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Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

(Autism Spectrum Disorders)είναι [1]:

� Ο αυτισμός, 

� Το σύνδρομο Asperger και  

� Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

(PDD-NOS).



Τα άτομα στο Αυτιστικό Φάσμα είναι μία κοινωνικά 
ευάλωτη ομάδα διότι έχουν δυσκολία [1]:
� στην κοινωνικοποίηση λόγω συνοδών 

προβλημάτων, όπως άγχος, κατάθλιψη, 
ελλειμματική προσοχή, αυτο-τραυματική 
συμπεριφορά, καθώς και επιθετική 
συμπεριφορά, 

� στην επικοινωνία και συγκεκριμένα στην 
κατανόηση των προθέσεων, των 
συναισθημάτων και της προοπτικής των άλλων 
ανθρώπων,

� στην καθημερινή διαβίωση λόγω της 
αυξημένης ανάγκης για ρουτίνα και λόγω των 
διαταραχών στις συνήθειες ύπνου και φαγητού. 



Η κλινική εικόνα του αυτισμού διαφέρει λόγω 
[2]:
� της διαφοροποίησης στη σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων,
� της συννοσηρότητας με ΔΕΠΥ ή αγχώδη 

διαταραχή,
� του επιπέδου γνωστικής ικανότητας 

(ξεκινώντας από οριακό δείκτη ευφυιας έως 
IQ υψηλότερο του μέσου όρου),

� της νοητικής υστέρησης (IQ below 70), η 
οποία υπάρχει σε ποσοστό 50% στα παιδιά 
με αυτισμό.



Το IQ μπορεί να είναι η πηγή ετερογένειας 
των  Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος [3]. 
Το γεγονός αυτό σχετίζεται τόσο με την 
ακρίβεια στη διάγνωση όσο και με την 
οργάνωση και την επιτυχία της 
θεραπευτικής αντιμετώπισης [3].
Άτομα στο φάσμα, με μεγαλύτερο του 
μέσου όρου IQ έχουν χαμηλή επίδοση στην 
ερμηνεία των συναισθημάτων από 
κοινωνιολογικής πλευράς (emotional 
identification), καθώς και στη λεκτική 
εργαζόμενη μνήμη [4].



Η αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ Κοινωνικοποίησης (πολύ χαμηλή) και 
Επικοινωνίας - Καθημερινής Διαβίωσης (μέτριες) είναι ισχυρή ένδειξη  
ατόμων στο Αυτιστικό Φάσμα [5].



Οι αλγόριθμοι μηχανικής 
μάθησης (Data-driven machine 
learning) μπορούν να 
ενισχύσουν την ικανότητα να 
διακρίνουμε τα άτομα στο 
Αυτιστικό Φάσμα [3].





Τα γνωστικά και συμπεριφοριστικά 
χαρακτηριστικά των χαρισματικών 
μαθητών & μαθητριών, οι οποίοι 
διαγιγνώσκονται να βρίσκονται μέσα 
στο Αυτιστικο Φάσμα, είναι μοναδικά. 
[6]. 
Επομένως, τα άτομα αυτά χρειάζονται 
μία εξατομικευμένη αξιολόγηση με 
σκοπό τον προσδιορισμό των ειδικών 
εκπαιδευτικών τους αναγκών [6].



Case Study [2]:
Ο Paul είναι 21 ετών & διαπρέπει στον τομέα των 
Μαθηματικών και της Πληροφορικής. 
Το ταλέντο του έγινε αντιληπτό από έναν 
εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Όμως, λόγω της χαμηλής επίδοσής 
του στον γραπτό λόγο ο Paul δεν θεωρήθηκε 
χαρισματικό άτομο σε πρώτη φάση. 
Ο εκπαιδευτικός της τάξης του ήξερε ότι ο Paul 
ήταν χαρισματικός και επιζητούσε να γίνει αυτό 
αντιληπτό ευρέως. 



Case Study [2]:
Ο Paul επεδείκνυε ασυνήθιστες 
συμπεριφορές που τον κρατούσαν 
μακριά από τους συνομηλίκους του, 
όπως ήταν ο τρόπος ντυσίματος, η 
έλλειψη βλεμματικής επαφής ή 
ενδιαφέροντος για τους άλλους, το 
έντονο ενδιαφέρον του για τα παιχνίδια 
στον Η/Υ, καθώς και η αυστηρή 
προσκόλλησή του σε μία ρουτίνα.



Του δόθηκε η ευκαιρία να αξιολογηθεί τόσο ως προς 
τη χαρισματικότητά του όσο και ως προς τις 
δυσκολίες που αντιμετώπιζε με απώτερο σκοπό να 
ενισχύσει τα δυνατά του σημεία και να διαχειριστεί τις 
αδυναμίες του. 
Η ιστορία του Paul καταδεικνύει την ανάγκη για 
ενημέρωση των επαγγελματιών που ασχολούνται με 
την εκπαίδευση, καθώς και των γονέων και 
μαθητών/μαθητριών σε σχέση με τις δυνατότητες για 
ανάπτυξη των χαρισματικών παιδιών που έχουν 
διαγνωστεί με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 

Case Study [2]:



Συμπεράσματα [2]:
� Η υψηλή διανοητική ικανότητα του 

ατόμου μπορεί να εξισορροπήσει τις 
δυσκολίες του.

� Μία μαθησιακή δυσκολία ή ειδική 
εκπαιδευτική ανάγκη που δεν 
αντιμετωπιστεί μπορεί να επισκιάσει τη 
χαρισματικότητα του ατόμου.

� Η επισκίαση της χαρισματικότητας από τη 
διαταραχή αφορά στη μέτρηση της 
νοημοσύνης, η οποία μπορεί να 
αξιολογηθεί ως μέτρια. 



Συμπεράσματα [2]:
Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες, τα χαρίσματα 
του ατόμου μπορεί να μην αναπτυχθούν και εάν τα 
χαρίσματα του ατόμου δεν αξιοποιηθούν μπορεί να 
προκληθεί άγχος που θα επιδεινωσει τις συμπεριφορές 
που συνδέονται με τις Διαταραχές Αυτιστικού 
Φάσματος.
Επομένως, μία πολυπαραγοντική προσέγγιση αξιολόγησης 
του ατόμου αυτού είναι απαραίτητη ώστε να εντοπιστούν τα 
δυνατά του σημεία σε συνδυασμό με τα προσωπικά του 
χαρακτηριστικά, όπως το κοινωνικό και πολιτιστικο του 
υπόβαθρο, αλλά και την κοινωνική του ταυτότητα. 
Απώτερος σκοπός είναι ο προσδιορισμός των ειδικών 
εκπαιδευτικών τους αναγκών ώστε να τύχουν 
εξατομικευμένης υποστήριξης [6].
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