ πνπ εθδειψλεηαη κφλν ζηηο γπλαίθεο θαη 

παξαηεξείηαη απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά, δηαηαξαρέο ζην βάδηζκα, ζπζηξνθή ρεξηψλ ή 

ηνπ ζψκαηνο, απψιεηα ηεο ζθφπηκεο ρξήζεο ησλ ρεξηψλ θαη λνεηηθή επηδείλσζε. Ζ 

αηηηνινγία απηήο ηεο δηαηαξαρήο απηήο είλαη, πξνο ην παξφλ, άγλσζηε. Ζ γελεηηθή 

απηή δηεξγαζία θαίλεηαη φηη ηειηθά νθείιεηαη ζε έλα επηθξαηνχλ γνλίδην κεηαιιάθηε 

πάλσ ζην ρξσκφζσκα Υ. Σέινο, απφ ηηο εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, νη λεπξνδεξκαηηθέο 

δηαηαξαρέο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηνλ απηηζκφ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο (Σζηαληήο, 

Μαλσιφπνπινο, 1987). 

1.5 Γηάγλσζε απηηζκνχ 

Ζ δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ πνπ γίλεηαη κέρξη ζήκεξα είλαη βαζηζκέλε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαη φρη ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο, παξφηη 

ν απηηζκφο βαζίδεηαη ζε νξγαληθά αίηηα θαη φρη ζε πεξηβαιινληηθά. χκθσλα κε ην 

DSM-IV (1994), ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ απηηζκνχ θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο. Αξρηθά, ζηελ θαηεγνξία ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο  ην άηνκν 

δπζθνιεχεηαη ζηελ κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο είλαη ε βιεκκαηηθή επαθή, ζηελ 

απνηπρία αλάπηπμεο ζρέζεσλ, ζηελ κε αλαδήηεζε ελδηαθεξφλησλ θαη ζηελ έιιεηςε 

θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ακνηβαηφηεηαο. Έπεηηα, ζηελ θαηεγνξία ηεο 

επηθνηλσλίαο φπνπ ην άηνκν έρεη θαζπζηεξεκέλε ή θαη αλχπαξθηε νκηιία ή αδπλακία 

δηαηήξεζεο ζπλνκηιηψλ κε άιινπο αλζξψπνπο. Δπίζεο, ππάξρεη ρξήζε 

επαλαιεπηηθνχ ιφγνπ θαη απνπζία απζφξκεηνπ παηρληδηνχ. ηελ ηξίηε θαηεγνξία ηεο 

απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο, ην άηνκν επαλαιακβάλεη θηλήζεηο, ελαζρφιεζε κε 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα πνπ δελ ζεσξνχληαη θπζηνινγηθά σο πξνο ηελ έληαζε θαη 

ηελ εζηίαζε. Γηα λα δηαγλσζηεί απηηζκφο ζε έλα άηνκν πξέπεη λα έρεη νξηζκέλεο απφ 

ηηο παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο. (Αγγειηθή Γελά, 2002) 

Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη λσξίο ε δηάγλσζε απηηζκνχ ψζηε λα πξνιάβνπκε 

λα πξνζθέξνπκε ηηο θαηάιιειεο ζεξαπείεο θαη λα παξέκβνπκε έγθαηξα. Αλ δελ 

ππάξμεη ζσζηή δηάγλσζε γηα έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζην θάζκα απηηζκνχ ηφηε δελ 
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ζα ιάβνπλ ηελ θξνληίδα πνπ ρξεηάδνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα ην επίπεδν ηεο δσήο ηνπο 

ζα είλαη ρακειφ. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα  (Bibby et al., 2002. Fenske, Zalenski, Krantz, 

θαη McClannahan, 1985. Harris θαη Handleman, 2000. Luiselli et al., 2000. Green, 

1996. Schreibman, 2000), αλαθέξνπλ, φηη φζν πην λσξίο γίλεη ε δηάγλσζε, ηφζν πην 

έγθαηξε θαη εληαηηθή ζα είλαη ε παξέκβαζε ζην παηδί θαη θπξίσο απφ ηελ ειηθία ησλ 

2 έσο 4 εηψλ θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηα 5 έηε ηνπ παηδηνχ (Αγγειηθή Γελά, Πέηξνο 

Γαιάλεο, 2007). (Σν γεγνλφο απηφ ζπληειεί ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη 

λνεηηθή εμέιημή ηνπ. Δπίζεο, ε ζσζηή δηάγλσζε, ζε κηθξή ειηθία, βνεζάεη ζην λα 

κεησζνχλ ηα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ θαη λα κελ γίλνπλ κφληκα, δηφηη 

είλαη πνιχ πην δχζθνιν απηφ λα αιιάμεη θαζψο ην παηδί κεγαιψλεη. εκαληηθφ είλαη 

λα ππάξρνπλ θαη θαηάιιεινη ηξφπνη επηθνηλσλίαο απφ γνλείο θαη δαζθάινπο πξνο ην 

παηδί, φπνπ κεγηζηνπνηείηαη ε κάζεζε θαη ειαρηζηνπνηνχληαη ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί δηάγλσζε αθνινπζείηαη κία πνξεία, απφ ηνπο 

εηδηθνχο, ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ νξηζκέλεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Αξρηθά, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλέληεπμε κε ηνπο γνλείο γηα λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο θαη 

παξαδείγκαηα γηα ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ απηηζκφ. ηε 

ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη ςπρνκεηξηθά εξγαιεία, φπσο ηεζη λνεκνζχλεο θαη 

εμειηθηηθά ηεζη. Έπεηηα, δίλνληαη εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο γνλείο ηα νπνία εζηηάδνπλ 

ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ ηνλ απηηζκφ. Γίλεηαη κηα παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ παηδηνχ ζην γξαθείν ηνπ εηδηθνχ θαη κέζσ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ ζπγθξίλνληαη 

θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδεη ν απηηζκφο. (Λίδα Βάξβνγιε 2007) 

 

 

 

1.6 Αληηκεηψπηζε απηηζκνχ 

  Ο απηηζκφο είλαη κηα δηαηαξαρή πνπ δελ ππάξρεη ζεξαπεία ππάξρνπλ φκσο 

νξηζκέλνη κέζνδνη πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα κε απηηζκφ λα απνθηήζνπλ ηξηβή κε ηελ 
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επηθνηλσλία θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμεη ε πξνζπάζεηα απφ κηθξή ειηθία. Πνιιέο 

απφ ηηο ζεξαπείεο ζπλδένληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη θάζε κία απφ απηέο εζηηάδεη ζε 

ειιείκκαηα ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζηνλ νπνίν ζηνρεχεη ε παξέκβαζε. 

 Δπεηδή φκσο, ππάξρεη πνιππινθφηεηα ηεο δηαηαξαρήο θαη ηα ζπκπηψκαηα 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάζε παηδί, θξίλεηαη αλαγθαίνο ν ζρεδηαζκφο κηαο παξέκβαζεο 

πνπ ζα βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ πνιιψλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παηδηνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ε παξέκβαζε. (Νφηαο, 2006) 

  Τπάξρνπλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζεξαπεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ απηηζκνχ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα φκσο απηψλ δελ είλαη δεδνκέλε. Έλα 

νξγαλσκέλν δίθηπν πγείαο θαη εθπαίδεπζεο είλαη αλαγθαίν γηα λα σθειήζεη ηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. Όηαλ ν ζεξαπεπηηθφο ζρεδηαζκφο 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ ην άηνκν έρεη αλάγθε ηφηε ππάξρεη ζηαζεξφηεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ. ηα πιαίζηα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί έρνπλ εθαξκνζηεί εθπαηδεπηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζεγγίζεηο, 

πξνγξάκκαηα πξψηκεο εληαηηθήο ζπκπεξηθνξηθήο παξέκβαζεο, νηθνγελεηαθέο 

παξεκβάζεηο, ςπρνζεξαπείεο, θαξκαθνζεξαπείεο. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δελ 

ππάξρεη θάπνηα ζεξαπεία γλσζηή κε ηελ έλλνηα ηεο ίαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

Παπαγεσξγίνπ (2003). Ζ ςπρνεθπαίδεπζε θαη νη δεμηφηεηεο απνηεινχλ ηελ βάζε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πην ζεκαληηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ απηηζκνχ. (Παπαδφπνπινο 

Υξήζηνο, 2014) 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, κε ηνλ απμεκέλν αξηζκφ λεπίσλ 

λα έρνπλ δηαγλσζηεί κε απηηζκφ, πξνέθπςε ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθέο θαη 

θαηάιιειεο παξεκβάζεηο γηα ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

βαζηθέο δηαηαξαρέο θαη ζπλππάξρνπζεο ζπλζήθεο (Volkmar & Chawarska, 2008). 

Μία ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε παξεκβάζεηο γηα παηδηά κε 

απηηζκφ απφ ηε γέλλεζε έσο 8 εηψλ δηεμήρζε (National Research Council, 2001). 

Λίγεο θαιά ειεγρφκελεο κειέηεο δηεμήρζεζαλ επίζεο  γηα λα ειεγρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ παξέκβαζεο. Απφ ηελ αλάιπζε 

πξνέθπςε φηη ε πξνηεξαηφηεηα ζηελ δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα δνζεί α) ζηε 

ιεηηνπξγηθή, απζφξκεηε επηθνηλσλία, β) ζηε θνηλσληθή θαζνδήγεζε ζε φιεο ηηο 

ζπλζήθεο, γ) ζηηο δεμηφηεηεο παηρληδηνχ, κε έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 
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ζπλνκειίθσλ, δ) ζηε γελίθεπζε δεμηνηήησλ ζε θπζηθά πεξηβάιινληα, θαη ε) ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ηαθηηθά κε έκθαζε 

ζηα εμήο: α) θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, β) δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο, γ) πξνζαξκνζηηθέο 

δεμηφηεηεο, θαη δ) νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο. ηεο πξνζέγγηζεο ή ηεο έληαζεο ηεο 

ζεξαπείαο (National Research Council, 2001). 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ζεσξείηαη βαζηθφ ζηνηρείν ησλ 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο γηα παηδηά κε απηηζκφ (National Research Council, 

2001). Ζ βαζηθή ππφζεζε ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο γνληθήο θαηάξηηζεο είλαη φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ καζαίλεηαη θαη δηαηεξείηαη κέζσ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ 

ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη φηη νη γνλείο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ λα αιιάμνπλ απηά 

ηα πεξηζηαηηθά πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί θαη λα εληζρπζεί ε θαηάιιειε 

ζπκπεξηθνξά (Corcoran, 2000).  

Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα κηθξά παηδηά ππνζηεξίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

γνλέσλ σο απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ηελ αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Χζηφζν, ε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ γνλέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο είλαη 

ζεκαληηθφο, θαζψο θαη κέζσ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο λα ππάξρεη εθπαίδεπζε 

ησλ γνλέσλ ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμέηαζεο δηαθνξεηηθψλ νηθνγελεηαθψλ 

αλαγθψλ θαη πεξηζηάζεσλ. Σα πξνγξάκκαηα ζπκπεξηθνξηθήο γνληθήο εθπαίδεπζεο 

δελ βνεζνχλ φινπο ηνπο γνλείο. Οη γνλείο νη νπνίνη δελ αληηκεησπίδνπλ επηπιένλ 

άγρνο κπνξνχλ πην εχθνια λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο ζεηηθήο γνληθήο κέξηκλαο 

(Forehand & Kotchick, 2002). Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη ην πφζν απνηειεζκαηηθά 

ιεηηνπξγνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ δελ 

ππάξρεη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. (Wood et al., 

2009).  

Τπάξρνπλ ηερληθέο κάζεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ παξέκβαζε ηεο 

αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά κε απηηζκφ θαη είλαη νη παξαθάησ: ε 

ζεηηθή ελίζρπζε, ε αληακνηβή  κηαο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο κέρξη λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο, ε κείσζε ησλ πξνηξνπψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ε απνκάθξπλζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληεξνχλ κηα πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε εθαξκνγή 

αλεπηζχκεησλ θηλήηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ε 
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ελίζρπζε κηαο θνηλσληθά απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ή ε απνπζία κηαο πξνβιεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Cooper et al., 2007). 

Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ  εθαξκνζκέλε αλάιπζε 

ζπκπεξηθνξάο ζεσξνχληαη σο θχξηα ζεξαπεία γηα ηνλ απηηζκφ ζηελ πξψηκε παηδηθή 

ειηθία. Σν πξφγξακκα TEACCH αθνξά ηελ θιηληθή εθπαίδεπζε θαη  ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε έρεη σο βάζε ηελ ηάμε θαη αλαπηχρζεθε ζην Παλεπηζηήκην 

ηεο Βφξεηαο Καξνιίλαο ζην Chapel Hill, άξρηζε ην 1972 απφ ηνλ Eric Schopler 

(Chlebowski et al., 2010). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη ελζσκαησζεί πιήξσο 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ιεηηνπξγεί σο αξσγφο ζηε ηεθκεξίσζε ησλ 

παξεκβάζεσλ ζηνλ απηηζκφ. Σν TEACCH είλαη κία πξνζέγγηζε ηνπ νλνκάδεηαη 

δνκεκέλε δηδαζθαιία δηφηη έρεη σο βάζε ηεο ζηνηρεία θαη ηελ παξαηήξεζε φηη ηα 

άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ θνηλέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

ζθέθηνληαη, ηξψλε, θνξνχλ, θαηαλννχλ ηνλ θφζκν ηνπο θαη επηθνηλσλνχλ. Ζ 

δνκεκέλε δηδαζθαιία έρεη βαζηθνχο κεραληζκνχο θαη ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηξφπνπο πνπ είλαη  εχθνιν 

λα αληηιεθζνχλ ηα άηνκα κε απηηζκφ. Οπζηαζηηθά, ηα μερσξηζηά ελδηαθέξνληα ησλ 

αηφκσλ ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά γηα λα ηνπο ελζσκαηψζνπλ ζηε κάζεζε,  

πξνσζψληαο ηε ρξήζε ηεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο (Mesibov et al., 2005). 

Ζ ζεξαπεία κε θάξκαθα ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε 

γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ γηα φιε ηε δσή ηνπο. Ζ 

θαξκαθνζεξαπεία ειέγρεη ηα ζπρλά ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη, φπσο ε έιιεηςε 

χπλνπ, ε ππεξδξαζηεξηφηεηα, ε παξνξκεηηθφηεηα, ε επεξεζηζηφηεηα, ε έιιεηςε 

πξνζνρήο, ην άγρνο, ε θαηάζιηςε, ηα ζπκπηψκαηα ηδενιεςίαο, θαη νη 

επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο ή ηειεηνπξγίεο. Οη ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο είλαη 

απνηέιεζκα ησλ ζπκπησκάησλ θαη ίζσο εκπνδίζνπλ ηελ δξαζηηθφηεηα ησλ κε 

θαξκαθνινγηθψλ παξεκβάζεσλ (Esbensen et al., 2009). 

Μέρξη ζηηγκήο, ηα θάξκαθα σο πξνο ηε ζεξαπεία επηθνηλσληαθψλ δπζθνιηψλ 

δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα, παξφιν πνπ ππάξρνπλ ζπρλέο κειέηεο θαη πξνζπάζεηεο ζην 

αληηθείκελν απηφ. Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ αθνξά παηδηά θαη ελήιηθεο κε απηηζκφ 

είλαη ζηεξηδφκελε θιηληθά. Πεξίπνπ ην 45-75% ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

ζεξαπεχνληαη κε ςπρνηξφπα θάξκαθα. Σα πην ζπρλά ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα, 
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θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο, είλαη ηα αληηθαηαζιηπηηθά, ηα αληηςπρσζηθά, ηα 

αληηζπαζκσδηθά θαη ηα δηεγεξηηθά (Esbensen et al., 2009). 

1.6 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία 

Οη Γηαηαξαρέο Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΑΦ) είλαη πνιχπινθεο, δηα βίνπ, 

λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαη ε αηηία ηνπο είλαη άγλσζηε πξνο ην παξφλ. 

Τπάξρεη εθηίκεζε φηη επηδεκηνινγηθά εΓΑΦ, αλέξρεηαη απφ 1-3% ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο θαη παγθνζκίσο αθνξά 7,6 αλά 1000 άηνκα. Σν 2010 ε ζπρλφηεηα ηεο ΓΑΦ 

είρε απμεζεί θαηά 100 θνξέο απφ ην 1966. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε 

ησλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ, ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηαηαξαρήο, ζην απμεκέλν 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ θαη ζηελ επξχηεηα ηνπ θάζκαηνο ηεο ΓΑΦ. Δπίζεο, αξρίδεη 

λα γίλεηαη απνδεθηφ ην γεγνλφο πσο ε ΓΑΦ νθείιεηαη ζε πεξηβαιινληηθνχο 

θηλδχλνπο. Θεσξείηαη πξσηαξρηθφ αίηην αληθαλφηεηαο ζηα παηδηά <5 εηψλ. ηελ 

Διιάδα ε ζπρλφηεηα ηνπ απηηζκνχ κε ζηνηρεία ηνπ 2004 εθηηκάηαη ζε 1/42 αγφξηα 

θαη 1/189 θνξίηζηα. 

Ζ ΓΑΦ δελ θάλεη δηαθξίζεηο φζνλ αθνξά θαη γεσγξαθηθά θαη θνηλσληθά φξηα. 

Οη δείθηεο επηθξάηεζεο δελ δηαθέξνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεηαμχ γεσγξαθηθψλ 

ρσξψλ, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο φπνπ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζεκεηψζεθαλ 

πνιχ κηθξφηεξνη δείθηεο ρσξίο φκσο λα έρνπλ αηηηνινγεζεί νη δηαθνξνπνηήζεηο. Με 

βάζε ηελ νκνηφηεηα πνπ ππάξρεη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ κε δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπλήζσο γίλεηαη εζηίαζε ζηα 

πξνγελλεηηθά βηνινγηθά αίηηα, ελψ είλαη αδχλαην λα ραξαθηεξίζνπκε σο αηηία 

ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. Δπίζεο, έρνπλ 

παξνπζηαζηεί πςειφηεξνη δείθηεο ζε παηδηά κεηαλαζηψλ έλαληη ζε παηδηά γεγελψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, πςειφηεξνη ήηαλ νη δείθηεο απηηζκνχ ζε παηδηά αζηηθψλ 

πεξηνρψλ, ησλ νπνίσλ νη γνλείο είραλ γελλεζεί ζε ―εμσηηθέο‖ ρψξεο, έλαληη ησλ 

παηδηψλ πνπ νη γνλείο ηνπο είραλ γελλεζεί ζηε νπεδία. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη 

κέζσ ηεο κεηξηθήο κεηαλάζηεπζεο φπνπ παξαπέκπνπλ  ζε ηνγελείο ινηκψμεηο θαη ηεο 

γελεηηθήο πξνδηάζεζεο, πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν απηηζκνχ. (Κ. εξεηφπνπινο, Γ. 

Λάκληζνο, Κ. Γηαλλαθνχ, 2019) 
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2ο Κεθάλαιο: Tα άηομα με αςηιζμψ ζηον επγαζιακψ σϊπο 

2.1. Ζ θνηλσληθή αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ 

 ―Μποπούμε να δούμε ζε ένα άηομο με αςηιζμό, πολύ πιο καθαπά από ό,ηι ζε ένα ηςπικό 

παιδί, μια πποκαθοπιζμένη ποπεία ζε ένα ζςγκεκπιμένο επάγγελμα από ηην ππώιμη 

νεανική ηλικία. Μια ζςγκεκπιμένη επγαζία είναι, ζςνήθυρ, θςζική ζςνέπεια ηυν 

ιδιαίηεπυν ικανοηήηυν ηοςρ.” Hans Asperger ([1944] 1991) 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ν 

παξαγθσληζκφο δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, νη δηαθξίζεηο θαη νη πξνθαηαιήςεηο. 

