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Η δραµατοποίηση του παραµυθιού του Εγωιστή Γίγαντα, του Oscar 
Wild, σε παιδιά µε ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές στο Φάσµα 
του Αυτισµού.  
 
Αποστολία Πάστρα ∆ρ., ψυχολογίας, νηπιαγωγός, ψυχοπαιδαγωγός 
∆ροσινού Χ. Μαρία, ∆ρ., ψυχολογίας, πάρεδρος εθ ειδικής αγωγής-
µαθησιακών δυσκολιών 
 

 
Περίληψη: Στην εργασία µας προσεγγίσαµε το πρόβληµα της διδακτικής πράξης σε 
παιδιά µε ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές στο Φάσµα του Αυτισµού (∆Α∆-ΦΑ) µε 
τη δραµατοποίηση του παραµυθιού ο «Εγωϊστής Γίγαντας». Στη µεθοδολογία 
διατηρήθηκε «ο ερευνητικός πλουραλισµός» που µπορεί να συµβάλει στην πρόοδο του 
πεδίου της Ειδικής Αγωγής και αξιοποίησε συνδυαστικά  εργαλεία  ποιοτικής και 
ποσοτικής προσέγγισης µε έµφαση τις συστηµατικές παιδαγωγικές παρατηρήσεις 
σύµφωνα µε το Πλαίσιο τις αρχές και τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράµµατος 
Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Επίσης αξιοποιήθηκαν οι 
καταγραφές της συµπεριφοράς όσων συµµετείχαν στις ειδικές εκπαιδευτικές-
θεραπευτικές παρεµβάσεις µε ∆ραστηριότητες Μαθησιακής και Συναισθηµατικής 
Ετοιµότητας. Αξιολογήθηκαν 40 παιδιά κι επιλέχθηκαν 20 µε ∆Α∆-ΦΑ µε Μ.Ο. ηλικίας 
6,6 (5-10 ετών) µε Μ.Ο. σοβαρότητας αυτισµού 40,75 (Μέτριος τύπος). Στα 
αποτελέσµατα καταγράφηκε ότι ο η ψυχοπαιδαγωγική παρέµβαση µε τη δραµατοποίηση 
δίνει τη δυνατότητα µιας πολύπλευρης εξελικτικής ανάπτυξης των παιδιών µε αυτισµό 
στο χώρο, στο χρόνο και στην επικοινωνία.  

 

Εισαγωγή. 
Η επαφή µε παιδιά µε ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές στο Φάσµα του Αυτισµού 
(∆Α∆-ΦΑ) φέρνει στη σκέψη τα  ερωτήµατα όπως, οι µηχανικές αρχές ή τα θαύµατα 
διέπουν το σύµπαν; ή τι είναι πιο σηµαντικό, η επιστηµονική πληροφόρηση ή οι 
ανθρώπινοι µύθοι;  Ή αν ισχύουν οι ιδέες περί ασηµαντότητας του ατόµου ή η 
πράγµατι υπάρχει προσωπική ύπαρξη µε νόηµα; 

Από την επιστήµη γίνεται γνωστό ότι ο τόπος της διαµονής µας δεν είναι παρά 
ένας µοναχικός πλανήτης ενός µοναχικού αστέρα, χαµένου ανάµεσα σε πολλούς 
άλλους ενός γαλαξία.  Μπορεί λοιπόν στη σκέψη µας να δηµιουργηθεί ο εξής 
ποιητικός συλλογισµός: O µοναχικός πλανήτης ίσως να συµβολίζει τoν άνθρωπο µε 
αυτισµό, ο µοναχικός αστέρας το παιδί, και ο γαλαξίας τον αυτισµό.  To ερώτηµα που 
αναδύεται είναι η αναζήτηση του τρόπου να εξυπηρετηθούν τα παιδιά µε ∆Α∆-ΦΑ. 
Με άλλα λόγια, µε ποια ιστορία "οι όµορφοι αποκοιµισµένοι µέσα στο κάστρο τους" 
κατά την Κ. Συνοδινού 1997 όπως αποκαλεί τα αυτιστικά παιδιά και "ο Εγωιστής 
Γίγαντας" του Oscar Wild θα "ξυπνήσουν" και θα επικοινωνήσουν µε τους άλλους.  