Πνιιά άηνκα εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο ζε εζληθφ, ζξεζθεπηηθφ ή θπιεηηθφ 

επίπεδν, είηε ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αληηκεησπίδνπλ, δέρνληαη άδηθε 

ζπκπεξηθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

δσή. Μία απφ απηέο ηηο νκάδεο αηφκσλ είλαη ηα άηνκα θαη ΓΑΦ, φπνπ θαζεκεξηλά 

παξαγθσλίδνληαη θαη απνκνλψλνληαη απφ ηα ππφινηπα άηνκα θαη ζπρλά 

αληηκεησπίδνληαη κε πξνθαηάιεςε εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπο. (ηακάηεο 1987) 

Ζ εξγαζηαθή απαζρφιεζε απνηειεί θεληξηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ. Ζ εξγαζία ιεηηνπξγεί σο βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ θνηλσληθφηεηα ηνπ αηφκνπ 

επεξεάδνληάο ην σο άηνκν θαη πξνζσπηθφηεηα, δίλνληαο ην έλαπζκα γηα πξνζσπηθή 

αλάπηπμε, αζθάιεηα, αληακνηβή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επραξίζηεζε. (Μπαθνπνχινπ 

θαη Υαξηνπνιίηνπ, 2013) 

  Ζ δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ ελειηθίσζε θαη ζπλάκα ε έληαμε ελφο αηφκνπ 

ζηελ θνηλφηεηα δελ είλαη εχθνιε δηαδηθαζία. Σα άηνκα πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα 

απηηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα ζε απηή ηε δηαδηθαζία, θαζψο ε ηδηαηηεξφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο εκπεξηέρεη πξνθιήζεηο θαη ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ππφ ην πξίζκα ηεο έληαμεο (Shattuck, Wagner, Narendorf, Sterzing & Hensley 2011, 

Taylor, McPheeters, Sathe, Dove, Veenstra-VanderWeele & Waren 2012). Σα άηνκα 

κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, είλαη νκάδα αηφκσλ κε μερσξηζηφ ηξφπν 

ζθέςεο θαη κάζεζεο (Καινχδε, Γθνπγθνχθθαο & Παπαδνπνχινπ 2008). 
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  Όζνλ αθνξά ηελ έληαμε ησλ ελειίθσλ,  ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ηα ζέκαηα πνπ επηθεληξψλνληαη 

είλαη θπξίσο ην πνζνζηφ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ην είδνο επαγγέικαηνο, νη ψξεο πνπ 

εξγάδνληαη, ην εηζφδεκα ηνπο, ηε κνληκφηεηα ηνπ επαγγέικαηνο, ην πιαίζην πνπ 

εξγάδνληαη φπσο θαη ζε ηη βαζκφ ηα άηνκα είλαη αλεμάξηεηα (Howlin, Goode, Hutton 

& Rutter, 2004). Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη ηα 

άηνκα κε απηηζκφ βηψλνπλ ζπρλά ηελ αλεξγία, ηελ εμάξηεζε απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

  ηηο κέξεο καο, φκσο, αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα εξγαζίαο ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ ελδπλακψλνληαο, έηζη, ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ζπκκεηνρή θαη έληαμε. Ζ δηαζθάιηζε απηνχ ηνπ αηηήκαηνο δελ εμαξηάηαη πιήξσο 

απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ απηψλ αιιά θαη απφ ηηο πξαθηηθέο ξπζκίζεηο ηεο 

ίδηαο ηεο πνιηηείαο φπνπ ππάξρεη αλαγθαηφηεηα γηα νξγαλσκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο κεηάβαζεο. Κχξην δήηεκα απνηειεί, λα ππάξμνπλ 

πξνυπνζέζεηο γηα πξνζβαζηκφηεηα θαη έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ε δηά 

βίνπ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ αηφκσλ απηψλ. Ζ πξνεπαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ε ζρνιηθή επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή απνηεινχλ βαζηθφ ξφιν γηα 

ηε κεηάβαζε απηή (Dawn, 2010
.
 Γειιαζνχδαο, 2004

.
 Hendricks & Wehman, 2009

. 

Lee & Carter, 2012
. 
Shattuck et al., 2012) 

Σα άηνκα κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία, ηα ελδηαθέξνληαη θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο είλαη 

επαλαιακβαλφκελα θαη πεξηνξηζκέλα (American Psychological Association, 2013). 

Παξφιν πνπ ηα άηνκα κε απηηζκφ ζέινπλ λα παξάγνπλ ζρέζεηο (Rowley, 2012), ε 

θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη νη πξνθιήζεηο ηεο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιεκαηηθέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο (Church et al., 2000; MasteN et al., 

2011) θαη αξλεηηθέο θνηλσληθέο εκπεηξίεο φπσο κνλαμηά, εθθνβηζκφο, απνθπγή 

ζηηγκαηηζκνχ (Cappadocia & Weiss, 2011; Van Roekel et al., 2010). 

Σν ζηίγκα νδεγεί ζε επηδήκηεο ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ σο 

βάζε ηδέεο πνπ έρεη ε θπξίαξρε νκάδα, φπσο είλαη νη ηππηθά αλαπηπζζφκελνη 

ζπλνκήιηθνη πξνο κηα νκάδα εθηφο απφ απηνχο φπσο ηα άηνκα κε απηηζκφ (Corrigan 

& Watson, 2002). Ο ζηηγκαηηζκφο θαη  νη δηαθξίζεηο κπνξεί λα επεξεάζνπλ κε 

άζρεκν ηξφπν ηε δηάζεζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία (Smith et al., 2011) θαη 



 

28 

 

λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο φπσο ε κεησκέλε πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε (Earnshaw & Quinn, 2012).  

Δλψ αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα κε ςπρηθή αζζέλεηα βηψλνπλ 

ζηίγκα (Angermayer & Dietrich, 2006; Corrigan & Watson, 2002; Ellison et al., 

2013), νη αληίζηνηρεο εκπεηξίεο αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο έρνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ παξαγθσληζηεί (Kinnear et al., 2016). Απηφ ζεκαίλεη φηη 

αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη νη εκπεηξίεο ζηηγκαηηζκέλσλ αηφκσλ είλαη ζπρλέο θαη 

φηη νη νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε απηηζκφ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ζηηγκαηηζκέλεο 

απφ ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε άιιεο αλαπεξίεο (Broady et al., 2017). Γηα 

παξάδεηγκα, ν Gray (1993; 2002) ζπκπέξαλε φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

αηζζάλζεθαλ ζηηγκαηηζκέλνη απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ θαη πεξηέγξαςαλ φηη 

θξίζεθαλ φηαλ ην παηδί ηνπο παξνπζίαζε ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

απηηζκφ.  Παξνκνίσο, νη γνλείο ζηε κειέηε ηνπ Broady et al. (2017) αλέθεξαλ 

ζηηγκαηηζκφ ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ γηα ηνλ απηηζκφ, ηελ αλαθνξά θξηηηθήο θαη ηελ 

απφξξηςε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. Οη ελήιηθεο θαη νη έθεβνη κε απηηζκφ 

αλέθεξαλ, επίζεο, φηη αηζζάλνληαη ζηηγκαηηζκέλνη θαη ζχκαηα απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα θνηλσληθψλ ζπλαληήζεσλ. Παξάιιεια, ηα 

επίπεδα ζηίγκαηνο ζπζρεηίδνληαλ αξλεηηθά κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ 

απηηζκνχ (Shtayemman, 2009).  

Δλψ απηέο νη κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ ζηηγκαηίδνληαη 

θαη αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθέο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, ππάξρεη κηθξή θαηαλφεζε ησλ 

παξαγφλησλ ή ησλ αληηιήςεσλ πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ ηε βάζε απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Jensen et al., 2016). Πξφζθαηεο κειέηεο ζηηο ΖΠΑ (Mitchell & 

Locke, 2015) θαη ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία (Dillenberger  et al., 2013) εληφπηζαλ φηη ην 

επξχ θνηλφ είρε γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ απηηζκφ θαη ηελ αηηία ηνπ παξφιν πνπ νη 

αλαθξίβεηεο θαη ε ζχγρπζε ήηαλ αθφκα εκθαλείο. Οκνίσο, ν Jensen δηαπίζησζε φηη ν 

γεληθφο πιεζπζκφο ζηε Γαλία αλαγλψξηζε βαζηθά ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ  θαη 

εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη νθείιεηαη ζε βηνινγηθά αίηηα (Jensen et al., 2016). 

ε έξεπλά ηνπο νη Butler & Gillis ρξεζηκνπνίεζαλ έλα δείγκα καζεηψλ γηα λα 

κειεηήζνπλ απφςεηο πνπ ζηηγκαηίδνπλ ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ είραλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ 

ηελ πεξηγξαθή ησλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχλδξνκν θαη 
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φρη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ζπλδξφκνπ (Butler & Gillis 2011). Αμηνζεκείσην είλαη, 

πσο ηα παηδηά κε απηηζκφ ζπρλά αληηκεησπίδνληαη κε πξνθαηάιεςε απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζην θάζκα απηηζκνχ (Campbell et 

al., 2004; Swaim & Morgan, 2001). 

O Draisma ππνζηεξίδεη φηη ε εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο (κπζηζηνξήκαηα, ηειεφξαζε, ηαηλίεο θαη απηνβηνγξαθίεο) έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ηε δηαζηξέβισζε ηνπ (Draisma 2009). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξάδεηγκα, φηη έλα άηνκν κε απηηζκφ δηαζέηεη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα παξά ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηε δσή ηνπ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ έρεη ηέηνηεο 

δεμηφηεηεο αιιά απηή ε πξνζέγγηζε ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε ξεαιηζηηθέο 

πξνζδνθίεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο απηψλ ησλ αηφκσλ (Howlin et al., 2009; Jarrett, 2014). 

  Έρεη αλαγλσξηζηεί απφ θαηξφ φηη ν απηηζκφο βαζίδεηαη ζε ιαλζαζκέλεο 

αληηιήςεηο. Δμαηηίαο ησλ αλαθξηβεηψλ ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο κχζνη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο, αθνχ δελ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη δηφηη ππάξρεη γελίθεπζε 

πξνο φια ηα άηνκα κε απηηζκφ (Jarrett 2014). Απηφο ν ραξαθηεξηζκφο εθηείλεηαη 

πέξα απφ ηελ έξεπλα. Οη κχζνη είλαη αθεγήζεηο ή αλαθξηβείο ηζηνξίεο γηα κηα νκάδα 

νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ελφο αηφκνπ 

γηα ηνλ απηηζκφ. Ο Csiernik ρξεζηκνπνίεζε κηα πξνζέγγηζε κηθηήο κεζφδνπ, ε νπνία 

πεξηιάκβαλε νκάδεο εζηίαζεο θαη εξσηεκαηνιφγηα, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεζζάξσλ 

κχζσλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο αζζέλεηεο: α) ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο είλαη ηα ίδηα, β) ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο 

δελ έρνπλ εθπαηδεπηεί σο εθ ηνχηνπ είλαη άλεξγνη, γ) ηα άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο 

είλαη βίαηα, θαη δ) ηα άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο δελ έρνπλ νηθνγελεηαθή 

ππνζηήξημε. Οη ζπγγξαθείο ππνζηήξημαλ φηη ε αλαγλψξηζε ησλ παξαλνήζεσλ θαη 

ησλ κχζσλ πνπ θαηέρνπλ άλζξσπνη, επηηξέπεη ηελ ακθηζβήηεζε ηνπο κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο πνιηηηθήο (Csiernik et al.,  2007). 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα απηηζκνχ 

αληηκεησπίδνληαη αξλεηηθά απφ ηα ππφινηπα παηδηά (Campbell et al., 2004; Swaim & 

Morgan, 2001). Σνπιάρηζηνλ κία κειέηε έρεη δείμεη επίζεο φηη νη θξνληηζηέο ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη επίζεο πηζαλφ λα αληηκεησπίδνληαη αξλεηηθά απφ ηνπο 

άιινπο ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο (Gray, 1993). 
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Δπηπιένλ, ν Werner δηεμάγνληαο ζπλεληεχμεηο κε θνηηεηέο ζε δηάθνξα θνηλσληθά 

επαγγέικαηα φπσο θνηλσληθή εξγαζία, εθπαίδεπζε, λνζειεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή 

ζεξαπεία, δηαπίζησζε φηη ε ζπλεξγαζία κε άηνκα κε απηηζκφ σο πειάηεο ζεσξνχληαλ 

ζεκαληηθή αιιά παξάιιεια δχζθνιε θαη απνγνεηεπηηθή Werner (2001). Παξφιν πνπ 

ππήξραλ ζεηηθά ζηνηρεία ζηηο αλαθεξφκελεο ζπκπεξηθνξέο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

αθφκε θαη κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε ζπλεξγαζία κε πειάηεο πνπ έρνπλ απηηζκφ.  

Καζψο ηα παηδηά κε απηηζκφ κεγαιψλνπλ θαη ελειηθηψλνληαη, νη θνηλσληθέο 

ηνπο δπζθνιίεο μεθηλνχλ θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο δσήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα εξγάδνληαη. πγθεθξηκέλα, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ επηθνηλσλία ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζνπλ 

δπζθνιίεο, αξρηθά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, θαη λα ζπλερηζηνχλ κέζσ ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ απαηηεί ε εξγαζία (Cullum & Ennis-Cole, 2014; 

Higgins et al., 2008). Γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα κε απηηζκφ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο 

αιαδνληθά απφ ηνπο άιινπο, λα κελ δεηνχλ βνήζεηα ή λα έρνπλ αλαζθάιεηα ιφγσ 

ησλ δπζθνιηψλ ηνπο (Meyer, 2001). πλνιηθά, ηα άηνκα κε απηηζκφ αλαθέξνπλ 

πνζνζηά αλεξγίαο πνπ θπκαίλνληαη απφ 48% έσο 75%, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε 

απαζρφιεζε δελ είλαη εχθνιν θνκκάηη γη‘ απηά (Holwerda et al., 2012; Sung et al., 

2015). Απφ ηελ άιιε, απφ απηνχο πνπ απαζρνινχληαη, πνιινί αλαθέξνπλ φηη 

εξγάδνληαη κε κεησκέλν σξάξην, ρσξίο νθέιε, θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο  δελ 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο ή ζηηο δεμηφηεηέο ηνπο (Baldwin et al.,  

2014). Δλ νιίγνηο, ηα άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ θαηά θαλφλα ρακειά απνηειέζκαηα 

ζηελ απαζρφιεζε. 

Ο δείθηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ επεηδή είλαη 

ρακειφο  έρεη νδεγήζεη ζε δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη κία 

εξγαζία πνπ λα ηα εθθξάδεη. χκθσλα κε ηνλ Richards, ηα άηνκα κε απηηζκφ 

αλαθέξνπλ πνζνζηά αλεξγίαο πνπ είλαη ελάκηζη θνξέο πςειφηεξα απφ ηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ κε εηδηθέο αλάγθεο (Richards, 2012). 

Παγθνζκίσο ππάξρνπλ λφκνη κε ζθνπφ λα απνηξέςνπλ ηηο πξαθηηθέο 

πξφζιεςεο πνπ αλαπηχζζνπλ δηαθξίζεηο θαη απαηηνχλ απφ ηνπο εξγνδφηεο λα 

πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο. Παξφιν πνπ πξνζηαηεχνληαη απηέο νη νκάδεο 

λνκηθά, άηνκα απφ δηάθνξεο νκάδεο ζπλερίδνπλ λα αλαθέξνπλ αξλεηηθέο 
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ζπκπεξηθνξέο εηο βάξνο ηνπο δεκηνπξγψληαο θαη άιιεο δπζθνιίεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο. Ίζσο έλαο ιφγνο γηα απηή ηελ αζπκθσλία είλαη φηη γηα λα κπνξνχλ λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ ηελ λνκνζεζία, ηα άηνκα πξέπεη λα απνθαιχπηνπλ ηελ αλαπεξία 

ηνπο. Χζηφζν, ηα άηνκα κε απηηζκφ αλαθέξνπλ φηη δηζηάδνπλ λα δεηήζνπλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ λφκνπ ή λα απνθαιχςνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο  επεηδή θνβνχληαη ηηο 

πηζαλέο επηπηψζεηο απφ απηφ. Γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα κε απηηζκφ κπνξεί λα 

αηζζάλνληαη θνβηζκέλα φηη άιινη κπνξεί λα ηνπο ιππεζνχλ ή λα ηα ζεσξήζνπλ σο 

αλίθαλα θαη ιηγφηεξν αμηφπηζηα (Baldridge & Veiga, 2001).  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αξθεηά άηνκα κε απηηζκφ ζπλεζίδνπλ λα απνθεχγνπλ 

λα απνθαιχςνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζε ππνςήθηνπο εξγνδφηεο (Davidson & 

Henderson, 2010). Ζ απξνζπκία γηα απνθάιπςε είλαη ζπρλή ζε άηνκα κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο. Οη Toth & Dewa αλέθεξαλ φηη ε πιεηνςεθία αηφκσλ κε ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο ζηε κειέηε ηνπο επέιεμαλ λα απνθξχςνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Σα 

άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ κειέηε αλέθεξαλ πσο πίζηεπαλ φηη ηα ζέκαηα ςπρηθήο 

πγείαο αληηκεησπίδνληαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά απφ ηα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν (Toth & Dewa 2014).  

Πξάγκαηη, έξεπλεο έρνπλ απνθαιχςεη φηη ρακειφηεξα εηζνδήκαηα ιακβάλνπλ 

ηα άηνκα πνπ κηινχλ γηα ηηο ςπρηαηξηθέο αλαπεξίεο ηνπο απφ εθείλα πνπ 

απνθαιχπηνπλ ζσκαηηθέο αλαπεξίεο (Spirito Dalgin & Bellini, 2008). Μηα άιιε 

κειέηε δηαπίζησζε φηη ε ζέιεζε ησλ αηφκσλ λα κηιήζνπλ γηα ηηο ςπρηθέο αζζέλεηέο 

ηνπο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ απφδνζή ηνπο ζε κηα επφκελε εξγαζία (Quinn et al., 

2004). Ζ έξεπλα ηνπ Johnson & Joshi εζηίαζε ζηνπο ελήιηθεο πνπ δηαγλψζηεθαλ ζε 

κεγάιε ειηθία κε απηηζκφ θαη ζε εθείλνπο πνπ δηαγλψζηεθαλ ζε κηθξφηεξε ειηθία. 

ην δείγκα κε άηνκα πνπ δηαγλψζηεθαλ ζε κεγαιχηεξε ειηθία ε απνθάιπςε ηνπ 

απηηζκνχ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα δέρνληαη απμεκέλεο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. Δλψ, 

ζην δείγκα κε άηνκα πνπ ππήξμε δηάγλσζε ζε κηθξφηεξε ειηθία ,ε απνθάιπςε ηνπ 

απηηζκνχ ηνπο επέηξεςε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο παξεκβάζεηο. Δθηφο απφ 

ηελ ειηθία δηάγλσζεο, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θάπνηνο απνθαιχπηεη ηελ ςπρηθή ηνπ 

θαηάζηαζε κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηελ επίδξαζε πνπ ζα έρεη ζηνλ ίδην. Γηα 

παξάδεηγκα, κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα πνπ ηα απνθαιχπηνπλ γηα 

δηαπξνζσπηθνχο ιφγνπο (π.ρ. ελίζρπζε κηαο ζρέζεο ή απζεληηθφηεηα) επηδξά ζεηηθά 

ζε απηνχο, βειηησκέλε ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή επεμία θαη ιηγφηεξνπο θφβνπο γηα 
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κειινληηθή ζπδήηεζε (Chaudoir & Quinn, 2010; Chaudoir et al., 2011). Δθείλνη πνπ 

έθαλαλ ηελ απνθάιπςε γηα ιφγνπο, φπσο ε κείσζε ηνπ άγρνπο γηα ηελ αλαθάιπςε 

γεληθά, είραλ ιηγφηεξεο ζεηηθέο εκπεηξίεο απνθάιπςεο θαη αλέθεξαλ κεγαιχηεξε 

ςπρνινγηθή δπζρέξεηα ιφγσ ηεο θνβίαο ηνπ ζηίγκαηνο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί φηη επεξεάδνπλ ηηο 

ζηάζεηο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζε άηνκα κε απηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, νη πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε εμνηθείσζε κε ηνλ απηηζκφ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, ην 

θχιν, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (Butler & Gillis, 2011; 

Mavropoulou & Sideridis, 2014; Tonnsen & Hahn, 2016). πγθεθξηκέλα, πνιιέο απφ 

απηέο ηηο κειέηεο (Campbell et al., 2004; Tonnsen & Hahn, 2016) ππνδειψλνπλ φηη 

ηα παηδηά πνπ είλαη λεφηεξα, θνξίηζηα, κε πςειφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη πην εμνηθεησκέλα κε ηνλ απηηζκφ, είλαη ηα πην πηζαλφ λα εθθξάζνπλ 

ζεηηθέο ζηάζεηο ζε άηνκα κε απηηζκφ. 

  Χζηφζν, απηνί νη παξάγνληεο έρνπλ αλαθεξζεί θπξίσο ζε δείγκαηα παηδηψλ 

ζρνιηθήο ειηθίαο. Μηα κειέηε, ε νπνία εμέηαδε ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ, δηαπίζησζε 

φηη ηα αγφξηα, ζε αληίζεζε κε ηα θνξίηζηα, αλέθεξαλ κεγαιχηεξν επίπεδν άλεζεο κε 

άηνκα κε απηηζκφ (Nevill & White, 2011). Ζ ίδηα κειέηε δηαπίζησζε επίζεο φηη ε 

χπαξμε ελφο ζπγγελή κε απηηζκφ ήηαλ παξάγνληαο πξφγλσζεο γηα κηα πην ζεηηθή 

ζηάζε έλαληη αηφκσλ κε απηηζκφ. Αληίζεηα, νη Butler & Gillis (2011), ζηε κειέηε 

ηνπο κε θνηηεηέο, δελ βξήθαλ ζπζρεηηζκφ κεηαμχ αλαθεξφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ειηθίαο, θχινπ, εζλφηεηαο, επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ή εμνηθείσζεο κε ηνλ απηηζκφ. Χο 

απνηέιεζκα, απαηηείηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν νη δεκνγξαθηθνί θαη άιινη κεκνλσκέλνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε ζηάζε απέλαληη ζε άηνκα κε απηηζκφ θαη ηδηαίηεξα ζε ελήιηθεο.  

2.2. Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ν πξνεπαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο 

Οη παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ιεηηνπξγνχλ βνεζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. Οη λένη γηα λα εθπιεξψζνπλ θαη λα επηηχρνπλ 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο εθπαηδεχνληαη λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο. Μαζαίλνπλ, κέζσ πξνεπαγγεικαηηθψλ παηρληδηψλ θαη εξγαιείσλ ζε 

γλσζηνθαηαζθεπέο, λα αλαθαιχπηνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο 
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θαζψο επίζεο,  λα αλαπηχζζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο. Δπίζεο, καζαίλνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, λα πξνθπιάζζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα 

θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο  ηνπο. Έηζη, ην άηνκν καζαίλεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

ππφινηπνπο θαη λα ιεηηνπξγεί νκαδηθά. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο θαη πξνεπαγγεικαηηθήο 

εηνηκφηεηαο ζπλαληψληαη ζηα εηδηθά επαγγεικαηηθά γπκλάζηα, ιχθεηα θαζψο θαη ηηο 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο κέζσ ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ (ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γνκεκέλν 

Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο). Σν ΑΓΔΠΔΑΔ είλαη έλα 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ζηεξίδεη άηνκα κε ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο θαη απηηζκφ. Αμηνπνηνχληαη, δειαδή, 

δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθέο κεζνδνινγίεο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο.  

Οη πξναλαθεξζείζεο δξαζηεξηφηεηεο  δελ έρνπλ ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ. 

Απνζηνιή ηνπο είλαη λα αλαπηπρζνχλ νη θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

θαη κε ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε λα βειηησζνχλ ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα, ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη πσο ζεξαπεχηεθαλ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην άηνκν αλαθηά ηελ απηνλνκία ηνπ, αλαπηχζζεη 

ελζπλαίζζεζε, επηθνηλσλία θαη αληηιακβάλεηαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ. (Μαξία Γξνζηλνχ-Κνξέα 2017) 

2.3. Άηνκα κε απηηζκφ θαη εξγαζηαθή απαζρφιεζε  

χκθσλα κε ην χληαγκα ηεο Διιάδνο (2008), ―η επγαζία αποηελεί δικαίυμα και 

πποζηαηεύεηαι από ηο Κπάηορ, πος μεπιμνά για ηη δημιοςπγία ζςνθηκών απαζσόληζηρ 

όλυν ηυν πολιηών” (αξ.22§1). 

χκθσλα κε ηνλ ΟΖΔ (Γεθέκβξηνο 1993) ζην ―Καλφλαο 7-Απαζρφιεζε‖ αλαθέξεηαη 

φηη ―...ηα κπάηη μέλη οθείλοςν να αναγνυπίζοςν ηην ανάγκη για ηα άηομα με αναπηπίερ 

να ενδςναμυθούν πποκειμένος να είναι ζε θέζη να αζκούν ηα ανθπώπινα δικαιώμαηά 

ηοςρ, ειδικά ζηον ηομέα ηηρ επγαζίαρ. Σηιρ αζηικέρ αλλά και ζηιρ αγποηικέρ πεπιοσέρ θα 

ππέπει να έσοςν ίζερ εςκαιπίερ για παπαγυγική και επικεπδή απαζσόληζη ζηην αγοπά 

επγαζίαρ” (Γεκήηξεο Λνγαξάο, 2013) 

  Ζ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο είλαη απνηέιεζκα ηεο έληαμεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο, απμάλεηαη ην εξγαηηθνχ 
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δπλακηθνχ θαη ην πνζνζηφ θηψρεηαο κεηψλεηαη. Άμην αλαθνξάο είλαη, πσο ππάξρεη 

κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη ηα άηνκα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε ρακειά  

επηδφκαηα έρνπλ κεγαιχηεξν εηζφδεκα. Ζ εξγαζηαθή απαζρφιεζε έρεη σο 

επαθφινπζν ηελ έληαμε ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν, ηε πξνζθνξά ζηελ θνηλσλία, ηε 

πξσηνβνπιία ηεο απφθαζεο θαη ηεο επηινγήο, ηελ χπαξμε σο κέξνο κηαο θνηλσλίαο 

θαη κείσζε ηεο αλάγθεο απφ δεκφζηα ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα (Roux et al., 

2013). Ζ απαζρφιεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ελφο ελήιηθνπ αηφκνπ θαη φηαλ 

ελειηθησζεί ην επηδεηά. Δίλαη κηα ζεκαληηθή λίθε γηα θάζε άλζξσπν. (Bennett & 

Dukes, 2013; Roux et al., 2013; Wilczynski et al., 2013).  

Ζ επηηπρία ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν βειηηψλεη ηε δσή ελφο αηφκνπ ζε 

πξνζσπηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ππάξρεη πγεία ζε ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ 

επίπεδν θαη ζπλεπψο ππάξρεη θαη πνηνηηθή δσή (Fleming et al., 2013; Gerhardt & 

Lainer, 2011). Χζηφζν, αο κελ μερλάκε πσο γηα έλα άηνκν κε απηηζκφ είλαη δελ είλαη 

ηφζν εχθνιε ε εχξεζε θαη ε δηαηήξεζε εξγαζίαο, δηφηη ππάξρεη δπζθνιία ζηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Hendricks, 2010; Müller et al., 2003). Σν επάγγεικα  έρεη κηα 

απαηηεηηθή θνηλσληθή δπλακηθή, πνπ κεηαβάιιεηαη κε γξήγνξν ξπζκφ δηφηη ζπρλά νη 

ζπλζήθεο αιιάδνπλ θαη ε επειημία ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη 

ζην θάζκα απηηζκνχ αθνχ έρνπλ δπζθνιία ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

αηζζάλνληαη πσο νη απαηηήζεηο ηεο απαζρφιεζεο είλαη κηα ηδηαίηεξε πξφθιεζε. 

Οη κειεηεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ απαζρφιεζε ζέηνπλ σο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ θαη ε θαηάζηαζε εξγαζία ηνπο, ησλ ηνκέσλ φπνπ απαζρνινχληαη, ησλ κέζσλ 

απνδνρψλ θαη ησλ σξψλ εξγαζίαο. Οη Rutter θαη ε νκάδα ηνπ παξαθνινχζεζαλ 63 

άηνκα πνπ δηαγλψζηεθαλ κε απηηζκφ θαηά ηε πεξίνδν 1950-1958, θαη δηαπίζησζαλ 

φηη κφλν ηξία άηνκα εξγάδνληαλ φηαλ ελειηθηψζεθαλ (Rutter et al. 1967). Ο Kanner 

αλέθεξε φηη αλάκεζα ζε 96 άηνκα πνπ είραλ αξρηθά δηαγλσζηεί κε απηηζκφ, κφλν ηα 

11 βξήθαλ εξγαζία ζηελ ειηθία ησλ 20 κε 30 εηψλ (Kanner 1973). Αθφκε, ν Lotter 

πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα αλάκεζα ζε  22 εθήβνπο πνπ βξίζθνληαλ ζην θάζκα, θαη 

κφιηο 1 βξήθε κηα δνπιεηά αθνχ νινθιήξσζαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο (Lotter 1974).  

ε παγθφζκην επίπεδν, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ απνηειέζκαηα εξεπλψλ κε 

ρακειά πνζνζηά απαζρφιεζεο αηφκσλ κε απηηζκφ. Ο Kobayashi θαη ζπλεξγάηεο 

(1992) αλέθεξαλ έλα πνζνζηφ 20% ζε ηαπσληθφ δείγκα ελψ ν Whitehouse θαη 
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ζπλεξγάηεο (2009) παξνπζίαζαλ πνζνζηφ απαζρφιεζεο 18% ζε έξεπλα ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. Χζηφζν, νη Eaves & Ho (2008) αλέθεξαλ φηη ην 56% ελφο 

δείγκαηνο ζηελ ρψξα ηνπ Καλαδά είρε εξγαζηεί κεηά ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ.  

Μηα αθφκε δπζθνιία ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε απηηζκφ είλαη ε 

ππναπαζρφιεζε. Μειέηεο παξνπζηάδνπλ πσο ππάξρεη ειάρηζηνο κηζζφο θαη κε πνιχ 

ιίγεο ψξεο εξγαζίαο αλά εβδνκάδα. Ο Howlin θαη ζπλεξγάηεο (2004) 

παξαθνινχζεζαλ 68 άηνκα απφ ηελ ειηθία ησλ 17 έσο 29 εηψλ κε απνηέιεζκα φηη 

κφλν δχν εξγάδνληαλ κε πιήξε κηζζφ φηαλ ελειηθηψζεθαλ. Οη Eaves & Ho (2008) 

αλέθεξαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ απαζρνινχληαλ εζεινληηθά ή εξγάδνληαλ ζε 

ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ν κέζνο ρξφλνο εξγαζίαο ήηαλ 5 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα. Οη Taylor & Seltzer (2011) νινθιήξσζαλ κηα έξεπλα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ 66 άηνκα κε απηηζκφ γηα 10 ρξφληα θαη δηαπίζησζαλ φηη κφλν ην 

6% ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ αληαγσληζηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ην 12% είραλ κε 

ππνζηεξηδφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά θαλέλαο απφ απηνχο δελ εξγάζηεθε ζε ζέζε 

πιήξνπο απαζρφιεζεο. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά, 

ππάξρνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη γλσζηηθήο απφδνζεο ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα άηνκα ηα νπνία δελ εξγάδνληαη (García-Villamisar et al., 2002; 

Howlin et al., 2004). 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα άηνκα κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ζχλδξνκν Asperger, έρνπλ κειεηεζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπο. ηηο 

νκάδεο πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ππάξρεη ειπίδα πσο ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη 

θαιχηεξα (Howlin, 2000). Χζηφζν, κειέηεο δείρλνπλ πσο δελ ηζρχεη θάηη ηέηνην. Δλψ 

αλαθέξζεθε έλαο ειαθξψο κεγαιχηεξνο αξηζκφο πνζνζηψλ απαζρφιεζεο, ν νπνίνο 

θπκαίλνληαλ απφ 11 έσο 55% (Farley et al., 2009; Howlin, 2000; Hurlbutt & 

Chalmers, 2004), ε πιεηνςεθία απηψλ ησλ αηφκσλ ήηαλ άλεξγα. Μειέηεο έδεημαλ 

φηη, παξφιν πνπ απηνί νη λένη ελήιηθεο νινθιήξσζαλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηνπο, θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο έιαβαλ αθφκε θαη κεηαδεπηεξνβάζκηα, 

εμαθνινπζνχζαλ λα απαζρνινχληαη ζε αλεηδίθεπηεο δνπιεηέο ρακεινχ επηπέδνπ, λα 

εξγάδνληαη πνιχ ιίγεο ψξεο ηελ εβδνκάδα, λα πιεξψλνληαη αλεπαξθψο θαη λα κελ 

κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ κηα δνπιεηά γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Howlin, 

2000; Hurlbutt & Chalmers, 2004; Müller et al., 2003).  
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ε γεληθέο γξακκέο, νη κειέηεο παξείραλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

θαηαζηάζεηο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, αιιά ηα εκπφδηα ηνπο ήηαλ 

αξθεηά. Πξψηνλ, ελψ νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απαζρφιεζε σο 

κέξνο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, δελ έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο 

γηα ηε κειέηε φζνλ αθνξά ην επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Γεχηεξνλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

κειεηψλ δελ ρξεζηκνπνίεζε ηππνπνηεκέλα εξγαιεία αμηνιφγεζεο, αιιά 

ππνθεηκεληθέο θαη αθεγεκαηηθέο πεξηγξαθέο πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηηο ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ ησλ κειεηψλ. Οη Howlin αλέθεξε φηη ηα αξρεία εξγαζίαο απηψλ ησλ αηφκσλ 

ήηαλ αξθεηά επκεηάβιεηα Howlin et al. (2000). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, νη Taylor & Seltzer ζρεδίαζαλ έλαλ επαγγεικαηηθφ δείθηε κε 11 

θαηεγνξίεο θσδηθνπνηεκέλεο ζε θιίκαθα 9 βαζκψλ (Taylor & Seltzer 2012). Χζηφζν, 

ν ζθνπφο απηνχ ηνπ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα κεγάιε πνηθηιία δεηγκάησλ 

πξέπεη αθφκε λα εμεηαζηεί. Σξίηνλ, γηα κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ, έλα θξίζηκν δήηεκα 

απνηέιεζαλ ηα πεξηνξηζκέλα κεγέζε δεηγκάησλ, κε ιίγνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ζ ηξέρνπζα έξεπλα δείρλεη φηη ηα θνηλσληθά ειιείκκαηα απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ επηηπρή απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ (Hendricks, 

2010; Patterson & Rafferty, 2001). Ο Chiang εμέηαζε 830 πεξηπηψζεηο απνθνίησλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ βξίζθνληαλ ζην θάζκα θαη δηαπίζησζαλ φηη ηα 

άηνκα κε θαθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ήηαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

απαζρνιεζνχλ (Chiang et al. 2013). Με ηελ αμηνιφγεζε ηεο απαζρφιεζεο ηεζζάξσλ 

αηφκσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ν Burt έδεημε πψο νη θνηλσληθέο δπζθνιίεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ αδπλακία δηαηήξεζεο κηαο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

απφηνκνπ ηεξκαηηζκνχ ή δηαθνπήο ησλ ζπλνκηιηψλ, ηεο αδπλακίαο επηθνηλσλίαο, ηεο 

έιιεηςεο απζφξκεηεο νκηιίαο θαη ηεο αθαηάιιειεο ρξήζεο κνληέξλσλ γισζζηθψλ 

εθθξάζεσλ (Burt et al. 1991). 

Οη Hagner & Cooney εξεχλεζαλ 14 επφπηεο θαη έδεημαλ πεξαηηέξσ φηη νη 

αλαπνηειεζκαηηθέο ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο επηθνηλσλίεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

απφδνζε ησλ αηφκσλ (Hagner & Cooney 2005). Οη Sperry & Mesesov πήξαλ 

ζπλέληεπμε απφ 18 ελήιηθεο κε απηηζκφ θαη δηαπίζησζαλ φηη ε δπζθνιία ζηε 

δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο ζην ρψξν εξγαζίαο ζπλήζσο πξνθαινχζε δπζθνιίεο ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο πξντζηάκελνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Sperry & 

Mesesov 2005). Μειέηεο έδεημαλ φηη ελψ ηα άηνκα κε πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα 
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δηεθπεξαηψλνπλ κε επηηπρία ηηο εξγαζίεο αιιά ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ απαζρφιεζή 

ηνπο απνηεινχλ νη δπζθνιίεο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο (Hurlbutt & Chalmers, 2004). Ο 

Müller αλέθεξε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ κε Asperger ραξαθηεξίζηεθαλ σο κε 

ηθαλά λα νινθιεξψζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, επεηδή δελ πέηπραλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

νδεγίεο εξγαζίαο (Müller et al. 2003).  

Πνιιά άηνκα κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο 

ιφγσ έιιεηςεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, φπσο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαζψο θαη 

αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ ηφλσλ ηεο θσλήο. 

(Baldwin et al., 2014; Bolman, 2008; Hurlbutt & Chalmers, 2004; Müller et al., 

2003). Ζ Wing αλαγλψξηζε ηελ θνηλσληθή αλσξηκφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή αθέιεηα 

σο αθαηάιιειεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη απνδεθηέο θαηά ηελ 

ελειηθίσζε. Ζ ζπγγξαθέαο αλέθεξε φηη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο παξαηεξήζεθαλ 

ζπρλά ζε ελήιηθεο κε απηηζκφ θαη ζπρλά παξεκπφδηζαλ ηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο αηφκνπ (Wing 1989). Ζ κειέηε ηνπ Howlin έδεημε φηη νη 

θνηλσληθά αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο ήηαλ κηα απφ ηηο θχξηεο δπζθνιίεο γηα ηα 

άηνκα κε απηηζκφ ζην ρψξν εξγαζίαο (Howlin et al. 2005). Οη θαθέο δεμηφηεηεο 

πγηεηλήο θαη πεξηπνίεζεο, ε αδπλακία θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ 

θαη ε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ αλαθέξζεθαλ σο 

εκπφδηα γηα ηελ απαζρφιεζε κεηαμχ αηφκσλ κε απηηζκφ (Hendricks, 2010; Hurlbutt 

& Chalmers, 2002; Patterson & Rafferty, 2001). 

Οη παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο είλαη έλα άιιν εκπφδην γηα ηελ επηηπρή 

απαζρφιεζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ (Chiang et al., 2013; Hendricks, 2010; 

Test et al., 2014; Wehman et al., 2014). Οη ζπκπεξηθνξέο φπσο νη ηειεηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη άθακπηεο ξνπηίλεο αλαθέξζεθαλ σο εκπφδηα γηα έλα άηνκν κε 

απηηζκφ ζηνλ θαζεκεξηλφ ρψξν εξγαζίαο (Schall, 2010; Test et al., 2014). Άιιεο 

ζρεηηθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο, ππεξθηλεηηθφηεηα, κε ζπλεξγαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

ηδενιεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο, επηζεηηθφηεηα θαη θαηαζηξνθή ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη 

ζπκπεξηθνξέο απηνηξαπκαηηζκνχ, είλαη εμαηξεηηθά πξνβιεκαηηθέο θαη δεκηνπξγνχλ 

αλεζπρίεο ζην ρψξν εξγαζίαο (Howlin et al., 2005; Kobayashi et al., 1992; Patterson 

& Rafferty, 2001; Shattuck et al., 2007).  

Οη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ πην πξνθιεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο (Eaves & Ho, 2008; Howlin et 



 

38 

 

al., 2005; Taylor & Seltzer, 2011; Wehman et al., 2013). ε ζχγθξηζε κε πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζεσξνχληαλ κε 

απνδεθηά απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, θάηη πνπ κπνξεί ακέζσο 

λα νδεγήζεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο (Hendricks, 2010; McClannahan et 

al., 2002).  

 

3o  Kεφάλαιο: Κοινωνική εργαςία και αυτιςμόσ  

3.1.Δπηπηψζεηο ηνπ απηηζκνχ ζηελ νηθνγέλεηα: Δθαξκνγή ηεο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο  

  Σα άηνκα κε απηηζκφ αιιά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ πιεηνςεθία βηψλνπλ 

ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαζψο αληηκεησπίδνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά 

ηελ έληαμή ηνπο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Γελ  ππάξρεη ζαθήο θαη 

θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ (Δ.Α.Π, 2008). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 

ηνπ Παπάλε (2009 ζει. 382) ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο αθνξά ηελ «άξλεζε εθ 

κέξνπο κηαο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο, ηδενινγίαο ή νκάδαο λα πηζηνπνηήζεη ην 

δηθαίσκα αηφκσλ ή θνηλσληθψλ κνξθσκάησλ ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ, 

πιεξνθνξηψλ, εξγαζίαο, αζθάιηζεο ή γλψζεσλ θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ αδπλακία 

αηφκσλ ή νκάδσλ λα εμαζθαιίζνπλ θνηλσληθή απνδνρή  θαη απηνζεβαζκφ». 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ, ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο θαη ην γεγνλφο απηφ επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

εμέιημε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ηειηθά εληάζζνληαη ζην πεξηζψξην. Ο ξαηζηζκφο, 

ηα ζηεξεφηππα θαη ε πξνθαηάιεςε είλαη θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Σα παξαπάλσ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε ζηε εθπαίδεπζε, 

ζηελ ελεκέξσζε θαη ηε γλψζε αιιά θαη γεληθφηεξα κε ηηο αλαπεξίεο κέζα ζηηο 

νπνίεο εληάζζεηαη θαη ν απηηζκφο (Ooi et al., 2016).  

Οη έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξν γνληθφ άγρνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ ηππηθά 

αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ θαη ησλ παηδηψλ κε άιιεο αλαπεξίεο. Απηφ ην απμεκέλν 

άγρνο ζπζρεηίδεηαη ζπρλά κε ηηο πξνθιήζεηο ηεο θξνληίδαο ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ 

(Hayes & Watson, 2013; Ooi et al., 2016). Ζ καθξά δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία είλαη 
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έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο άγρνπο γηα ηνπο γνλείο κε παηδηά ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ πνιιά ρξφληα κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ 

δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ γηα απηηζκφ θαη ηεο δηάγλσζεο απφ έλαλ επαγγεικαηία (Crane 

et al., 2016) θαη πνιινί γνλείο εκθαλίδνπλ δπζπηζηία, άξλεζε θαη έιιεηςε 

θαηαλφεζεο ηνπ απηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαγλσζηηθήο πεξηφδνπ 

αλακνλήο (Ooi et al., 2016). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νξηζκέλνη γνλείο εθθξάδνπλ 

αλαθνχθηζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο δηφηη ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο (Ooi et al., 2016).  

Μηα άιιε ζεκαληηθή πεγή άγρνπο είλαη νη πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παηδηψλ. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη ην 

άγρνο ησλ γνλέσλ, έρνπλ ακθίδξνκε επηξξνή ζηε ζρέζε γνλέα-παηδηνχ. Έηζη, ε 

απμεκέλε γνληθή δπζθνξία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην δχζθνιεο ζπκπεξηθνξέο, 

θαζηζηψληαο ηελ παξέκβαζε γηα λα κεησζνχλ νη πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ην 

γνληθφ άγρνο κηα ζχλζεηε θαη ακνηβαία ζρέζε (Ooi et al., 2016; Van Steijn et al., 

2014; Weiss et al., 2012). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη γνλείο ησλ παηδηψλ ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ ζπρλά αλαθέξνπλ δχζθνινπο γάκνπο, θνηλσληθή απνκφλσζε, νηθνλνκηθή 

πίεζε πνπ νθείιεηαη ζε ρακέλνπο κηζζνχο θαη ην πξφζζεην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη πξνθιήζεηο κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

κνλαδηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο (Hartley et al., 2010; Ooi et al., 2016).  