Στο θεωρητικό υπόβαθρο (Autism Society of North Carolina. U S A., 1993, 
Aarons, and Gittens, 1998, Attwood, 2005), η παρατήρηση και καταγραφή του 
αυτισµού σύµφωνα µε το DSM-IV σηµειώνεται ως αυτιστική διαταραχή και 
εντάσσεται στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και για να τεθεί η διάγνωση τα 
συµπτώµατα θα πρέπει να έχουν εκδηλωθεί µέχρι την ηλικία των τριών ετών. Ο 
αυτισµός καταγράφεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1940, µε τις µελέτες δύο 
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ψυχιάτρων του Leo Kanner (1943) και του Hans Asperger (1944, 1991). Αυτοί 
περιέγραψαν ξεχωριστά ο καθένας, ορισµένες περιπτώσεις παιδιών τα οποία 
παρουσίαζαν ελλείµµατα στην κοινωνική ανάπτυξη, ιδιόµορφη γλωσσική ανάπτυξη 
και περιορισµένα στερεότυπα ενδιαφέροντα. Τα παιδιά αυτά θεωρήθηκε ότι είχαν 
απώλεια επαφής µε την πραγµατικότητα χωρίς να έχουν σχιζοφρένεια. Ο Kanner 
(1943) ονόµασε τη διαταραχή αυτή «πρώιµο βρεφικό αυτισµό» και περιέγραψε τους 
γονείς  έντεκα παιδιών, τα οποία παρακολούθησε, ως ιδιαίτερα ευφυείς ανθρώπους µε 
ψυχαναγκαστική προσωπικότητα και για τους λόγους αυτούς τους αποκάλεσε 
«γονείς-ψυγεία». Έτσι, παρ΄όλο που θεωρούσε τον αυτισµό ως µια εγγενή διαταραχή, 
ταυτόχρονα έθεσε τα θεµέλια για την ανάπτυξη της ψυχογενούς θεωρίας, σύµφωνα 
µε την οποία «ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας του αυτισµού είναι η ευχή του 
γονιού να µην υπήρχε το παιδί του». Είναι γεγονός βέβαια, ότι οι απόψεις αυτές του 
Kanner είναι αντιφατικές µεταξύ τους.  

Σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, στη δεκαετία του 70  οι γονείς των 
παιδιών µε αυτισµό δε διαφέρουν από τους γονείς των άλλων παιδιών σε κανένα 
τοµέα της προσωπικότητάς τους. Αρκετοί ερευνητές όπως ο Schopler και Reichler 
υποστήριξαν ότι ο αυτισµός είναι µια χρόνια αναπτυξιακή διαταραχή οργανικής 
αιτιολογίας. Μάλιστα ο Schopler (1987, 1988) υποστήριξε ότι αντί ο θεραπευτής να 
επικεντρώνεται στη θεραπεία των γονιών, είναι προτιµότερο να συµπεριλαµβάνει 
τους γονείς στην οµάδα που ασχολείται θεραπευτικά µε το παιδί. Επίσης, οι Rutter 
και Schopler, 1988 σηµείωσαν ότι το αυτιστικό παιδί δεν αποσύρεται από την 
πραγµατικότητα αλλά µάλλον αποτυγχάνει να ενταχθεί πλήρως σε αυτή λόγω 
διάχυτων και σοβαρών διαταραχών στην ανάπτυξή του.  