Σα παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ αλαθέξνπλ έληνλα θαη ζπρλά ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο θαη άγρνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλήζσο αλαπηπζζφκελνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ 

άγρνπο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ ζηα παηδηά ζρεηίδνληαη κε ην γνληθφ άγρνο (Falk 

et al., 2014; Magaña & Smith, 2006). Δπηπιένλ, παξάγνληεο φπσο ην πςειφ επίπεδν 

θνηλσληθήο ζηήξημεο, ε πλεπκαηηθφηεηα θαη ε αηζηνδνμία θαη νη ζεηηθέο αληηιήςεηο 

ηνπ παηδηνχ γηα ην θάζκα ηνπ απηηζκνχ κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ επεκεξία ησλ 

γνλέσλ (Ekas & Lickenbrock, 2010; Salkas et al., 2016; Timmons et al., 2017). 

Ζ αλαδπφκελε έξεπλα εληνπίδεη αξθεηά ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ χπαξμε 

ελφο παηδηνχ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ην νπνίν επζπγξακκίδεηαη κε ηελ έκθαζε ηεο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ. Οη γνλείο έρνπλ αλαθέξεη ζεηηθέο εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά 

κε ην παηδί ηνπο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Οη πνηνηηθέο κειέηεο δηαπηζηψλνπλ φηη νη 
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γνλείο ησλ παηδηψλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ αλαθέξνπλ απμεκέλε επγλσκνζχλε γηα 

ην ηη είλαη ζεκαληηθφ ζηε δσή, απμεκέλε εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ζεβαζκνχ θαη 

απνδνρήο ησλ άιισλ θαη απμεκέλε θαηαλφεζε ησλ ίδησλ (King et al., 2006; Ooi et al. 

2016).  Έηζη, αλ θαη νη γνλείο βηψλνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο, αλαθέξνπλ ηαπηφρξνλα 

φηη έρνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ην παηδί ηνπο ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ.  

Παξφκνηα κε ηνπο γνλείο, ηα αδέιθηα ησλ αηφκσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

αλαθέξνπλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα αδέιθηα ζπρλά 

αλαθέξνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

εμαηηίαο ηεο απξφβιεπηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αδειθνχ ή ηεο αδειθήο ηνπο ή ηεο 

απμεκέλεο γνληθήο πξνζνρήο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ αδειθφ ή ζηελ αδειθή ηνπο. 

Δλ ησ κεηαμχ, άιια αδέιθηα αλαθέξνπλ φηη αηζζάλνληαη ακεραλία απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αδειθνχ ή ηεο αδειθήο ηνπο δεκφζηα (Orsmond & Seltzer, 2007; 

Petalas et al., 2009). Χζηφζν, θαη ηα αδέιθηα ζπρλά αλαθέξνπλ πνιιέο ζεηηθέο 

εκπεηξίεο απφ ηελ χπαξμε ελφο αδειθνχ ή αδειθήο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεγαιχηεξεο απνδνρήο, ηεο εθηίκεζεο ησλ ζεηηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ αδειθνχ ηνπο ή ηεο αδειθήο ηνπο, θαη ζπκνχληαη ηηο ζεηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο αδειθψλ (Orsmond & Seltzer, 2007; Petalas et al., 2009). 

Ζ βηβιηνγξαθία πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο ξφινπο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 

πηνζεηεί κία πξνζέγγηζε πνπ αθνξά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε κηα πνιπεπηζηεκνληθή νκάδα, ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ηεο ππνζηήξημεο ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηεο ππνζηήξημεο αιιαγψλ πνιηηηθήο, θ.ά. (Dababnah et al., 2011). Οη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο γνλείο ππνζηήξημε πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ άγρνο θαζψο θαη πφξνπο γηα λα σθειήζνπλ ην παηδί κε 

απηηζκφ θαζψο θαη ηελ νηθνγέλεηα. Μηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ 

ζηνπο γνλείο εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο θαη 

ζεξαπείαο, λα ππνζηεξίδνπλ ηελ επεμεξγαζία ηνπ πψο αηζζάλεηαη ν γνλέαο γηα ηε 

δηάγλσζε, λα ζπκβνπιεχνληαη άιινπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζπληνληζκφ ηεο 

πεξίζαιςεο, θ.ά. (Alston & Bowles, 2019).  
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Σα παηδηά κε απηηζκφ αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο πξνθιήζεηο ζε φια ηα 

πεξηβάιινληα: ζπίηη, ζρνιείν θαη θνηλφηεηα. Δθηφο απφ ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πξέπεη λα παξέρνπλ ππνζηήξημε θαη ζε 

άιια κέιε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ παηδηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γνλέσλ, ησλ 

δαζθάισλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βνεζήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο κε εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηνπ απηηζκνχ, ηελ επεμεξγαζία 

νηθνγελεηαθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο 

αιιαγέο ζηηο νηθνγέλεηεο, φπσο ην δηαδχγην ή ε απψιεηα θάπνηνπ αγαπεκέλνπ 

πξνζψπνπ (Dababnah et al., 2011).  

Οη VanBergeijk & Shtayermman (2005) ζπληζηνχλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

λα δεκηνπξγνχλ νκάδεο ςπρν-εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπο γνλείο. Οη νκάδεο 

είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ γνλέα ζηελ θαηαλφεζε ησλ κνλαδηθψλ 

καζεζηαθψλ αλαγθψλ θαη ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο πνπ ζα ήηαλ 

απνηειεζκαηηθέο κε ην παηδί ηνπο θαζψο θαη γηα ηε ζηήξημε ησλ γνλέσλ ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο 

(VanBergeijk & Shtayermann, 2005). Δπηπξφζζεηα, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρνπλ ζηνπο γνλείο πφξνπο πνπ ζα σθειήζνπλ επίζεο ηα επίπεδα άγρνπο 

θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πεξίζαιςεο γηα ην παηδί ηνπο.  

3.2. Κνηλσληθή Δξγαζία θαη Δθπαηδεπηηθφ Πιαίζην 

ην πιαίζην ηνπ εθπαίδεπζεο, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

καζεηέο κε απηηζκφ ζε αηνκηθφ επίπεδν γηα λα ζπδεηήζνπλ πσο αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο, ηνπο παξάγνληεο άγρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηφρνπο, ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ ηάμε θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά κέζα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Με ηε ζεηξά ηνπ, θαιφ είλαη ν ζρνιηθφο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο λα έρεη 

επαθή κε ηνπο γνλείο γηα λα απνθηήζεη ζπλεηζθνξέο θαη πξννπηηθέο κέζα ζην 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ 

ASD (Weiss et al., 2013). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα παηδηά κε απηηζκφ μεθηλνχλ λα θνηηνχλ ζην ζρνιείν, ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη νη παξάγνληεο άγρνπο απφ ην ζπίηη εθδειψλνληαη ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Weiss et al., 2013). Σα πξνβιήκαηα απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ζπρλά κεηαθέξνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα δχζθνιεο 
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ζπκπεξηθνξέο, θαζψο πνιινί καζεηέο κε απηηζκφ δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

εθθξάδνπλ πξνθνξηθά ζπλαηζζήκαηα (Weiss et al., 2013). Έρνληαο ν Κνηλσληθφο 

Λεηηνπξγφο ζηελή επαθή κε ηνπο γνλείο, απηή ε αδπλακία κπνξεί λα γεθπξσζεί. Ζ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο παηδηνχ ζρεηηθά κε ην πψο ζπλεξγάδεηαη ηφζν 

ζηελ ηάμε φζν θαη ζην ζπίηη είλαη πηζαλφ λα ζπληειέζεη ζε αθξηβείο θαη ζσζηέο 

αμηνινγήζεηο, πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα 

(Weiss et al., 2013). 

  Ο ξφινο ησλ Κνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ είλαη δηπιφο. Αξρηθά, βνεζνχλ ηηο 

νηθνγέλεηεο λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο θαη νθέιε θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπκβνπιεπηηθά απέλαληη ζηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο (Wing, 2000). Άμην αλαθνξάο, είλαη πσο νη γνλείο αξθεηέο θνξέο θαηεγνξνχλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη απνκαθξχλνληαη απφ ην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαζψο πνιιέο θνξέο αηζζάλνληαη θαη ληξνπή. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε παξέκβαζε ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ είλαη ζεκαληηθή γηα λα κπνξεί ε 

νηθνγέλεηα λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο θαη λα πηνζεηήζεη κηα πγηή ζηάζε. Οη 

επαθέο ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα θξίλνληαη απαξαίηεηεο δηφηη εθηφο απφ ηελ ζεξαπεία, ν 

Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή αιιά θαη 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζή ηνπ. Ζ έληαμε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ εμαξηάηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα απηά. Γηα λα πεηχρεη ν 

Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ζεηηθή ζηάζε θαη απνδνρή ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ απφ ηελ 

θνηλή γλψκε νθείιεη λα παξέρεη θαιή ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ ζηηο 

αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο αιιά θαη ησλ 

δηθηχσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα ηε δεκηνπξγία, ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πνιηηηθή 

ππνζηήξημε ησλ αλαγθαίσλ ππεξεζηψλ (ηαζφπνπινο, 2003). πλεπψο, ζηα πιαίζηα 

ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ν Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ζέηεη σο ζηφρν θαη ηε δεκηνπξγία 

δηθηχνπ εζεινληψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κείσζε ησλ ξαηζηζηηθψλ απφςεσλ θαη 

πξνθαηαιήςεσλ.  
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3.3. Κνηλσληθή εξγαζία θαη αληηκεηψπηζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη 

ησλ δηαθξίζεσλ 

Ηζηνξηθά, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ πέξαζαλ ηε δσή 

ηνπο ζε άζπια (παξφκνηα κε ηα άηνκα κε δηαλνεηηθή αλαπεξία) έσο φηνπ 

εκθαλίζηεθε εθηεηακέλε απντδξπκαηνπνίεζε ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 

ζηηο ΖΠΑ (Silberman, 2015). Μέζα ζηα άζπια, άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

ιάκβαλαλ θξνληίδα πνπ θπκαηλφηαλ απφ γεληθά αλαπνηειεζκαηηθή (ςπρνδπλακηθή 

ζεξαπεία) έσο εληειψο επηβιαβήο (κεησπηθέο ινβνηνκέο) θαη πνιιά ππέζηεζαλ 

ζνβαξή ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε ζε απηά ηα ηδξχκαηα (Silberman, 

2015). ε πνιιέο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ, νη άλζξσπνη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

ππνβιήζεθαλ ζε αλαγθαζηηθή ζηείξσζε θαη ηαηξηθφ πεηξακαηηζκφ (Silberman, 2015). 

Γηα εθείλεο ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θξφληηδαλ ηα παηδηά ηνπο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

ζην ζπίηη, νη ρξεκαηνδνηνχκελεο γηα ην θνηλφ ππεξεζίεο δελ ήηαλ γεληθά δηαζέζηκεο 

κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (Shattuck & Grosse, 2007). 

Δπί ηνπ παξφληνο, παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ βξίζθνληαη ζην  

θάζκα ηνπ απηηζκνχ δεη κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ή ζε πεξηβάιινληα πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ θνηλφηεηα απφ ηελ παηδηθή ειηθία έσο ηελ ελειηθίσζε (Bishop-Fitzpatrick et al., 

2016; Howlin & Magiati, 2017), εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ δηάθξηζε ζε  

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. ηελ παηδηθή 

ειηθία, πνιιά παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ δπζθνιεχνληαη λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο (Yingling  et al. 2018; Yingling et al., 2017), 

αθφκε θαη ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη παξέκβαζεο (Shattuck et al., 2009). Δπηπιένλ, 

απηά ηα παηδηά ζπρλά αηζζάλνληαη θνηλσληθά απνκνλσκέλα ιφγσ δπζθνιηψλ ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ιηγφηεξε ζπληξνθηθφηεηα θαη απνδνρή απφ ηνπο 

θίινπο ηνπο (Chamberlain et al., 2007) ελψ πνιιά έρνπλ θαιή απφδνζε ζην ζρνιείν 

(Mayes & Calhoun, 2003).  

ηελ ελειηθίσζε, νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

ζπλερίδνπλ λα είλαη θνηλσληθά απνκνλσκέλνη (Bishop-Fitzpatrick et al., 2017; 

Howlin & Magiati, 2017) θαη κεγάινο αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηψλ αγσλίδεηαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθήο απαζρφιεζεο (Bishop-Fitzpatrick et al., 2016; Taylor 

et al., 2015). Οη ελήιηθεο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ παξαγθσλίδνληαη επίζεο ζπρλά 
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απφ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

απνκνλσκέλνη φηαλ άιινη δελ απνδέρνληαη ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο (Sosnowy et al., 2018). ηα γεξαηεηά, ηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ κπνξεί 

λα ληψζνπλ αθφκε πην έληνλε θνηλσληθή απνκφλσζε κεηά ην ζάλαην ησλ γνλέσλ 

ηνπο θαη ν ξφινο απηφο λα κεηαθεξζεί ζηα αδέιθηα ή ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο (Piven & Rabins, 2011). 

Παξφιν πνπ άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ βηψλνπλ θνηλσληθή αδηθία θαη 

δηάθξηζε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, θέξλνπλ επίζεο δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ 

θνηλσλία πνπ εκπινπηίδεη ηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο δνπλ (Jaarsma & Welin, 2012). 

Μεξηθνί απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο δεκηνπξγνχο αιιαγψλ ηεο θνηλσλίαο ήηαλ άηνκα 

πνπ εηθάδεηαη φηη βξίζθνληαλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (π.ρ. Albert Einstein, Thomas 

Jefferson, Amadeus Mozart). Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθνχο ξφινπο ζηελ ππνζηήξημε ησλ άιισλ ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ. Τπνζηεξηθηέο φπσο ε Temple Grandin θαη ν John Elder Robison, θαζψο 

θαη νξγαληζκνί φπσο ην Autistic Self Advocacy Network, ππνζηεξίδνπλ ζηαζεξά ηελ 

κεγαιχηεξε θαηαλφεζε, απνδνρή θαη ζπκπεξίιεςε αηφκσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

(Grandin, 1995; Ne'eman, 2010; Robison, 2018). 

Όπσο φινη νη άλζξσπνη, έηζη θαη ηα άηνκα ζην θάζκα δνπλ δσέο πνπ είλαη εγγελψο 

πνιχηηκεο θαη πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο ζηελ θνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα, 

πνιινί άλζξσπνη πνπ έρνπλ απηηζκφ ππεξέρνπλ ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ 

ζπζηεκαηηθή ζθέςε θαη επαλάιεςε (Baron-Cohen et al., 1999). Οξηζκέλνη 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα κπνξεί λα έρνπλ 

δεμηφηεηεο θαη καζεζηαθά πιενλεθηήκαηα ζηελ θνπιηνχξα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηερλνινγία (Blume, 1997). Έηζη, ε πξφζιεςή ηνπο κπνξεί λα δψζεη ζηηο επηρεηξήζεηο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ησλ δεμηνηήησλ ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηερλνινγία (Austin & Pisano, 2017; Vogus & Taylor, 2018).  

Ζ πνηνηηθή έξεπλα κε ηηο νηθνγέλεηεο αλζξψπσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

ππνγξακκίδεη επίζεο ηνπο πνιινχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζην θάζκα 

εκπινπηίδνπλ ηε δσή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο κηαο πεγήο επηπρίαο 

θαη έκπλεπζεο (Timmons et al., 2017). Χζηφζν, απηά ηα πιενλεθηήκαηα κπνξεί λα 

κελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία, δεδνκέλεο ηεο παξνπζίαζεο ησλ αηφκσλ κε 

βάζε ηα αδπλακίεο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ζηα έληππα κέζα ελεκέξσζεο θαη ζηα 
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κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλεο θνηλσληθέο 

επθαηξίεο πνπ πεξαηηέξσ θνηλσληθή απνκφλσζε (Jones & Harwood, 2009; Kang, 

2013; O Malley-Keighran & Coleman, 2014; Wolbring & Mosig, 2017). 

Μεξηθά άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ βιέπνπλ ηελ έξεπλα 

πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εχξεζε κηαο ζεξαπείαο σο δηάθξηζε ελαληίνλ ηνπο 

(Kenny et al., 2016; Pellicano et al., 2014). Οκνίσο, πνιινί άλζξσπνη ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ ζεσξνχλ ηηο παξεκβάζεηο σο δηάθξηζε εάλ απηέο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αιιαγή ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ζην θάζκα παξά ζηελ αιιαγή 

ηεο θνηλσλίαο (Kenny et al., 2016; Pellicano et al., 2014). Πξάγκαηη, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ηξερνπζψλ παξεκβάζεσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε 

ηεθκήξηα γηα ην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνζκέλεο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο, γλσζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ ζεξαπεηψλ θαη πνιιψλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο - 

επηρεηξνχλ λα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζην θάζκα γηα λα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαιχηεξα ζηελ θνηλσλία αληί λα ελεκεξψλνπλ ηελ 

θνηλσλία γηα ηελ θαιχηεξε ζπκπεξίιεςε θαη έληαμε ηνπο (Bishop-Fitzpatrick et al., 

2013; Odom et al., 2010; Shattuck et al., 2012). 

Οη παξεκβάζεηο επηθεληξψλνληαη γεληθά ζε αηνκηθφ επίπεδν ιεηηνπξγίαο αιιά 

δελ απμάλνπλ ηελ απνδνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ  

(BishopFitzpatrick et al., 2013; Odom et al., 2010; Shattuck et al., 2012). Απηφ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε κεησκέλεο θνηλσληθέο επθαηξίεο (Pellicano et al., 2014). Οη 

παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλφηεηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αχμεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αλζξψπσλ ζην θάζκα. Χζηφζν, 

ε ηξέρνπζα έιιεηςε παξεκβάζεσλ ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο θαη ζρεηηθψλ κε ηελ 

θνηλφηεηα αλαδεηθλχεη έλα ζεκαληηθφ θελφ ζηε βηβιηνγξαθία πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί επεηγφλησο (BishopFitzpatrick et al., 2013; Pellicano et al., 2014; 

Warner et al., 2018 ). 

Οη άλζξσπνη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ αληηκεησπίδνπλ επίζεο νηθνλνκηθή 

αδηθία θαη δηάθξηζε. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, απηά ηα 

άηνκα θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν νηθνλνκηθφ βάξνο θαη 

θηψρεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά κε άιιεο αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο ή άιιεο εηδηθέο 
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αλάγθεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Buescher et al., 2014; Cidav et al., 2012; Parish et 

al., 2010). Οη νηθνγέλεηεο παηδηψλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη επηπιένλ 

πηζαλφηεξν λα έρνπλ δηαηαξαρέο ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

γνληθή απαζρφιεζε, ζε ζχγθξηζε κε νηθνγέλεηεο κε ηππηθά αλαπηπζζφκελα παηδηά ή 

παηδηά κε πςειφ θίλδπλν αλαπηπμηαθψλ θαζπζηεξήζεσλ (Montes & Halterman, 

2008).  

Ζ απμεκέλε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ 

δεκηνπξγείηαη ηφζν απφ ην θφζηνο ζεξαπείαο φζν θαη απφ ηελ απψιεηα 

παξαγσγηθφηεηαο γηα ηα άηνκα θαη ηνπο γνλείο ηνπο (Ganz, 2007). Οη ηξέρνπζεο 

εθηηκήζεηο θφζηνπο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πηζαλφηεηα αχμεζεο ηνπ θφζηνπο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηα γεξαηεηά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζσκαηηθήο πγείαο ζηε κέζε δσή θαη πέξαλ 

απηήο (Bishop-Fitzpatrick et al., 2018; Piven & Rabins, 2011). 

Ζ επηδεκηνινγηθή έξεπλα δείρλεη φηη φζνη βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ είλαη πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθνί θαη αληηπξνζσπεχνπλ φια ηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα (Data and statistics on autism spectrum disorder. 

CDC, 2019). Αλ θαη ε έξεπλα εληνπίδεη θπιεηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο ζην θάζκα, ππάξρνπλ κηθηέο ελδείμεηο γηα απηέο ηηο αληζφηεηεο αλάινγα 

κε ηελ εηδηθή εζηίαζε ηεο θάζε κειέηεο. ε κηα νινθιεξσκέλε αλαζθφπεζε ησλ 

κειεηψλ πνπ δηεμήρζεζαλ κεηαμχ 1990 θαη 2012 ζρεηηθά κε ηηο αληζφηεηεο ζηελ 

ειηθία ηεο δηάγλσζεο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, νη Daniels & Mandell (2014) 

δηαπίζησζαλ φηη ηα ιεπθά θαη απφ πςειφηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα παηδηά 

έιαβαλ πξνεγνχκελεο δηαγλψζεηο. Βξήθαλ επίζεο γεσγξαθηθή δηαθχκαλζε ζηελ 

ειηθία ηεο δηάγλσζεο, ππνδειψλνληαο φηη νη ηνπηθνί πφξνη θαη νη πνιηηηθέο ζρεηηθά 

κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε επεξεάδνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ επεηδή, εάλ θαζπζηεξήζεη ε δηάγλσζε, ηα παηδηά ζην θάζκα ράλνπλ 

επθαηξίεο γηα ζεξαπεία θαηά ηε δηάξθεηα θξίζηκσλ πεξηφδσλ πξψηκεο αλάπηπμεο. 

  Άιιεο έξεπλεο (Bishop-Fitzpatrick, L., & Eisenbaum, E. 2017) δείρλνπλ φηη ηα 

παηδηά αθξνακεξηθάλσλ θαη ιαηίλσλ  πνπ δηαγηγλψζθνληαη αξγφηεξα, ιακβάλνπλ 

ιηγφηεξεο ππεξεζίεο παξέκβαζεο θαη ππνζηήξημεο θαη έρνπλ πςειφηεξεο 

αλεθπιήξσηεο αλάγθεο ππεξεζηψλ απφ ηα ιεπθά παηδηά (Ennis-Cole et al., 2013; 

Magaña et al., 2013; Mandell et al., 2002) παξφιν πνπ γνλείο απφ νκάδεο θπιεηηθψλ / 
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εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ θαη ιεπθνί γνλείο ππνπηεχνληαη ηα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα 

ζηα παηδηά ηνπο ζηελ ίδηα ειηθία (Magaña et al., 2013; Magaña et al., 2016). Χζηφζν, 

θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο κεηαμχ ηεο δηάγλσζεο, ηεο εγγξαθήο 

ζηε ιίζηα αλακνλήο θαη ηεο έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο ζε έλα δεκφζην πξφγξακκα, νη 

Yingling θαη ζπλεξγάηεο (2018) δηαπίζησζαλ φηη ε θπιή, ε εζληθφηεηα θαη ε θηψρεηα 

δελ πξνέβιεςαλ ηε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, ππνδειψλνληαο φηη νη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο κπνξεί λα έρνπλ κεγαιχηεξε επίδξαζε. Απηά ηα 

κηθηά επξήκαηα δείρλνπλ φηη πεξαηηέξσ έξεπλα πξέπεη λα δηεμαρζεί γηα λα γίλνπλ 

θαηαλνεηνί νη κεραληζκνί πίζσ απφ ηηο θπιεηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ. 

Πέξα απφ ηηο αληζφηεηεο ζηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο δηάγλσζεο θαη 

ζεξαπείαο, ε αλαδπφκελε έξεπλα δείρλεη φηη ηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα ή κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ζε θαηά ηελ ελειηθίσζε (Bishop-Fitzpatrick et al., 2018; 

Croen et al., 2015). Ζ έξεπλα βξίζθεη επίζεο κεησκέλν πξνζδφθηκν δσήο 20-36 έηε 

ζε απηά ηα άηνκα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ (Guan & Li, 2017; Hirvikoski 

et al., 2016). Αλ θαη ε έξεπλα δελ έρεη εμεηάζεη ξεηά ηε ζρέζε κεηαμχ θπιεηηθψλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη απνηειεζκάησλ πγείαο ησλ αηφκσλ (Bishop-

Fitzpatrick & Kind, 2017), ηα παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ απφ θπιεηηθέο ή / θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθά κεηνλεθηνχζεο νκάδεο έρνπλ ιηγφηεξε πξφζβαζε ζε γεληθέο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο απφ ηα αληίζηνηρα παηδηά πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ κεηνλεθηνχζεο 

νκάδεο (Magaña et al., 2012; Magaña et al.,, 2015; Parish et al., 2012). Χζηφζν, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά θελά ζηελ έξεπλα πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ. 

πλνιηθά, απηέο νη πιεξνθνξίεο ππνδειψλνπλ φηη νη άλζξσπνη ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ είλαη ζαθψο επάισηνη πιεζπζκνί πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθή 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αδηθία θαη δηάθξηζε. Απηέο νη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο είλαη πηζαλφηαηα αθφκε κεγαιχηεξεο θαη επίζεο πεξηζσξηνπνηνχληαη 

ιφγσ ηεο θπιήο, ηεο εζληθφηεηαο ή ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. 

Γεδνκέλνπ φηη νη άλζξσπνη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ απφ κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, 

είλαη έλαο επάισηνο πιεζπζκφο πνπ αληηκεησπίδεη θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αδηθία 

θαη δηάθξηζεο, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηεο Δζληθήο Έλσζεο Κνηλσληθψλ 

Δξγαδνκέλσλ ππνρξεψλεη εζηθά ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο λα ακθηζβεηήζνπλ 
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ηελ θνηλσληθή αδηθία (NASW, 2017) ζε ζπλεξγαζία κε άηνκα ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί εθπαηδεχνληαη γηα λα εμεηάζνπλ ηα θνηλσληθά θαη 

νηθνινγηθά ζπζηήκαηα πνπ νδεγνχλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αδηθία θαη 

δηάθξηζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζηηο θνηλφηεηεο. Οη αμίεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο εθθξάδνληαη ζηνλ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο, ν νπνίνο ζθηαγξαθεί ηε δέζκεπζή ηνπο γηα θνηλσληθή 

δηθαηνζχλε θαη ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηελ πξνζσπηθή ζθέςε θαη ηε ζθέςε ζε 

επίπεδν ζπζηεκάησλ. Αλ θαη άιια επαγγέικαηα κνηξάδνληαη απηέο ηηο αμίεο, είλαη ε 

νινθιήξσζε απηψλ ησλ πιαηζίσλ πνπ δηαθξίλεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπο γηα ηελ επίιπζε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ απφ εθείλε άιισλ επαγγεικάησλ.  

Ο Brekke (2012) ππνζηεξίδεη φηη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί επηδηψθνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ αιιαγή ησλ δπλακηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ απνμέλσζε, θαη λα κειεηήζνπλ κηα ζεηξά 

πνιπ-ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ επεκεξία. Δίλαη 

ζεκαληηθφ φηη νη εξεπλεηέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο αγθαιηάδνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη δελ επηδηψθνπλ λα απνκνλψζνπλ κεκνλσκέλεο κεηαβιεηέο ή 

θαηαζθεπέο γηα κειέηε. Αληίζεηα, νη εξεπλεηέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ζηεξίδνπλ 

ηελ έξεπλα ζηηο πνιχπινθεο βηνςπρνθνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο απφςεηο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο 

ζε πνιχπινθα ζπζηήκαηα δηαθξίλεη ηελ έξεπλα θνηλσληθήο εξγαζίαο απφ ηελ έξεπλα 

πνπ δηεμάγεηαη ζε άιια πξφηππα. 

Ζ έξεπλα θνηλσληθήο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

αληηθαηνπηξίδεη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο θαη ηα κεζνδνινγηθά θαη ζεσξεηηθά 

πιαίζηα. Οη εξεπλεηέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

έξεπλα γηα ηνλ απηηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: (1) ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θάζκαηνο 

ηνπ απηηζκνχ ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο (Greenberg et al., 2006; Seltzer et al., 2011; 

Smith et al., 2014; Taylor et al., 2015; Woodman et al., 2015), (2) ηεο νηθνλνκηθήο 

επηβάξπλζεο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (Parish & Cloud, 2006; Parish et al., 2010),  

(3) ηε ρξήζε ηεθκεξησκέλσλ πξαθηηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ κηθξψλ παηδηψλ 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Dababnah & Parish, 2016), (4) ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ ζηνλ έιεγρν ησλ κηθξψλ παηδηψλ γηα ην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Dababnah 
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et al., 2011), (5) ηηο θπιεηηθέο θαη εζλνηηθέο αληζφηεηεο (Bishop-Fitzpatrick & Kind, 

2017; Lopez, 2014; Magaña et al., 2012), (6) ηνλ αληίθηππν ησλ βαζηθψλ κεηαβάζεσλ 

ηεο δσήο (Taylor & Seltzer, 2010), (7) ηελ πγεία θαη πνηφηεηα δσήο ζε κεζήιηθεο θαη 

ειηθησκέλνπο κε απηηζκφ (Bishop-Fitzpatrick et al., 2016; 2018), (8) ηηο παξεκβάζεηο 

γηα ελήιηθεο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Eack et al., 2013; 2018; Smith et al., 2015; 

Smith et al., 2014), θαη (9) ηελ πνιηηηζηηθή ελεκέξσζε θαη έξεπλα ρσξίο 

απνθιεηζκνχο ζηελ θνηλφηεηα ζρεηηθά κε παξεκβάζεηο γηα πνιππνιηηηζκηθνχο γνλείο 

παηδηψλ κε θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Magaña et al., 2014; Magaña et al., 2017). 

Πέληε ζέκαηα ελνπνηνχλ απηήλ ηελ έξεπλα ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην θάζκα ηνπ απηηζκνχ:  

(1) αληηκεηψπηζε ησλ ηάζεσλ ζην επξχηεξν πεδίν ηεο έξεπλαο γηα ηνλ απηηζκφ ππφ ην 

πξίζκα ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο,  

(2) εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε πεξηζσξηνπνίεζε θαη απνδέζκεπζε απφ 

ηελ πξννπηηθή ηεο δσήο,  

(3) εζηίαζε ζε νηθνγελεηαθά ζπζηήκαηα θαη φρη κφλν γηα ηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ,  

(4) ηνληζκφο ησλ αλαγθψλ νκάδσλ αηφκσλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ πνπ είλαη πην 

επάισηα, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ζεκαληηθψλ κεηαβάζεσλ ηεο δσήο  θαη 

(5) αλάπηπμε θαη δνθηκή επεθηάζηκσλ παξεκβάζεσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ γηα άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηνπο εξεπλεηέο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο, εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηίεο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ζθφπηκα, ζπζηεκαηηθά θαη ζπιινγηθά ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άλζξσπνη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, νη νηθνγέλεηέο ηνπο θαη νη 

θνηλφηεηέο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ ζεκαληηθά θελά ζηε βηβιηνγξαθία ζηνπο 

αθφινπζνπο δχν βαζηθνχο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα ηεο θνηλσληθήο 

εξγαζίαο:  

(1) ν εληνπηζκφο ησλ αηηίσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο 

απνμέλσζεο ζε άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, θαη  

(2) ε αλάπηπμε ηεθκεξησκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλφηεηα γηα 

άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ θελψλ, νη εξεπλεηέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη νη επαγγεικαηίεο πνπ 
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επηθεληξψλνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ επηηπρεκέλεο 

πξσηνβνπιίεο επξείαο θιίκαθαο απφ ζρεηηθνχο πιεζπζκνχο. 

Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί έρνπλ εληνπίζεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη ζπλεξγαζίεο 

έξεπλαο-πξαθηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη εξεπλεηέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο αλαγλψξηζαλ 

ηηο ζπκπξάμεηο παλεπηζηεκίνπ-θνξέσλ σο ζηξαηεγηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξφζιεςεο θαη ηεο δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ πξφλνηα ησλ παηδηψλ (Cyphers, 

2001). ε έλα άιιν παξάδεηγκα, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί αλέπηπμαλ ην Assertive 

Community Treatment (ACT), έλα «λνζνθνκείν ρσξίο ηείρε», πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζεί ε έιιεηςε ζηέγεο θαη ε επαλέληαμε ζε λνζνθνκεία ζε άηνκα κε θίλδπλν 

ζνβαξήο θαη επίκνλεο ςπρηθήο αζζέλεηαο (Stein & Test, 1980). Οη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί έπαημαλ επίζεο θεληξηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ε νπνία επηηξέπεη ηψξα ζε εθαηνκκχξηα άηνκα κε ζνβαξή θαη επίκνλε 

ςπρηθή αζζέλεηα λα δνπλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο (DeLuca et al., 2008). πγθεθξηκέλα, 

νη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ θνηλσληθή εξγαζία ζπλνδεχνπλ απηέο ηηο 

πξσηνβνπιίεο, κε κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί λα 

εξγάδνληαη κε άηνκα ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. 

Ζ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη ζεκαληηθή 

δεδνκέλνπ φηη κηα κειέηε ηνπ 2010 γηα ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ γηα αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο ζηηο 50 θνξπθαίεο ζρνιέο θνηλσληθήο 

εξγαζίαο δηαπίζησζε φηη κφλν ην 18% απηψλ πξνζέθεξε καζήκαηα γηα αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο θαη κφιηο ην 6% πξαθηηθά άζθεζε αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο (Laws et al., 

2010). Μηα άιιε κειέηε δηαπίζησζε φηη κφλν ην 6% ησλ καζεκάησλ ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ ζηηο 25 θνξπθαίεο ζρνιέο θνηλσληθήο εξγαζίαο  πεξηιάκβαλαλ δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζσκαηηθψλ, ςπρηαηξηθψλ, 

αλαπηπμηαθψλ θαη καζεζηαθψλ αλαπεξηψλ) ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπο 

(Bean & Krcek, 2012). 
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4ο Κεφάλαιο: Μεθοδολογία ζρευνασ 

4.1 Σκοπόσ τθσ ζρευνασ 

 Βαζηθφ ζθνπφ ηεο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ 

ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη 

ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε.  

4.2 Στόχοι ζρευνασ 

 ηφρνη ηεο έξεπλαο απνηεινχλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο εμάξηεζεο ησλ απφςεσλ ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζρεηηθά κε:  

 Σελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε (επαγγεικαηηθά, επηθνηλσληαθά, γλσζηηθά). 

 Σελ παξνρή επαξθψλ εθνδίσλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηα άηνκα κε 

απηηζκφ. 

 Σηο ππνδνκέο θαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ψζηε λα 

κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ. 
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 Σηο εξγαζηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. 

4.3 Ερευνθτικό ερϊτθμα 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί φηη επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπ 

θνηλνχ απέλαληη ζε άηνκα κε απηηζκφ. Γηα παξάδεηγκα, νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη φηη ε εμνηθείσζε κε ηνλ απηηζκφ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, ην θχιν, 

ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ (Butler & Gillis, 2011; 

Mavropoulou & Sideridis, 2014; Tonnsen & Hahn, 2016). πγθεθξηκέλα, πνιιέο απφ 

απηέο ηηο κειέηεο (Campbell et al., 2004; Tonnsen & Hahn, 2016) ππνδειψλνπλ φηη 

ηα παηδηά πνπ είλαη λεφηεξα, θνξίηζηα, κε πςειφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαη πην εμνηθεησκέλα κε ηνλ απηηζκφ, είλαη ηα πην πηζαλφ λα εθθξάζνπλ 

ζεηηθέο ζηάζεηο ζε άηνκα κε απηηζκφ. 

 χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεσξία απνξξέεη ην εμήο εξεπλεηηθφ εξψηεκα: 

 «Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηελ έληαμε ηνπο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν;» 

4.4 Μζκοδοσ ςυλλογισ υλικοφ 

  Ζ πνζνηηθή κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ππήξμε πεξηζζφηεξν 

βνεζεηηθή δηφηη ηα εξσηεκαηνιφγηα θάιπςαλ κεγάιν αξηζκφ εξσηεζέλησλ. Δπίζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ θαη ήηαλ εχθνιε ε 

αληαπφθξηζε ησλ αηφκσλ θαζψο ε δηαλνκή ηνπο έγηλε κέζσ δηαδηθηχνπ. Δπίζεο, κε 

ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο βνεζά ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη έηζη κπνξνχκε λα βγάινπκε γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ. 

Οη ζπλεληεχμεηο δελ ζα εμππεξεηνχζαλ ηε δηθή καο έξεπλα δηφηη ζα εμέηαδε ζην 

βάζνο ηηο απφςεηο ιίγσλ θνηηεηψλ θαη δελ ζα είρακε ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε 

απφςεηο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ. Δπίζεο, ππάξρεη κεγαιχηεξε εηιηθξίλεηα 

ζηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ, θαζψο απαληνχλ ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζσ ηελ 

νζφλε γεγνλφο ην νπνίν ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη πην άλεηα ζηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Σέινο, νη εξσηήζεηο είλαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απνηππσκέλεο αιιά θαη νη απαληήζεηο 

θαηαγξάθνληαη κε ηνλ ίδην δνκεκέλν ηξφπν (Saunders, Lewis, Thornhill, 2012) 
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4.5 Δείγμα 

  Ο πιεζπζκφο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ελήιηθεο άλδξεο θαη γπλαίθεο, θνηηεηέο ζε 

απφ ηηο ζρνιέο ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ Κξήηεο πνπ εδξεχνπλ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο (ηκήκα 

Λνγηζηηθήο, ηκήκα Ννζειεπηηθήο, ηκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ηκήκα Γεσπνλίαο, 

ηκήκα Πιεξνθνξηθήο, ηκήκα Μεραληθψλ). Αξρηθφο ζηφρνο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 

πεξίπνπ 140 εξσηεκαηνιφγηα. 

  ηελ έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 16/5/2020 έσο ηηο 

31/05/2020, ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 121 ζπνπδαζηέο ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ Κξήηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, 81 άηνκα ήηαλ γπλαίθεο θαη κφιηο 40 νη άλδξεο. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο 

αλήιζε  απφ 21 έσο 22 εηψλ θαη βξίζθνληαλ ζην πξψην έηνο θνίηεζεο ηνπο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην κπνξνχζε λα ζπκπιεξσζεί απφ νπνηνλδήπνηε ζπνπδαζηή αξθεί λα 

θνηηνχζε ζην ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ θαη δελ ππήξρε θάπνηνο πεξηνξηζκφο σο πξνο ην έηνο 

θνίηεζεο. 

 

4.6 Δειγματολθψία  

 Γηα ηε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε δεηγκαηνιεςία «κε 

πηζαλνηήησλ» δηφηη καο ελδηαθέξεη ην απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ νκάδα 

θνηηεηψλ πνπ κειεηήζακε θαη δελ πξνβαίλνπκε ζε γεληθεχζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

θνηηεηψλ.  Δπίζεο, ε δεηγκαηνιεςία ήηαλ ε επθνιίαο, αλαξηήζεθε, δειαδή, ην 

εξσηεκαηνιφγην ζε ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη θνηηεηέο 

ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ θαη ν θάζε θνηηεηήο επέιεγε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία λα απαληήζεη. 

4.7 Ερευνθτικό εργαλείο 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην σο 

εξγαιείν κέηξεζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην αλαπηχρζεθε απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ έλα κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Πεξηέρεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

κνλήο επηινγήο, θαζψο θαη κία πνιιαπιήο επηινγήο, θαη δηαρσξίδεηαη ζε 4 ελφηεηεο - 

άμνλεο. Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 3 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ νη νπνίεο 
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δηεξεπλνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη ζπλνιηθέο ελφηεηεο 

πνπ πεξηιακβάλεη ην εξσηεκαηνιφγην είλαη 1. ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, 2. νη 

αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο, ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, 3. ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

επαγγεικαηηθά ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ηέινο 4. νη ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ κε ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε. Μέζσ ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ αλαιχνληαη νη απφςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ σο πξνο ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. 

 

4.8 Συλλογι δεδομζνων  

 Λφγσ ηνπ COVID-19 ν δηακνηξαζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθαλ ζε νκάδεο πνπ απεπζχλνληαη κφλν ζε θνηηεηέο ηνπ 

ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ Κξήηεο. Οη θνηηεηέο απάληεζαλ κέζσ θαηάιιεινπ Google form θαη νη 

απαληήζεηο ηνπο κεηαθέξζεθαλ ζηε κνξθή spss, απφ φπνπ θαη επεμεξγάζηεθαλ. Οη 

εξσηεζέληεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ ηελ έξεπλα, αιιά θαη γηα ηελ αλσλπκία 

ηνπο.  

4.9 Επαγωγικι ςτατιςτικι 

 ηελ ελφηεηα απηή δηεξεπλάηαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε, ην νπνίν 

δηαηππψλεηαη σο εμήο: 

«Τα πποζυπικά σαπακηηπιζηικά ηυν θοιηηηών επηπεάζοςν ηιρ απότειρ ηοςρ αναθοπικά 

με ηα άηομα  με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη και ηην ένηαξη ηοςρ ζηον επγαζιακό 

σώπο;» 

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

έιεγρνο ρ2. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ δχν πνηνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, ψζηε λα εμαρζεί ζπκπέξαζκα επί ηεο κεηαμχ ηνπο εμάξηεζεο. Πην 

αλαιπηηθά, πξαγκαηνπνηείηαη έλαο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο, κε κεδεληθή ππφζεζε (Ζν) 
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ηελ αλεμαξηεζία κεηαμχ ησλ ππφ κειέηε κεηαβιεηψλ, ε νπνία απνξξίπηεηαη φηαλ ε 

ηηκή p-value πξνθχςεη κηθξφηεξε ηνπ 0.05, αλαδεηθλχνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε. Να ηνληζηεί φηη ν παξαπάλσ έιεγρνο είλαη έιεγρνο εμάξηεζεο ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλε θνξά, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ζε πεξίπησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ, πξνθχπηεη ζπκπέξαζκα πνπ αθνξά ηελ ακθίπιεπξε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο, ρσξίο λα γίλεηαη ζαθέο πνηα κεηαβιεηή ζπκπεξηθέξεηαη σο 

αίηην θαη πνηα σο αηηηαηφ. 