Η Συνοδινού (1994) αναφέρει ότι «ο όρος αυτισµός προέρχεται από το 
ελληνικό «αυτός», που σηµαίνει «εγώ ο ίδιος» και που έρχεται σε αντίθεση σαν 
«ίδιος», «ο ίδιος» (self,ipse). Η ίδια επισηµαίνει ότι «Κι αν ακόµη δεν πρόκειται για 
µία αυθεντική συστολή, είναι φανερό ότι ο αυτισµός είναι µια µορφή αυτοερωτισµού, 
εφόσον «το αυτό» προϋποθέτει µια επιστροφή της ορµής στον εαυτό». Επίσης, 
αναφέρει ότι «οι λέξεις ηλίθιος και αυτιστικός χαρακτηρίζουν και οι δύο τη διάσταση 
ανάµεσα στον άνθρωπο και στον κόσµο. Η πρώτη λέξη τοποθετείται σε σχέση µε µία 
φιλοσοφία του κόσµου και η δεύτερη λέξη επινοήθηκε από µια φιλοσοφία του 
υποκειµένου και παραπέµπει σε ένα «για τον εαυτό του». Έχοντας ερευνήσει την 
προέλευση και την έννοια της λέξης αυτισµός, ανακαλύπτουµε ότι είναι µια 
αναδίπλωση του παιδιού στον εαυτό του-µια αναδίπλωση στο «αυτός». Αυτή η 
αναδίπλωση δεν είναι παθητική, αλλά δυναµική και αντιδραστική». 

Η Παπαγεωργίου (2005, σελ.124) αναφέρει ότι:«Η ύπαρξη της αυτιστικής 
διαταραχής είναι πιθανή σε ένα µικρό παιδί, όταν παρατηρούνται τα ακόλουθα 
συµπεριφορικά χαρακτηριστικά: 

• Έλλειψη ενδιαφέροντος για τα άλλα παιδιά. Το παιδί είναι µάλλον ‘µοναχικό’ ή 
µπορεί και να επιθυµεί να συνάψει σχέση µε τους συνοµηλίκους του, αλλά 
φαίνεται ότι δεν ξέρει πώς να το κάνει. Επιπλέον, µπορεί να του αρέσει να 
συµµετέχει σε έντονα κινητικά παιχνίδια  
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• Μπορεί να µην έχει ή να έχει αναπτύξει λόγο µε αρκετά καλό λεξιλόγιο, αλλά 
αυτός ο λόγος δεν είναι επικοινωνιακός αλλά «µαθηµένος». 

• Το παιχνίδι είναι περιορισµένο και δεν οδηγεί πουθενά. Μπορεί να έχει 
ασυνήθιστα ενδιαφέροντα και εµµονές που κυριαρχούν. Ενδέχεται και να 
εκδηλώνει υπερβολικό ενδιαφέρον για παιδικές ταινίες. 

• Φαίνεται ότι δεν µπορεί να κατανοήσει καταστάσεις και εµπειρίες παρά την 
ικανότητά του να αποκτά γνώσεις και να θυµάται. Αδυνατεί να συσχετίσει τις 
πληροφορίες που προσλαµβάνει έτσι ώστε να βγάλει νόηµα. 

• ∆εν µπορεί να συντονίσει την προσοχή του µε την προσοχή των άλλων ή δεν 
αντιλαµβάνεται τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των άλλων. 

• Το παιδί χαρακτηρίζεται από τον περίγυρό του ως παράξενο µε υπερβολικό 
πείσµα και ο χειρισµός της συµπεριφοράς του µπορεί να αποδειχτεί δύσκολος.  