Ζν  Σν θχιν είλαη αλεμάξηεην ησλ πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζηα άηνκα κε απηηζκφ 

Ζ1 Σα θνξίηζηα είλαη ιηγφηεξν πξνθαηεηιεκκέλα απφ  ηα αγφξηα απέλαληη ζηα άηνκα 

κε απηηζκφ p-ηηκή (sig)κηθξφηεξε ηνπ 0.050, αλαδεηθλχνληαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

εμάξηεζε 

 

4.10 Εργαλεία ανάλυςθσ 

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα SPSS. v25. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή έγηλε ρξήζε πνζνζηψλ γηα ηελ αλάιπζε 

φισλ ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηα νπνία θαη παξνπζηάζηεθαλ κέζσ 

θαηάιιεισλ πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ Chi Square, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε 

δηαθνξνπνηήζεσλ. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη πνηνηηθέο θαη 

νλνκάδνληαη κεηαβιεηέο ραξαθηεξηζηηθψλ δηφηη θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα δειαδή ηελ 

ειηθία, ην θχιν, ην έηνο θνίηεζεο θαη ε αλάιπζε είλαη ζεκαηηθή (Saunders, Lewis, 

Thornhill, 2012). Ζ θάζε κεηαβιεηή ζπζρεηίδεηαη κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. «Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπνπδαζηψλ επεξεάδνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηελ 

έληαμε ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν;». «Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπνπδαζηψλ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο επαγγεικαηηθέο 

δεμηφηεηεο, ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο;». «Σα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπνπδαζηψλ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο γηα ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ επαγγεικαηηθά ηα άηνκα κε απηηζκφ;». «Σα πξνζσπηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπνπδαζηψλ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο γηα ηηο ιχζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα ππάξμνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ κε ήπηα 

λνεηηθή πζηέξεζε;» 

4.11 Δυςκολίεσ και περιοριςμοί ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ  

  Μία απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε φπσο θαίλεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πσο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην 66,94% 

ππεξηεξεί αξθεηά έλαληη ησλ αλδξψλ νη νπνίνη είλαη κφιηο ζην 33,06%. Ζ δηαθνξά 

απηή ίζσο καο αιινηψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο. Δπνκέλσο, ίζσο ην 

δείγκα καο λα είλαη κε αληηπξνζσπεπηηθφ θαη λα είλαη δχζθνιν λα νδεγεζνχκε ζε 

ζπκπεξάζκαηα θαη γεληθεχζεηο. Απηφ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φκσο φηη ίζσο 

ζπκβαίλεη δηφηη νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ απαξηίδνληαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ γπλαίθεο θνηηήηξηεο ή αληίζηνηρα απφ άλδξεο θνηηεηέο. Γηα παξάδεηγκα ην 

ηκήκα ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο απαξηίδεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ γπλαίθεο 

θνηηήηξηεο, ελψ ην ηκήκα Ζιεθηξνιφγσλ απφ άλδξεο θνηηεηέο. 

 

4.12 Ηκικά διλλιματα  

 Πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο είλαη απηφ ηεο ερεκχζεηαο θαη ηεο εζηθήο 

απέλαληη ζηνπο θνηηεηέο. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο θνηηεηέο είλαη 

αλψλπκα, φπσο έρεη ηνληζηεί θαη ζηνπο ίδηνπο. Δπίζεο, ελεκεξψζεθαλ πσο νη 

απαληήζεηο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη πσο ηα 

δεκνγξαθηθά θαη πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία δελ ζα δηαξξεχζνπλ ζε ηξίηα πξφζσπα. Ζ 

νηθηνζειήο ζπκκεηνρή ζα απνηειέζεη πξνυπφζεζε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ζπκθψλεζαλ θαη κε κία 

ζπγθαηάζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο πνπ ζπλνδεχεη ην εξσηεκαηνιφγην. 
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5ο Κεφάλαιο: Αποτελζςματα ζρευνασ 

5.1  Αλάιπζε Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο 

5.1.1 Δθμογραφικά Στοιχεία 

 Όπσο δηεπθξηλίζηεθε θαη πξνεγνπκέλσο, αξρηθά δηεξεπλψληαη ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

 ηνλ Πίλαθα 1 θαη ην Γξάθεκα 1, παξαηεξείηαη πσο ην 66.9% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη 

γπλαίθεο, κε ην 33.1% λα απνηειείηαη απφ άλδξεο.  

 Πίνακαρ 1: Φύλο 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γπλαίθα 81 66.9 66.9 

Άλδξαο 40 33.1 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 1: Φωλο 
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ηνλ Πίλαθα 2 θαη ην Γξάθεκα 2, παξνπζηάδεηαη ε ειηθία ηνπ δείγκαηνο. Σν 36.4% 

ησλ εξσηεζέλησλ είλαη 21 κε 22 εηψλ, ην 22.3% θαηαιακβάλνπλ νη ειηθία απφ 18 

έσο 20, ελψ φζνη είλαη απφ 23 έσο 24 εηψλ αγγίδνπλ ην 21.5%. Δπηπιένλ, νη 

ζπνπδαζηέο απφ 25 εηψλ θαη άλσ απνηεινχλ ην 19.8% ηνπ δείγκαηνο. 

 

Πίνακαρ 2: Ηλικία 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-20 27 22.3 22.3 

21-22 44 36.4 58.7 

23-24 26 21.5 80.2 

25 θα άλσ 24 19.8 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 2: Ηλικία 
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Οινθιεξψλνληαο ηελ ελφηεηα απηή, κέζσ ηνπ Πίλαθα 3 θαη ηνπ Γξαθήκαηνο 3 

παξνπζηάδεηαη ην έηνο θνίηεζεο ηεο ζρνιήο. Σν 23.5% ησ εξσηεζέλησλ βξίζθνληαη 

ζην 1
ν
 έηνο θνίηεζεο, ην 22.5% ζην 4

ν
, φζνη είλαη ζην 3

ν
 ή ζην 5

ν
 έηνο αγγίδνπλ ην 

16.7% θαη ην 12.7% αληίζηνηρα θαη φζνη θνηηνχλ ζηηο ζρνιέο ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ γηα 2 

έηε αγγίδνπλ ην 10.8%. πλερίδνληαο, ζην 6
ν
 έηνο βξίζθεηαη ην 7.8% ηνπ δείγκαηνο, 

ζην 8
ν
 ην 2.9%, ζην 7

ν
 ην 2% θαη κφιηο ην 1% είλαη ζην 9

ν
 έηνο.   

Πίνακαρ 3: Έηορ θοίηηζηρ ζηη ζσολή 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 24 23.5 23.5 

2 11 10.8 34.3 

3 17 16.7 51.0 

4 23 22.5 73.5 

5 13 12.7 86.3 

6 8 7.8 94.1 

7 2 2.0 96.1 

8 3 2.9 99.0 

9 1 1.0 100.0 

Total 102 100.0  

Missing System 19   

Total 121   

 

Γπάθημα 3: Έηορ θοίηηζηρ ζηη ζσολή 
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5.1.2 Απόψεισ για τα άτομα με αυτιςμό και τθν ζνταξθ τουσ ςτο χϊρο 

εργαςίασ 

 ηε δεχηεξε ελφηεηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ αλαθνξηθά κε ην άηνκα κε απηηζκφ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε. 

 ηνλ Πίλαθα 4 θαη ην Γξάθεκα 4, είλαη εκθαλέο πσο ην 56.2% ηνπ δείγκαηνο 

ζπκθσλεί πσο ηα άηνκα κε απηηζκφ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα αλαπηχμνπλ γλσζηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ην 21.5% 

δηαθσλεί, ελψ ην 19% ζπκθσλεί πσο θάηη ηέηνην είλαη πηζαλφ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο. Δπηπιένλ, ην 3.3% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη πσο δελ έρεη ιάβεη 

ελεκέξσζε επί ηνπ ζέκαηνο.  

Πίνακαρ 4: Τα άηομα με αςηιζμό με ήπια νοηηική ςζηέπηζη έσοςν ηη δςναηόηηηα 

να αναπηύξοςν γνυζηικέρ δεξιόηηηερ με ηην καηάλληλη εκπαίδεςζη; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ είκαη ελεκεξσκέλνο/ε 4 3.3 3.3 

Όρη 26 21.5 24.8 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 23 19.0 43.8 

Ναη 68 56.2 100.0 

Total 121 100.0  
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Γπάθημα 4: Τα άηομα με αςηιζμψ με ήπια νοηηική ςζηέπηζη έσοςν ηη 

δςναηψηηηα να αναπηωξοςν γνυζηικέρ δεξιψηηηερ με ηην καηάλληλη εκπαίδεςζη; 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 5 θαη ην αληίζηνηρν Γξάθεκα 5, παξαηίζεηαη ε άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ 

σο πξνο ην εάλ ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο.  Σν 68.6% ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, ην 13.2% δελ είλαη ελεκεξσκέλν, 

ην 11.6% δηαθσλεί, ελψ ην 6.6% ζεσξεί πσο ηα άηνκα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. 

 

Πίνακαρ 5: Τα άηομα με αςηιζμό με ήπια νοηηική ςζηέπηζη έσοςν ηη 

δςναηόηηηα να αναπηύξοςν επικοινυνιακέρ δεξιόηηηερ με ηην 

καηάλληλη εκπαίδεςζη; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ είκαη ελεκεξσκέλνο/ε 16 13.2 13.2 

Όρη 14 11.6 24.8 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 8 6.6 31.4 

Ναη 83 68.6 100.0 



 

62 

 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 5: Τα άηομα με αςηιζμψ με ήπια νοηηική ςζηέπηζη έσοςν ηη 

δςναηψηηηα να αναπηωξοςν επικοινυνιακέρ δεξιψηηηερ με ηην καηάλληλη 

εκπαίδεςζη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 6 θαη ην Γξάθεκα 6, αλαιχεηαη ην εάλ νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο ηα 

άηνκα κε απηηζκφ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Σν 54.5% απηψλ 

ζπκθσλεί, ην 25.6% ζεσξεί πσο ζπκβαίλεη θάπνηεο θνξέο, ην 13.2% δηαθσλεί, ελψ ην 

6.6% δελ έρεη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.  

 

Πίνακαρ 6: Τα άηομα με αςηιζμό με ήπια νοηηική ςζηέπηζη έσοςν ηη 

δςναηόηηηα να αναπηύξοςν επαγγελμαηικέρ δεξιόηηηερ με ηην 

καηάλληλη εκπαίδεςζη; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ είκαη ελεκεξσκέλνο/ε 8 6.6 6.6 

Όρη 16 13.2 19.8 
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Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 31 25.6 45.5 

Ναη 66 54.5 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 6: Τα άηομα με αςηιζμψ με ήπια νοηηική ςζηέπηζη έσοςν ηη 

δςναηψηηηα να αναπηωξοςν επαγγελμαηικέρ δεξιψηηηερ με ηην καηάλληλη 

εκπαίδεςζη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 7 θαη ην Γξάθεκα 7, είλαη εκθαλέο πσο ην 36.4% ησλ ζπνπδαζηψλ 

ζεσξνχλ πσο ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνπλ κεησκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ην 26.4% ζεσξεί πσο 

απηφ ζπκβαίλεη πάληα, ην 23.1% δελ έρεη θάπνηα ελεκέξσζε θαη ην 14% δηαθσλεί.  

 

Πίνακαρ 7: Τα άηομα με αςηιζμό με ήπια νοηηική ςζηέπηζη 

παποςζιάζοςν μειυμένερ νοηηικέρ ικανόηηηερ; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ είκαη ελεκεξσκέλνο/ε 28 23.1 23.1 
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Όρη 17 14.0 37.2 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 44 36.4 73.6 

Ναη 32 26.4 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 7: Τα άηομα με αςηιζμψ με ήπια νοηηική ςζηέπηζη παποςζιάζοςν 

μειυμένερ νοηηικέρ ικανψηηηερ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

5.1.3 Επάρκεια και καταλλθλότθτα κοινωνικϊν παροχϊν ςτθν αγορά 

εργαςίασ 

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη 

επαξθήο ε εθπαίδεπζε αηφκσλ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή 

εθνδίσλ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν 49.6% ησλ εξσηεζέλησλ δελ 

ηελ ζεσξεί επαξθή, ζε αληίζεζε κε ην 19% πνπ ζπκθσλεί πσο είλαη επαξθήο. Αθφκε, 

ην 16.5% ησλ ζπνπδαζηψλ δελ γλσξίδεη θαη ην 14.9% ζεσξεί πσο ε εθπαίδεπζε είλαη 
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επαξθήο θάπνηεο κφλν θνξέο. Σα παξαπάλσ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8 θαη ην 

Γξάθεκα 8.  

Πίνακαρ 8: Είναι επαπκήρ η εκπαίδεςζη αηόμυν με ήπια νοηηική 

ςζηέπηζη αναθοπικά με ηην παποσή εθοδίυν για ηην ένηαξη ζηην 

αγοπά επγαζίαρ; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ γλσξίδσ 20 16.5 16.5 

Όρη 60 49.6 66.1 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 18 14.9 81.0 

Ναη 23 19.0 100.0 

Total 121 100.0  

Γπάθημα 8: Είναι επαπκήρ η εκπαίδεςζη αηψμυν με ήπια νοηηική ςζηέπηζη 

αναθοπικά με ηην παποσή εθοδίυν για ηην ένηαξη ζηην αγοπά επγαζίαρ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 9 θαη ην Γξάθεκα 9, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, αγγίδνληαο ην 

50.4%, δηαθσλεί πσο ε αγνξά εξγαζίαο ζηελ επνρή καο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ απνδνρή ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε, ελψ ην 35.5% 

ζεσξεί πσο θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Όζνη ζπκθσλνχλ 

πιήξσο αγγίδνπλ ην 13.2% θαη ην 0.8% δελ είλαη ελεκεξσκέλν.  
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Πίνακαρ 9: Η αγοπά επγαζίαρ ζηην εποσή μαρ πληποί ηιρ 

πποϋποθέζειρ, ώζηε να ςποδεσθεί άηομα με αςηιζμό και ήπια νοηηική 

ςζηέπηζη; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ είκαη ελεκεξσκέλνο/ε 1 .8 .8 

Όρη 61 50.4 51.2 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 43 35.5 86.8 

Ναη 16 13.2 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 9: Η αγοπά επγαζίαρ ζηην εποσή μαρ πληποί ηιρ πποχποθέζειρ, ϊζηε να 

ςποδεσθεί ηα άηομα με αςηιζμψ και ήπια νοηηική ςζηέπηζη; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 10 θαη ην Γξάθεκα 10, είλαη εκθαλέο πσο ην 65.3% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκθσλνχλ πσο ηα άηνκα κα απηηζκφ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε αληηκεησπίδνπλ 
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εκπφδηα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη ην 14% δηαθσλεί. Δλ κέξεη 

ζπκθσλεί ην 13.2% θαη ην 7.4% αληηπξνζσπεχεη ε απάληεζε «Γελ γλσξίδσ». 

 

Πίνακαρ 10: Τα άηομα με αςηιζμό με ήπια νοηηική ςζηέπηζη 

ανηιμεηυπίζοςν εμπόδια ζηην επαγγελμαηική ηοςρ αποκαηάζηαζη; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ γλσξίδσ 9 7.4 7.4 

Όρη 17 14.0 21.5 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 16 13.2 34.7 

Ναη 79 65.3 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 10: Τα άηομα με αςηιζμψ με ήπια νοηηική ςζηέπηζη ανηιμεηυπίζοςν 

εμπψδια ζηην επαγγελμαηική ηοςρ αποκαηάζηαζη; 
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ηνλ Πίλαθα 11 θαη ην Γξάθεκα 11, παξνπζηάδεηαη ην θαηά πφζν νη ζπνπδαζηέο 

ζεσξνχλ επαξθή ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο αηφκσλ κε 

απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. Σν 47.1% δελ ηα ζεσξεί επαξθή, ην 28.9% ηα 

ζεσξεί ελ κέξεη επαξθή θαη ην 18.2% ζπκθσλεί σο πξνο ηελ επάξθεηα ηνπο. Αθφκε, 

ην 5% δελ γλσξίδεη εάλ είλαη επαξθή, ελψ ην 0.8% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη κε 

ελεκεξσκέλν. 

 

Πίνακαρ 11: Είναι επαπκή, καηά ηη γνώμη ζαρ, ηα ζύγσπονα 

ππογπάμμαηα επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ αηόμυν με αςηιζμό και 

ήπια νοηηική ςζηέπηζη; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ γλσξίδσ 6 5.0 5.0 

Γελ είκαη ελεκεξσκέλνο/ε 1 .8 5.8 

Όρη 57 47.1 52.9 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 35 28.9 81.8 

Ναη 22 18.2 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 11: Είναι επαπκή, καηά ηη γνϊμη ζαρ, ηα ζωγσπονα ππογπάμμαηα 

επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ αηψμυν με αςηιζμψ και ήπια νοηηική ςζηέπηζη; 
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5.1.4 Αντιλιψεισ και ςτερεότυπα 

ηνλ Πίλαθα 12 θαη ην Γξάθεκα 12, παξαηίζεηαη ην εάλ νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο 

ν πεξίγπξνο αλαπηχζζεη αξλεηηθή ζηάζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αηφκσλ 

κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. Σν 45.5% ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ 

άπνςε, ην 29.8% ζπκθσλεί πσο γίλεηαη θάπνηεο θνξέο, ην 24% δηαθσλεί, ελψ ην 

ππφινηπν 0.8% αλήθεη ζε φζνπο δελ γλσξίδνπλ.  

 

Πίνακαρ 12: Ο πεπίγςπορ αναπηύζζει απνηηική ζηάζη για ηην 

επαγγελμαηική καηάπηιζη αηόμυν με αςηιζμό και ήπια νοηηική 

ςζηέπηζη; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ γλσξίδσ 1 .8 .8 

Όρη 29 24.0 24.8 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 36 29.8 54.5 

Ναη 55 45.5 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 12: Ο πεπίγςπορ αναπηωζζει απνηηική ζηάζη για ηην επαγγελμαηική 

καηάπηιζη αηψμυν με αςηιζμψ και ήπια νοηηική ςζηέπηζη; 
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πλερίδνληαο, είλαη εκθαλέο πσο ην 41.3% ησλ ζπνπδαζηψλ ζπκθσλνχλ πσο ε 

θνηλσλία είλαη αξλεηηθή ζηελ έληαμε αηφκσλ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ην 37.2% ζπκθσλεί πσο απηφ ζπκβαίλεη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ην 19.8% 

δηαθσλεί θαη ην 1.7% δελ γλσξίδεη. Σα παξαπάλσ, εθκαηεχνληαη κέζσ ηνπ Πίλαθα 13 

θαη ηνπ Γξαθήκαηνο 13. 

 

Πίνακαρ 13: Η κοινυνία είναι απνηηική ζηην ένηαξη ηυν αηόμυν με 

αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη ζηην αγοπά επγαζίαρ; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ γλσξίδσ 2 1.7 1.7 

Όρη 24 19.8 21.5 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 45 37.2 58.7 

Ναη 50 41.3 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 13: Η κοινυνία είναι απνηηική ζηην ένηαξη ηυν αηψμυν με αςηιζμψ 

και ήπια νοηηική ςζηέπηζη ζηην αγοπά επγαζίαρ; 
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ηνλ Πίλαθα 14 θαη ην Γξάθεκα 14, παξαηεξείηαη πσο ην 57% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκθσλνχλ πσο ππάξρεη πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε ζηνλ εξγαζηαθφ θιάδν. Σν 30.6% ηνπ δείγκαηνο 

ζπκθσλεί ελ κέξεη κε ηελ παξαπάλσ άπνςε θαη ην 12.4% δηαθσλεί.  

 

Πίνακαρ 14: Υπάπσει πποκαηάλητη ζε ζσέζη με ηην ένηαξη ηυν 

αηόμυν με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη ζηον επγαζιακό 

κλάδο; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όρη 15 12.4 12.4 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 37 30.6 43.0 

Ναη 69 57.0 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 14: Υπάπσει πποκαηάλητη ζε ζσέζη με ηην ένηαξη ηυν αηψμυν με 

αςηιζμψ και ήπια νοηηική ςζηέπηζη ζηον επγαζιακψ κλάδο; 
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ηνλ Πίλαθα 15 θαη ην Γξάθεκα 15, παξαηίζεηαη ην εάλ νη ζπνπδαζηέο ζεσξνχλ πσο 

έλα άηνκν κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξεί λα απνδψζεη ζσζηά ζηελ 

εξγαζία ηνπο, θάησ απφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Σν 63.6% ζπκθσλεί, ην 19.8% 

δηαθσλεί θαη ην 16.5% πηζηεχεη πσο είλαη εθηθηφ ζε θάπνηεο κφλν πεξηπηψζεηο.  

 

Πίνακαρ 15: Μποπεί ένα άηομο με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη 

να αποδώζει ζυζηά ζηην επγαζία ηος, αν είσαν διαμοπθυθεί εκεί οι 

καηάλληλερ ζςνθήκερ; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όρη 24 19.8 19.8 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 20 16.5 36.4 

Ναη 77 63.6 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 15: Μποπεί ένα άηομο με αςηιζμψ και ήπια νοηηική ςζηέπηζη να 

αποδϊζει ζυζηά ζηην επγαζία ηος, αν είσαν διαμοπθυθεί εκεί οι καηάλληλερ 

ζςνθήκερ; 
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ηνλ Πίλαθα 16 θαη ην Γξάθεκα 16, παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ησλ ζπνπδαζηψλ σο 

πξνο ην έλα έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ δηακφξθσζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. Σν 

44.6% ησλ ζπνπδαζηψλ δηαθσλνχλ, ην 19.8% ζπκθσλεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ην 

19% δελ γλσξίδεη, ελψ κφιηο ην 16.5% ζπκθσλεί. 

 

Πίνακαρ 16: Έσοςν εξαζθαλιζηεί οι καηάλληλερ ςποδομέρ για ηην 

διαμόπθυζη ππογπαμμάηυν καηάπηιζηρ αηόμυν με αςηιζμό και ήπια 

νοηηική ςζηέπηζη; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ γλσξίδσ 23 19.0 19.0 

Όρη 54 44.6 63.6 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 24 19.8 83.5 

Ναη 20 16.5 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 16: Έσοςν εξαζθαλιζηεί οι καηάλληλερ ςποδομέρ για ηην διαμψπθυζη 

ππογπαμμάηυν καηάπηιζηρ αηψμυν με αςηιζμψ και ήπια νοηηική ςζηέπηζη; 
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ηνλ Πίλαθα 17 θαη ην Γξάθεκα 17, παξνπζηάδεηαη ε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ σο 

πξνο ην εάλ ζα αληηκεηψπηδαλ κε πξνθαηάιεςε έλα άηνκν κε απηηζκφ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Σν 57.1% δηαθσλεί, ην 30.3% ζεσξεί πσο ζα έδεηρλε 

πξνθαηάιεςε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ελψ ην 12.6% ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ 

άπνςε.  

 

Πίνακαρ 17: Καηά ηη γνώμη ζαρ θα ανηιμεηυπίζαηε με πποκαηάλητη ένα 

άηομο με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη ζηο σώπο επγαζίαρ ζαρ; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όρη 68 57.1 57.1 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 36 30.3 87.4 

Ναη 15 12.6 100.0 

Total 119 100.0  

Missing System 2   

Total 121   

Γπάθημα 17: Καηά ηη γνϊμη ζαρ θα ανηιμεηυπίζαηε με πποκαηάλητη ένα 

άηομο με αςηιζμψ και ήπια νοηηική ςζηέπηζη ζηο σϊπο επγαζίαρ ζαρ; 
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ηνλ Πίλαθα 18 θαη ην Γξάθεκα 18, παξαηίζεηαη ην εάλ νη εξσηεζέληεο 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα άηνκα κε απηηζκφ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε φια ηα 

επαγγέικαηα αλεμαηξέησο. Σν 45.8% ησλ ζπνπδαζηψλ δηαθσλνχλ, ην 28.3% 

ζπκθσλεί θάπνηεο κφλν θνξέο θαη ην 25% ζπκθσλεί πιήξσο. Αθφκε, φζνη δελ 

γλσξίδνπλ θαηαιακβάλνπλ ην 0.8%. 

Πίνακαρ 18: Τα άηομα με αςηιζμό με ήπια νοηηική ςζηέπηζη μποπούν 

να επγαζηούν ζε όλα ηα επαγγέλμαηα ανεξαιπέηυρ; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Γελ γλσξίδσ 1 .8 .8 

Όρη 55 45.8 46.7 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 34 28.3 75.0 

Ναη 30 25.0 100.0 

Total 120 100.0  

Missing System 1   

Total 121   

 

Γπάθημα 18: Τα άηομα με αςηιζμψ με ήπια νοηηική ςζηέπηζη μποποων να 

επγαζηοων ζε ψλα ηα επαγγέλμαηα ανεξαιπέηυρ; 
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5.1.5 Ενθμζρωςθ και πρόταςθ λφςεων 

ηνλ Πίλαθα 19 θαη ην Γξάθεκα 19, παξνπζηάδνληαη νη πεγέο ελεκέξσζεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ γηα ην δήηεκα ηνπ απηηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

εξγαζηαθφ θιάδν, ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε απηηζκφ. Σν 39.2% ησλ απαληήζεσλ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, ην 34.4% θαηαιακβάλεη ην 

δηαδίθηπν θαη ην 16.8% αλήθεη ζηελ ηειεφξαζε. Δπηπιένλ, ην 9.6% ησλ ζπλνιηθψλ 

απαληήζεσλ θαηαιακβάλεη ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη. 

Πίνακαρ 19: Από πού έσεηε ενημεπυθεί για ηο ζήηημα ηος αςηιζμού και ηηρ 

καηάζηαζηρ πος επικπαηεί ζηον επγαζιακό κλάδο ζε ζσέζη με ηα άηομα με 

αςηιζμό; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δθπαίδεπζε/Σρνιείν/ ΤΔΙ 49 39.2 39.2 

Γηαδίθηπν 43 34.4 73.6 

Τειεόξαζε 21 16.8 90.4 

Οηθνγέλεηα-θίινπο 12 9.6 100.0 
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Γπάθημα 19: Απψ ποω έσεηε ενημεπυθεί για ηο ζήηημα ηος αςηιζμοω και ηηρ 

καηάζηαζηρ πος επικπαηεί ζηον επγαζιακψ κλάδο ζε ζσέζη με ηα άηομα με 

αςηιζμψ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ηνλ Πίλαθα 20 θαη ην Γξάθεκα 20, είλαη εκθαλέο πσο ην 44.6% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζεσξνχλ πσο ε θαηάιιειε ιχζε γηα ηελ άξζε ησλ ζηεξεφηππσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ε ελεκέξσζε. 

Σν 42.1% ππνζηεξίδεη πσο ε ιχζε θξχβεηαη ζηελ ζσζηή εθπαίδεπζε, ην 9.1% δελ 

ζεσξεί πσο ππάξρεη θακία ιχζε θαη ην 4.1% θαηαιακβάλεη ε απάληεζε «Άιιν».  

 

 

Πίνακαρ 20: Ποια θευπείηε καηάλληλη λύζη για ηην άπζη 

ηυν ζηεπεοηύπυν ηηρ επαγγελμαηικήρ απαζσόληζηρ ηυν 

αηόμυν με αςηιζμό ζε ήπια μοπθή; 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δθπαίδεπζε 51 42.1 42.1 

Δλεκέξσζε 54 44.6 86.8 

Άιιν 5 4.1 90.9 
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Κακία 11 9.1 100.0 

Total 121 100.0  

 

Γπάθημα 20: Ποια θευπείηε καηάλληλη λωζη για ηην άπζη ηυν ζηεπεοηωπυν 

ηηρ επαγγελμαηικήρ απαζσψληζηρ ηυν αηψμυν με αςηιζμψ ζε ήπια μοπθή; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 21: Έλεγσοι Chi Square 

  Φύιν Ηιηθία Έηνο 

Τα άηνκα κε απηηζκό κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμνπλ 
γλσζηηθέο δεμηόηεηεο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

0.048 0.465 0.224 

Τα άηνκα κε απηηζκό κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμνπλ 
επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

0.337 0.299 0.786 

Τα άηνκα κε απηηζκό κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύμνπλ 
επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

0.174 0.719 0.557 

Τα άηνκα κε απηηζκό κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ κεησκέλεο λνεηηθέο 

ηθαλόηεηεο 
0.097 0.004 0.398 

Δίλαη επαξθήο ε εθπαίδεπζε αηόκσλ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

παξνρή εθνδίσλ γηα ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
0.729 0.233 0.248 

Η αγνξά εξγαζίαο ζηελ επνρή καο πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο, ώζηε λα ππνδερζεί 

άηνκα κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε 
0.421 0.461 0.010 

Τα άηνκα κε απηηζκό κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε αληηκεησπίδνπλ εκπόδηα ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε 
0.370 0.146 0.200 
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Δίλαη επαξθή, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα ζύγρξνλα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο αηόκσλ κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε 
0.494 0.982 0.503 

Ο πεξίγπξνο αλαπηύζζεη αξλεηηθή ζηάζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αηόκσλ κε 

απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε 
0.690 0.916 0.682 

Η θνηλσλία είλαη αξλεηηθή ζηελ έληαμε ησλ αηόκσλ κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
0.338 0.339 0.302 

Υπάξρεη πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ησλ αηόκσλ κε απηηζκό θαη ήπηα 

λνεηηθή πζηέξεζε ζηνλ εξγαζηαθό θιάδν 
0.704 0.912 0.174 

Μπνξεί έλα άηνκν κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε λα απνδώζεη ζσζηά ζηελ 

εξγαζία ηνπ, αλ είραλ δηακνξθσζεί εθεί νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 
0.185 0.584 0.528 

Έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ δηακόξθσζε πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο αηόκσλ κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε 
0.087 0.018 0.506 

Καηά ηε γλώκε ζαο ζα αληηκεησπίδαηε κε πξνθαηάιεςε έλα άηνκν κε απηηζκό θαη 

ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε ζην ρώξν εξγαζίαο ζαο 
0.207 0.092 0.637 

Τα άηνκα κε απηηζκό κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ζε όια ηα 

επαγγέικαηα αλεμαηξέησο 
0.908 0.601 0.621 

Πνηα ζεσξείηε θαηάιιειε ιύζε γηα ηελ άξζε ησλ ζηεξενηύπσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

απαζρόιεζεο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό ζε ήπηα κνξθή 
0.510 0.176 0.052 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 22, είλαη εκθαλέο πσο νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ πσο ηα 

άηνκα κε απηηζκφ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Χζηφζν, νη γπλαίθεο θαίλεηαη 

λα ζπκθσλνχλ ζε πςειφηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο, ελψ έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ αλδξψλ δηαθσλεί κε ηελ παξαπάλσ άπνςε. 
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Πίνακαρ 22: Φύλο * Τα άηομα με αςηιζμό με ήπια νοηηική ςζηέπηζη έσοςν ηη δςναηόηηηα να 

αναπηύξοςν γνυζηικέρ δεξιόηηηερ με ηην καηάλληλη εκπαίδεςζη Crosstabulation 

 

Τα άηνκα κε απηηζκό κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαπηύμνπλ γλσζηηθέο δεμηόηεηεο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

Total 

Γελ είκαη 

ελεκεξσκέλνο/ε Όρη 

Σε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο Ναη 

Φύιν Γπλαίθα Count 4 12 16 49 81 

% within Φύιν 4.9% 14.8% 19.8% 60.5% 100.0% 

Άλδξαο Count 0 14 7 19 40 

% within Φύιν 0.0% 35.0% 17.5% 47.5% 100.0% 

Total Count 4 26 23 68 121 

% within Φύιν 3.3% 21.5% 19.0% 56.2% 100.0% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ Πίλαθα 23, αλαδείρζεθε πσο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απφ 18 έσο 20 

εηψλ θαη 25 εηψλ θαη άλσ ππνζηεξίδνπλ πσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα άηνκα κε 

απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ κεησκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. 
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Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο απφ 23 έσο 24 εηψλ ζπκθσλνχλ κε ηελ 

παξαπάλσ άπνςε, ελψ νη εξσηεζέληεο απφ 21 έσο 22 εηψλ δελ έρνπλ ελεκεξσζεί επί 

ηνπ ζέκαηνο.  

 

Πίνακαρ 23: Ηλικία * Τα άηομα με αςηιζμό με ήπια νοηηική ςζηέπηζη παποςζιάζοςν μειυμένερ 

νοηηικέρ ικανόηηηερ Crosstabulation 

 

Τα άηνκα κε απηηζκό κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ κεησκέλεο 

λνεηηθέο ηθαλόηεηεο 

Total 

Γελ είκαη 

ελεκεξσκέλνο/ε Όρη 

Σε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο Ναη 

Ηιηθία 18-20 Count 5 4 11 7 27 

% within Ηιηθία 18.5% 14.8% 40.7% 25.9% 100.0% 

21-22 Count 14 11 13 6 44 

% within Ηιηθία 31.8% 25.0% 29.5% 13.6% 100.0% 

23-24 Count 8 1 6 11 26 

% within Ηιηθία 30.8% 3.8% 23.1% 42.3% 100.0% 

25 θα άλσ Count 1 1 14 8 24 

% within Ηιηθία 4.2% 4.2% 58.3% 33.3% 100.0% 

Total Count 28 17 44 32 121 

% within Ηιηθία 23.1% 14.0% 36.4% 26.4% 100.0% 
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ηνλ Πίλαθα 24, παξαηεξείηαη πσο νη εξσηεζέληεο απφ 18 έσο 20 εηψλ ζπκθσλνχλ 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αλαθνξηθά κε ην φηη έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη θαηάιιειεο 

ππνδνκέο γηα ηελ δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αηφκσλ κε απηηζκφ θαη 

ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. Χζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ πνπ αλήθνπλ ζηηο 

ππφινηπεο ειηθηαθέο θιίκαθεο θαίλεηαη λα δηαθσλεί. 

 

Πίνακαρ 24: Ηλικία * Έσοςν εξαζθαλιζηεί οι καηάλληλερ ςποδομέρ για ηην διαμόπθυζη 

ππογπαμμάηυν καηάπηιζηρ αηόμυν με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη Crosstabulation 

 

Έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ δηακόξθσζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αηόκσλ κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε 

Total Γελ γλσξίδσ Όρη 

Σε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο Ναη 

Ηιηθία 18-20 Count 3 8 9 7 27 

% within Ηιηθία 11.1% 29.6% 33.3% 25.9% 100.0% 

21-22 Count 14 18 4 8 44 

% within Ηιηθία 31.8% 40.9% 9.1% 18.2% 100.0% 

23-24 Count 2 16 4 4 26 

% within Ηιηθία 7.7% 61.5% 15.4% 15.4% 100.0% 

25 θα άλσ Count 4 12 7 1 24 

% within Ηιηθία 16.7% 50.0% 29.2% 4.2% 100.0% 

Total Count 23 54 24 20 121 

% within Ηιηθία 19.0% 44.6% 19.8% 16.5% 100.0% 
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ηνλ Πίλαθα 25, αλαδείρζεθε πσο νη εξσηεζέληεο πνπ βξίζθνληαη ζην 1
ν
  έηνο 

θνίηεζεο ζπκθσλνχλ ελ κέξεη πσο ε αγνξά εξγαζίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε λα απνδερζεί άηνκα κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. Οη 

ζπνπδαζηέο ηνπ 2
νπ

 έηνο επί ην πιείζηνλ ζπκθσλνχλ, ελψ φζνη βξίζθνληαη ζην 3
ν
 

έηνο είηε δηαθσλνχλ είηε είλαη νπδέηεξνη. Δπηπιένλ, νη εξσηεζέληεο πνπ βξίζθνληαη 

ζην 4
ν
 έηνο ή ζε πςειφηεξν έηνο δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή.  

Πίνακαρ 25: Έηορ θοίηηζηρ ζηη ζσολή * Η αγοπά επγαζίαρ ζηην εποσή μαρ πληποί ηιρ 

πποϋποθέζειρ, ώζηε να ςποδεσθεί άηομα με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη Crosstabulation 

 

Η αγνξά εξγαζίαο ζηελ επνρή καο πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο, 

ώζηε λα ππνδερζεί άηνκα κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Total 

Γελ είκαη 

ελεκεξσκέλνο/ε Όρη 

Σε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο Ναη 

Έηνο θνίηεζεο 

ζηε ζρνιή 

1 Count 0 10 13 1 24 

% within Έηνο θνίηεζεο 

ζηε ζρνιή 

0.0% 41.7% 54.2% 4.2% 100.0% 

2 Count 0 3 2 6 11 

% within Έηνο θνίηεζεο 

ζηε ζρνιή 

0.0% 27.3% 18.2% 54.5% 100.0% 

3 Count 0 8 8 1 17 

% within Έηνο θνίηεζεο 

ζηε ζρνιή 

0.0% 47.1% 47.1% 5.9% 100.0% 

4 Count 0 10 9 4 23 

% within Έηνο θνίηεζεο 

ζηε ζρνιή 

0.0% 43.5% 39.1% 17.4% 100.0% 

Πάλσ από 

ην 4ν έηνο 

Count 1 17 7 2 27 

% within Έηνο θνίηεζεο 

ζηε ζρνιή 

3.7% 63.0% 25.9% 7.4% 100.0% 

Total Count 1 48 39 14 102 

% within Έηνο θνίηεζεο 

ζηε ζρνιή 

1.0% 47.1% 38.2% 13.7% 100.0% 
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5.1.6 Συηιτθςθ των αποτελεςμάτων 

Ζ δηεξεχλεζε ηεο άπνςεο ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηνλ 

δείθηε ηνπ απνηειέζκαηνο φπσο εηπψζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο σο πξνο ηα άηνκα κε 

απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. Γηεξεπλεζήθαλ, δειαδή, νη απφςεηο ησλ 

θνηηεηψλ γηα ηα άηνκα κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη απηηζκφ. Αλαθέξζεθαλ θαη 

δείθηεο νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ επάξθεηα εθνδίσλ ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηελ επάξθεηα επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζηάζε 

επαγγεικαηηψλ θαη θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ. χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο, ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ Κξήηεο, 

απνξξένπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Όζνλ αθνξά ην δείθηε δεμηνηήησλ (γλσζηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ, 

επηθνηλσληαθψλ, λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ), ε γλψκε ησλ θνηηεηψλ ήηαλ ζεηηθή. ρεηηθά 

κε ηελ δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε νη 

πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απάληεζαλ πνιχ ζεηηθά. Δπίζεο, αλαθεξφκελνη ζηηο λνεηηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο, πηζηεχνπλ φηη θάπνηεο πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, έρνπλ 

κεησκέλεο.  

Σν παξαπάλσ, φηη αθνξά δειαδή ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ, έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηκήκα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο. Οη 

παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ βνεζεηηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία 

ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. Μέζσ πξνεπαγγεικαηηθψλ παηρληδηψλ θαη εξγαιείσλ ζε 

γλσζηνθαηαζθεπέο, αλαθαιχπηνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, ηηο αδπλακίεο ηνπο, 

αλαπηχζζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη καζαίλνπλ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο. Χζηφζν, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δελ έρνπλ ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ. θνπφο ηνπο 

είλαη λα αλαπηπρζνχλ θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ρσξίο ην απνηέιεζκα 

λα είλαη ε ζεξαπεία ηνπο (Μαξία-Γξνζηλνχ Κνξέα, 2017). Δπίζεο, νη αηζηφδνμεο 

απφςεηο ησλ θνηηεηψλ ίζσο είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαζηξεβισκέλεο άπνςεο πνπ 

έρνπλ πνιινί άλζξσπνη. χκθσλα κε ηνλ Draisma (2009), ν ηξφπνο πνπ 
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παξνπζηάδεηαη ν απηηζκφο ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (κπζηζηνξήκαηα, 

ηειεφξαζε, ηαηλίεο, απηνβηνγξαθίεο) δεκηνπξγεί κηα εηθφλα πνπ δελ αγγίδεη πάληα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Όηαλ αλαθεξφκαζηε, δειαδή, ζε έλα άηνκν κε απηηζκφ θαη 

ιέκε πσο έρεη εθπιεθηηθέο ηθαλφηεηεο ζε θάηη, έλα κηθξφ πνζνζηφ αλζξψπσλ έρνπλ 

απηέο ηηο ηθαλφηεηεο θαη απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο 

απέλαληη ζηα άηνκα απηά (Howlin θαη ζπλεξγάηεο, 2009, Jarrett, 2014). 

Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα ηα άηνκα κε απηηζκφ, νη θνηηεηέο απάληεζαλ πσο ππάξρνπλ εκπφδηα ιφγσ ηεο 

αλεπάξθεηαο εθνδίσλ θαη αθαηάιιεισλ ζπλζεθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Δπίζεο, 

ζεσξνχλ πσο ππάξρεη γεληθφηεξα πξνθαηάιεςε ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ 

κε απηηζκφ θαη πσο ε θνηλσλία είλαη αξλεηηθή σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο. Πηζηεχνπλ 

φκσο φηη αλ είραλ δηακνξθσζεί νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ ηα άηνκα κε απηηζκφ ζα κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ ζσζηά ζηελ εξγαζία 

ηνπο. 

Οη παξαπάλσ απφςεηο ησλ θνηηεηψλ έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ην ζεσξεηηθφ 

κέξνο. Έξεπλεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, φπσο ηνπ Kobayashi 

(1992), φπνπ κφλν ην 20% ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζηελ Ηαπσλία βξηζθφηαλ ζε 

εξγαζηαθή απαζρφιεζε θαη ν Whitehouse (2009), παξνπζίαζε ζε έξεπλά ηνπ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην πνζνζηφ απαζρφιεζεο λα αλέξρεηαη ζην 18%. Δθηφο απφ ην 

πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, έξεπλεο δείρλνπλ πσο ηα άηνκα κε απηηζκφ πιεξψλνληαη 

ειάρηζηα ζε ζρέζε κε κεησκέλεο ψξεο εξγαζίαο. ε έξεπλα ηνπ Howlin (2004) 

αλάκεζα ζε 68 άηνκα ειηθίαο 17-29 εηψλ κφλν ηα 2 εξγάδνληαλ θαηά ηελ ελειηθίσζή 

ηνπο κε πιήξε κηζζφ. Αθαηάιιειεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη 

απφ άηνκα κε απηηζκφ, δελ είλαη ζπρλά απνδεθηέο απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη 

παξεκπνδίδνπλ ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο αηφκνπ (Wing, 1989). 

Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ησλ θνηηεηψλ θαη ηηο απφςεηο ηνπο, 

βξέζεθε ζηα απνηειέζκαηά ζηαηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Οη εξσηψκελνη πνπ 

απνθξίζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

ζεηηθή άπνςε σο πξνο ην ζέκα. Ζ ζεηηθή ζηάζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα πνπ ππάξρεη ζε θνκκάηη ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο. Έξεπλεο 

ησλ Butler θαη Gillis 2011, Mavropoulou θαη Sideridis, 2014, Tonnsen θαη Hahn, 
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2016 αλαθέξνπλ πσο αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ηνπ 

θνηλνχ απέλαληη ζηα άηνκα κε απηηζκφ είλαη θαη ν παξάγνληαο ηνπ θχινπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κειέηεο ησλ Campbell θαη ζπλεξγαηψλ 2004, Tonnsen θαη Hahn, 2016 

έρνπλ δείμεη πσο παηδηά πνπ είλαη λεφηεξα θαη αλήθνπλ ζην γπλαηθείν θχιν είλαη 

πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλα κε ηνλ απηηζκφ θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα 

εθθξάζνπλ κεγαιχηεξε ζηάζε.  