Τέλος. η Faherty στο βιβλίο της Τι σηµαίνει για µένα (2003, σελ.12-13) 
αναφέρει ότι  ο αυτισµός είναι αόρατος και κανένας δεν µπορεί να τον δει. Ση 
συνέχεια, παραθέτουµε µια περιγραφή σχετικά µε τον τρόπο που αισθάνεται και 
σκέπτεται ένα αυτιστικό παιδί:  

«Είναι ένα από τα πράγµατα που µε κάνουν αυτό που είµαι. Το να έχεις έναν εγκέφαλο 
µε αυτισµό είναι σαν να έχεις έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή µε Λειτουργικό Σύστηµα µε 
Αυτισµό (ΛΣΑ), ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ένα συνηθισµένο Λειτουργικό 
Σύστηµα . Ο αυτισµός είναι ένας άλλος τρόπος σκέψης και ύπαρξης. Κανείς δεν ξέρει 
γιατί έχει αυτισµό. Οι επιστήµονες ίσως γνωρίζουν ότι ο αυτισµός δεν είναι αρρώστια 
και δε σηµαίνει ότι είµαι άρρωστος, δε σηµαίνει ότι είµαι κακός ή λάθος ή ότι είµαι 
καλύτερος από τα άλλα παιδιά. Οι άλλοι άνθρωποι δεν µπορούν να δουν ή να ακούσουν 
ή να νιώσουν τις σκέψεις µου. Αν τα παιδιά µε ακούσουν να µιλώ µόνος µου µπορεί να 
µε κοροϊδέψουν. Αυτό δε σηµαίνει ότι είµαι λάθος. Τα παιδιά γελούν επειδή οι 
περισσότεροι άνθρωποι δεν µιλούν µόνοι τους και δεν έχουν συνηθίσει να ακούν 
κάποιον να µιλά µόνος του». 
«Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να µιλήσω, δεν έχω τίποτε άλλο να πω. 
Είναι δύσκολο να βάλω τις σκέψεις µου σε λέξεις. ∆εν ξέρω πότε να αρχίσω και πότε να 
σταµατήσω να µιλώ. Μου είναι ευχάριστο να κάνω την ίδια ερώτηση ξανά, θέλω να 
ακούω αν η απάντηση είναι η ίδια όπως και πριν. Νιώθω αναστατωµένος , ανήσυχος ή 
θυµωµένος όταν συµβαίνουν πολλά πράγµατα την ίδια στιγµή. Λέω λέξεις και ήχους που 
µου αρέσουν ορισµένες φορές. Φοβάµαι όταν δεν ξέρω τι πρόκειται να συµβεί. Μπορεί 
να κλάψω, µπορεί να φωνάξω. Μπορεί να είµαι πολύ ήσυχος. Θα ήθελα να µπορούσα να 
είµαι µόνος µου κάπου ήσυχα. ∆εν είµαι σίγουρος τι πρέπει να κάνω στον ελεύθερο 
χρόνο µου. Μπορώ να κοιτώ στα µάτια ή να ακούω, αλλά είναι δύσκολο να κάνω και τα 
δύο την ίδια στιγµή. Σας προσέχω. Αυτή τη στιγµή µπορώ να σας ακούσω καλύτερα αν 
κοιτάζω αλλού. Η επικοινωνία µπορεί να µην είναι πάντα εύκολη, πηγαία ή 
διασκεδαστική. Ο αυτισµός µε επηρεάζει και επηρεάζει επίσης τους φίλους µου». 
Η παρούσα έρευνα είναι διαχρονική από το 1993 µέχρι σήµερα και 