  Δπίζεο, νη θνηηεηέο ζεσξνχλ πσο εθηφο απφ ηελ εθπαίδεπζε, θαηάιιειε ιχζε 

γηα ηελ άξζε ησλ ζηεξενηχπσλ ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε, είλαη ε ελεκέξσζε. Μέξνο ηεο ζεσξίαο 

παξνπζηάδεη πσο ζε κειέηε ηνπ Boardy θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2017), αλαθέξζεθε 

απφ γνλείο φηη ηα παηδηά ηνπο βίσζαλ ξαηζηζκφ, δέρηεθαλ θξηηηθή θαη απφξξηςε απφ 

νηθνγέλεηα θαη θίινπο ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ Jensen θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2016) αλαθέξεη πσο νη κειέηεο ηνπ απνδεηθλχνπλ πσο νη 

άλζξσπνη δελ θαηαλννχλ πξαγκαηηθά ηα ζπκπηψκαηα θαη ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

απηηζκνχ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα ππήξμαλ θαη ζε κειέηεο ζηηο Ζ.Π.Α (Mitchell θαη 

Locke, 2015) θαη ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία (Dillenberger θαη ζπλεξγάηεο, 2013) αλέθεξαλ 

πσο παξφιν πνπ ην θνηλφ έρεη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ απηηζκφ θαη ηελ αηηία ηνπ, 

ππήξραλ πνιιέο αλαθξίβεηεο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά. 

  Χο απάληεζε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα «Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θνηηεηψλ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ήπηα 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν;», ζηα απνηειέζκαηα 

αλαδείρζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε. ην ζεσξεηηθφ κέξνο, αλαθέξεηαη ζε 

έξεπλεο ησλ Butler, Gillis, (2011), ησλ Mavropoulou, Sideridis (2014) θαη Tonnsen, 

Hahn (2016), πσο ε εμνηθείσζε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία, 

ην θχιν θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ.  

Δπίζεο, δελ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ κε ζρεηηθφ ζέκα ηνλ απηηζκφ 

κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ απηψλ. 

Τπάξρνπλ φκσο άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο. Έξεπλα ηεο Αγγειηθή Σάγθαινπ (2009) κε 

ζέκα «Γηεξεχλεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζε καζεηέο/ηξηεο ηεο Σ‘ 

ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ θνηηνχλ ζε ηκήκαηα γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο» ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΔΚΠΑ) θαηέιεμε ζε νξηζκέλα απνηειέζκαηα. χκθσλα κε 
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ηελ έξεπλα, ην θχιν, ε επίδνζε ζην ζρνιείν, ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ θαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπο, νη αζρνιίεο ησλ καζεηψλ θαη νη απφςεηο ηνπο γηα ηα επαγγέικαηα, 

νη αμίεο θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπο επεξεάδνπλ ηα επαγγεικαηηθά ζρέδηα ησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. 

Μία αθφκε έξεπλα κε ηίηιν «Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο Αηφκσλ κε 

Απηηζκφ  Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο» ηεο Δηξήλεο αββίδνπ, Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, (2009), εζηηάδεη ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ καζεηψλ θαη 

ηα φλεηξά ηνπο. χκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, δηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη 

έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο πνπ θάλνπλ επαγγεικαηηθά φλεηξα ηα άηνκα κε Απηηζκφ 

Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο. Απηφ πνπ θαηέδεημε ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θαζνδήγεζεο ζην Γεληθφ ζρνιείν κε καζεηέο κε Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφ.  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε άξζξν ηνπ Βαζίιε Βνχγηα (δεκνζηεπκέλν ζηελ ζειίδα 

e.special.gr) αλαθέξεη πσο ππήξμε αλαθνίλσζε απφ ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κεΑ.) πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηακφξθσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο. Γειαδή, ε Δ..Α.κεΑ 

δηεθδίθεζε ζπλάληεζε κε ην Τπνπξγείν κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ  απαζρφιεζε αηφκσλ κε αλαπεξία. Χο επαθφινπζν, ζα ζπδεηεζεί ε 

ελζσκάησζε ηνπο ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Σέινο, ε 

Δ..Α.κεΑ ζεσξεί πσο δελ παξέρεηαη απφ ην θξάηνο νξγαλσκέλε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε, ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

   

5.1.7 Συμπεράςματα και προτάςεισ 

  ηελ παξαπάλσ έξεπλα, δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ζπνπδαζηψλ ηνπ 

ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ Κξήηεο σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 121 ζπνπδαζηέο, νη πεξηζζφηεξνη εθ 

ησλ νπνίσλ γπλαίθεο, απφ 21 έσο 22 εηψλ ζην 1
ν
 έηνο θνίηεζεο ηνπο. ην 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην δελ αλαθέξεηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πξνζσπηθή άπνςε 

αιιά ζθνπφο είλαη κφλν ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.  
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  πλερίδνληαο, νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ πσο ηα άηνκα κε 

απηηζκφ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ γλσζηηθέο, 

επηθνηλσληαθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ελψ 

ζπκθσλνχλ ελ κέξεη πσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ 

κεησκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. Δπηπιένλ, νη εξσηεζέληεο δηαθσλνχλ πσο ε 

εθπαίδεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ είλαη επαξθήο ψζηε λα εληαρζνχλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη πσο ε αγνξά εξγαζίαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα απνδερζεί 

ηα άηνκα κε απηηζκφ. Αθφκε, νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ πσο ηα άηνκα κε απηηζκφ 

θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζεο αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, 

αιιά δηαθσλνχλ πσο ηα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη 

επαξθή.  

  Αθνινχζσο, νη ζπνπδαζηέο ζπκθσλνχλ πσο ν πεξίγπξνο αλαπηχζζεη 

αξλεηηθή ζηάζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αηφκσλ κε απηηζκφ ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε θαη πσο ε θνηλσλία είλαη αξλεηηθή ζηελ έληαμε απηψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Αθφκε, ζπκθσλία δείρλνπλ θαη σο πξνο ην φηη πθίζηαηαη πξνθαηάιεςε ζε 

ζρέζε κε ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, ππνζηεξίδνπλ 

πσο έλα άηνκν κε απηηζκφ κπνξεί λα απνδψζεη ζσζηά ζηελ εξγαζία ηνπ, ελψ 

δηαθσλνχλ πσο έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ δηακφξθσζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε. 

Δπηπιένλ, νη ίδηνη δελ ζα αληηκεηψπηδαλ κε πξνθαηάιεςε θάπνην άηνκν κε απηηζκφ 

ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη δηαθσλνχλ πσο ηα άηνκα κε απηηζκφ κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ ζε φια ηα επαγγέικαηα αλεμαηξέησο. Σέινο, έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηα 

δεηήκαηα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θπξίσο κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο θαη ζεσξνχλ πσο ε θαιχηεξε ιχζε αληηκεηψπηζεο είλαη ε 

ελεκέξσζε. 

  Μέζσ ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο αλαδείρζεθε πσο νη γπλαίθεο ζπκθσλνχλ 

ζε πςειφηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο πσο ηα άηνκα κε απηηζκφ κε ήπηα 

λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ γλσζηηθέο δεμηφηεηεο κε ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, νη εξσηεζέληεο κεηαμχ 23 θαη 24 εηψλ πην ζπρλά 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ εκθαλίδνπλ κεησκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ελψ ηα άηνκα απφ 18 έσο 20 εηψλ είλαη πην πηζαλφ ελ κέξεη λα ζπκθσλνχλ ζην φηη 

έρνπλ εμαζθαιηζηεί νη θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ 
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θαηάξηηζεο αηφκσλ κε απηηζκφ, κε ηνπο ππφινηπνπο εξσηεζέληεο λα δηαθσλνχλ πην 

ζπρλά. Δπίζεο, ζπρλά είλαη ζεηηθνί νη εξσηεζέληεο ζην 2
ν
 έηνο σο πξνο ην φηη ε 

αγνξά εξγαζίαο ζηε ζεκεξηλή επνρή πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα απνδερζεί 

άηνκα κε απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε.  

  χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη 

ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. ηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ λα 

ππάξρνπλ ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα θαη νκηιίεο απφ Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο εηδηθνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γνλείο θαη δάζθαινη ζα 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηα παηδηά θαη ζα κπνξνχλ ρσξίο θφβν θαη ελδνηαζκφ λα 

απεπζχλνληαη ζηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο κε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ, ληψζνληαο 

ππνζηήξημε. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμεη ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα δηεθδηθήζνπλ πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ 

ηνπο.  

  Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθεξζεί ε νξζή ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ εξγαζίαο 

γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Να εξγάδνληαη ηα άηνκα θαη λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια 

νκάδα ζηήξημεο κε Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο. Να ππάξρεη ζπλάληεζε ησλ αηφκσλ 

κε ηνλ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ θαη λα κνηξάδνληαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο εκπεηξίεο απφ 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο,. Να γίλεηαη ελδπλάκσζε ησλ αηφκσλ ψζηε λα δηεθδηθνχλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ εαπηφ ηνπο. Δπίζεο, κέζσ ηεο 

νκάδαο αλαπηχζζνληαη νη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο ψζηε νη εξγαδφκελνη λα 

κπνξνχλ λα αηζζάλνληαη πσο είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ κε κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. 

Δπηπιένλ, ν Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ζα κπνξνχζε λα παξνηξχλεη ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνρή βνήζεηαο απφ ηνλ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ θαη ην νηθείν  

πεξηβάιινλ ν εμππεξεηνχκελνο ζα αηζζαλζεί πεξηζζφηεξν απηφλνκνο ληψζνληαο πσο 

κπνξεί λα έρεη θαη ν ίδηνο έιεγρν γηα έλα θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε δελ αθνξά φια ηα άηνκα κε απηηζκφ αιιά ηα πην ιεηηνπξγηθά.   

  Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έζεζε βάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκφ γηα επφκελεο 

κειέηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Θα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα 

ππάξμεη έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ησλ εξγνδνηψλ απέλαληη ζηα άηνκα κε 

απηηζκφ θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα λα αλαπηπρζνχλ 
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πξνγξάκκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο. 

Δπίζεο, κία αθφκε ελδηαθέξνπζα έξεπλα ζα ήηαλ λα εμεηαζηεί θαη ε πιεπξά ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα απηηζκνχ κε ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη πσο ηα ίδηα 

ηα άηνκα θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο αληηιακβάλνληαη ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε.  

Σέινο, νη θνηηεηέο νη νπνίνη ζα απνθνηηήζνπλ απφ ηα ηκήκαηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ελδερνκέλσο ζα εξγαζηνχλ ζην κέιινλ, ζα έξζνπλ ζε επαθή θαζψο 

θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ κε άηνκα ηα νπνία έρνπλ απηηζκφ. Έηζη, ζα αλαδεηρζνχλ νη 

αληηιήςεηο θαη νη πξνθαηαιήςεηο ηνπο, ζε ηη πνζνζηφ ππάξρνπλ, ψζηε κέζα απφ ηα 

επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην 

θάζκα, λα δεκηνπξγεζεί έλα ζρέδην δξάζεο – θνηλσληθφο ζρεδηαζκφο, ν νπνίνο ζα 

ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ κειινληηθψλ εξγαδνκέλσλ. 
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Ηζηνζειίδεο/Ζιεθηξνληθή βηβιηνγξαθία 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/ 

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html  

 

5.1.8 Παράρτθμα ερωτθματολογίου 

Απότειρ και ανηιλήτειρ ηυν θοιηηηών 

ηος ΕΛΜΕΠΑ για ηην επαγγελμαηική 

αποκαηάζηαζη ηυν αηόμυν με 

αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη 
Τν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην ησλ θνηηεηξηώλ Νηθνινύδε Καηεξίλαο, Τζίληδνπξα 

Σνθίαο θαη Φσηνδήκνπ Καιιηξξόεο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ Διιεληθνύ 

Μεζνγεηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ, ζπκπιεξώλεηαη ζην πιαίζην εθπόλεζεο ηεο πηπρηαθήο 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
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ηνπο εξγαζίαο, κε ζέκα «Απόςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηόκσλ κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε»*. 

Σηόρνη ηεο ελ ιόγσ κειέηεο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά 

κε ηηο δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο θαη δπζθνιίεο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή 

πζηέξεζε θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. 

 

Η ζπκπιήξσζή ηνπ είλαη εμαηξεηηθά ζύληνκε θαη ε άπνςε ησλ εξσηώκελσλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ην ζθνπό ηεο ελ ιόγσ κειέηεο. 

Παξαθαινύκε όπσο ζπκπιεξώζεηε ην εξσηεκαηνιόγην επηιέγνληαο ηελ απάληεζε 

πνπ επηζπκείηε. 

 

Με ην παξόλ έγγξαθν πηζηνπνηώ θαη αλαγλσξίδσ ηα αθόινπζα: 

 

- Γειώλσ όηη δίλσ ηε ζπγθαηάζεζε γηα ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή κνπ ζηελ έξεπλα κε 

ηίηιν: "Απόςεηο θαη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ ηνπ ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ αηόκσλ κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε" 

 

-Καηαλνώ όηη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζα πξνεγεζεί κηα ζύληνκε επεμήγεζε 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηελ έξεπλα θαη ζα ελεκεξσζώ γηα ηε θύζε θαη ην 

ζθνπό ηεο  

-Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν αθνξά ηνπο εξεπλεηέο θαη ζα παξακείλνπλ 

απόξξεηα θαη νπνηαδήπνηε δεκνζίεπζε πξνθύςεη από ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα 

παξνπζηαζηεί νκαδηθά, κε πιήξε αλσλπκία. Τα δεδνκέλα ηεο κειέηεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. 

 

-Αληηιακβάλνκαη όηη δελ ππάξρεη απνιύησο θαλέλαο θίλδπλνο από ηε ζπκκεηνρή κνπ 

ζηε κειέηε. 

 

-Δίκαη ειεύζεξνο/-ε λα απνζύξσ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηε ζπκκεηνρή κνπ από ηελ 

παξέκβαζε θαη λα απαηηήζσ ηε δηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ κνπ. 

 

*Ο απηηζκόο πξόθεηηαη γηα κία δηαηαξαρή αλάπηπμεο πνπ δηαξθεί ζε όιε ηε δσή ηνπ 

αλζξώπνπ θαη επηδξά θαζνξηζηηθά ζηνλ ηξόπν πνπ ην άηνκν επηθνηλσλεί κε ηνλ 

θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν. (Wing, 2000 Νόηαο, 2006 Παληειηάδνπ θαη Αξγπξόπνπινο 

2011). Τα άηνκα κε απηηζκό θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ πεξηζσξηαθή επηηπρία 

ζην ζρνιείν. Σηελ πιεηνλόηεηά ηνπο είλαη απηνζπληήξεηα άηνκα θαη θνηλσληθά 

πξνζαξκόζηκα, θαζώο θαη είλαη ηθαλά λα αζθήζνπλ θάπνην επάγγεικα. (Βαζηιείνπ, 

1998 Αιεπξηάδνπ θαη Γθηανύξε, 2009). 

 

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Νηθνινύδε Καηεξίλα, email: Little_katerina@hotmail.com 

Τζίληδνπξα Σνθία, email: sofaki.199426@gmail.com 

Φσηνδήκνπ Καιιηξξόε, email: k.fwtodimou@gmail.com 
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Δπηβιέπσλ Δξγαζη. Σπλεξγάηεο, Τκήκαηνο Κ.Δ., ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ: Πειεθίδνπ Λίλα, Phd (c), 

MPH, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο email: pelekidou@hmu.gr 

* Απαηηείηαη 

Δπηινγή 1 

Ενόηηηα συπίρ ηίηλο 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ * 

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

Άιιν: 

 

Ηλικία * 

18-20 

20-22 

22-24 

25+ 

Έηορ θοίηηζηρ ζηη ζσολή * 

 

Η απάληεζή ζαο 

1. Θευπείηε όηι ηα άηομα με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη έσοςν ηη 

δςναηόηηηα να αναπηύξοςν γνυζηικέρ δεξιόηηηερ με ηην καηάλληλη εκπαίδεςζη; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Γελ είκαη ελεκεξσκέλνο/ε 

2.Θευπείηε όηι ηα άηομα με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη έσοςν ηη 

δςναηόηηηα να αναπηύξοςν επικοινυνιακέρ δεξιόηηηερ με ηην καηάλληλη 

εκπαίδεςζη; * 

mailto:pelekidou@hmu.gr
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Ναη 

Όρη 

Γελ είκαη ελεκεξσκέλνο/ε 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

3. Θευπείηε όηι ηα άηομα με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη έσοςν ηη 

δςναηόηηηα να αναπηύξοςν επαγγελμαηικέρ δεξιόηηηερ με ηην καηάλληλη 

εκπαίδεςζη; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Γελ είκαη ελεκεξσκέλνο/ε 

4. Θευπείηε όηι ηα άηομα με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη παποςζιάζοςν 

μειυμένερ νοηηικέρ ικανόηηηερ; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Γελ είκαη ελεκεξσκέλνο/ε 

Άιιν: 

 

5. Θευπείηε επαπκέρ ηο ζύγσπονο εκπαιδεςηικό ζύζηημα, αναθοπικά με ηην 

παποσή ηυν καηάλληλυν εθοδίυν ζηα άηομα με αςηιζμό και ήπια νοηηική 

ςζηέπηζη, ώζηε να μποπέζοςν να ενηασθούν ζηη ζύγσπονη αγοπά επγαζίαρ; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Γελ γλσξίδσ 

Άιιν: 
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6. Η αγοπά επγαζίαρ ζηην εποσή μαρ πληποί ηιρ πποϋποθέζειρ, ώζηε να ςποδεσθεί 

άηομα με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Άιιν: 

 

7.Σα άηομα με αςηιζμό με ήπια νοηηική ςζηέπηζη ανηιμεηυπίζοςν εμπόδια ζηην 

επαγγελμαηική ηοςρ αποκαηάζηαζη; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Γελ γλσξίδσ 

8. Είναι επαπκή, καηά ηη γνώμη ζαρ, ηα ζύγσπονα ππογπάμμαηα επαγγελμαηικήρ 

καηάπηιζηρ αηόμυν με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Άιιν: 

 

9. Θευπείηε όηι ο πεπίγςπορ αναπηύζζει απνηηική ζηάζη για ηην επαγγελμαηική 

καηάπηιζη αηόμυν με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Άιιν: 
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10. Θευπείηε όηι η κοινυνία είναι απνηηική ζηην ένηαξη ηυν αηόμυν με αςηιζμό και 

ήπια νοηηική ςζηέπηζη ζηην αγοπά επγαζίαρ; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Άιιν: 

 

11. Θευπείηε όηι ςπάπσει πποκαηάλητη ζε ζσέζη με ηην ένηαξη ηυν αηόμυν με 

αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη ζηον επγαζιακό κλάδο; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Άιιν: 

 

12. Καηά ηη γνώμη ζαρ θα μποπούζε ένα άηομο με αςηιζμό και  ήπια νοηηική 

ςζηέπηζη να αποδώζει ζυζηά ζηην επγαζία ηος, αν είσαν διαμοπθυθεί εκεί οι 

καηάλληλερ ζςνθήκερ; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Άιιν: 

 

13. Θευπείηε όηι έσοςν εξαζθαλιζηεί οι καηάλληλερ ςποδομέρ για ηην διαμόπθυζη 

ππογπαμμάηυν καηάπηιζηρ αηόμυν με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 
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Γελ γλσξίδσ 

14. Καηά ηη γνώμη ζαρ θα ανηιμεηυπίζαηε με πποκαηάλητη ένα άηομο με αςηιζμό 

και ήπια νοηηική ςζηέπηζη ζηο σώπο επγαζίαρ ζαρ; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Άιιν: 

 

15. Θευπείηε όηι ηα άηομα με αςηιζμό με ήπια νοηηική ςζηέπηζη μποπούν να 

επγαζηούν ζε όλα ηα επαγγέλμαηα ανεξαιπέηυρ; * 

Ναη 

Όρη 

Σε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

Άιιν: 

 

16. Από πού έσεηε ενημεπυθεί ζσεηικά με ηο ζήηημα ηος αςηιζμού και ηηρ 

καηάζηαζηρ πος επικπαηεί ζηον επγαζιακό κλάδο, ζε ζσέζη με ηα άηομα με 

αςηιζμό; * 

Γηαδίθηπν 

Δθπαίδεπζε/Σρνιείν/ ΤΔΙ 

Τειεόξαζε 

Οηθνγέλεηα 

Άιιν: 

 

17. Ποια θευπείηε ηην καηάλληλη λύζη για ηην άπζη ηυν ζηεπεοηύπυν για ηην 

επαγγελμαηική απαζσόληζη ηυν αηόμυν με αςηιζμό και ήπια νοηηική ςζηέπηζη; * 

Δθπαίδεπζε 
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Δλεκέξσζε 

Κακία 

 