υποστηρίζει παιδιά µε ∆Α∆-ΦΑ µέσω της δραµατοποίηση του παραµυθιού του 
«Εγωιστή γίγαντα». Αυτή επιχειρεί να αναπτύξει το πλαίσιο της ψυχοπαιδαγωγικής 
και θεραπευτικής παρέµβασης ως τρόπου επικοινωνίας µε τα παιδιά αυτά, όχι τόσο 
για την εξέλιξη των γνωστικών τους ικανοτήτων όσο για την ανακάλυψη «της χάρης 
τους». Αυτή η σκέψη γεννάει την ελπίδα της ενεργοποίησης αυτής της κρυφής χάρης 
στο παιδί µε ∆Α∆-ΦΑ, ότι µπορεί να βοηθηθεί, µε την ανάπτυξη µιας ειδικής 
ψυχοπαιδαγωγικής παρέµβασης, που θα διαχειριστεί µε κατάλληλο τρόπο τους 
παράγοντες του χώρου και του χρόνου, και θα αξιοποιήσει θεραπευτικά το µύθο και 
την τέχνη. Ο βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη µιας 
εφαρµοσµένης παιδαγωγικής παρέµβασης για αυτιστικά παιδιά που περιελάµβανε τη 
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δραµατοποίηση του παραµυθιού ο «Εγωϊστής Γίγαντας». Ο βασικός στόχος 
εστιάστηκε στην ένταξη των παιδιών µε αυτισµό στην οµάδα µέσω του παιχνιδιού 
της δραµατοποίησης (εικόνα, 1).  

Οµαδικό παιχνίδι-
ένταξη Παιδιών
ΔΑΔ_ΦΑ σε οµάδα:

Πρότυπο ενσωµατωµένων
οµάδων παιχνιδιού
(Schopler, 1977, 
Vygotsky,1966)

Αντίληψη του κόσµου, 
κοινές εµπειρίες

Σύστηµα υποστήριξης
Παιχνίδι, εργασία µάθησης, 
ρόλοι, µιµήσεις  

 
Εικόνα 1. Ο ρόλος της δραµατοποίησης στον αυτισµό. 

Μεθοδολογία Έρευνας. 
Σε επίπεδο µεθοδολογίας έγινε προσπάθεια διατήρησης «του ερευνητικού 
πλουραλισµού» µπορεί να συµβάλει στην πρόοδο του πεδίου της Ειδικής Αγωγής. Η 
επιλογή του παραµυθιού βασίστηκε στην αντίληψη ότι «ο µύθος είναι αχρονικός και 
αµετακίνητος, σηµείο της αιωνιότητας, όπως το αυτιστικό παιδί που ψάχνει να 
κρατήσει µια διάρκεια που δεν αναπτύσσεται, ένα χρόνο ανιστορικό (εικόνα, 2). 
Ακόµη ο µύθος είναι η επανάληψη του ίδιου, το αυτιστικό παιδί είναι η επανάληψη 
της ιστορίας της ενδοµήτριας προέλευσής του». (Συνοδινού, 1994, 2005),  

 
Εικόνα 2. Ο ρόλος της δραµατοποίησης και των συµβόλων στον αυτισµό. 
 

Η παρούσα µελέτη αξιοποίησε συνδυαστικά  εργαλεία  ποιοτικής και 
ποσοτικής προσέγγισης µε έµφαση τις συστηµατικές παιδαγωγικές παρατηρήσεις και 
καταγραφές των αντιδράσεων και συµπεριφορών των αυτιστικών παιδιών που 
συµµετείχαν στην ειδική εκπαιδευτική-θεραπευτική παρέµβαση στο πλαίσιο της 
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το Πλαίσιο τις αρχές και τη φιλοσοφία 
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του Αναλυτικού Προγράµµατος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου. Επίσης αξιοποιήθηκαν οι καταγραφές των αντιδράσεων και 
συµπεριφορών των παιδιών µε ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές στο Φάσµα του 
Αυτισµού (∆Α∆-ΦΑ), που συµµετείχαν στις ειδικές εκπαιδευτικές-θεραπευτικές 
παρεµβάσεις µε ∆ραστηριότητες Μαθησιακής και Συναισθηµατικής Ετοιµότητας 
(ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 1994, 2009 α, β, γ, δ, ε, Χρηστάκης, 2000, 2006, ∆ροσινού, 2001 α, β, 
2003 α, β, γ, ∆ροσινού et al., 2005, ∆ροσινού και Τασίου, 2008).  

Η επιλογή του παραµυθιού (εικόνα 3, 7, 8, 9) βασίστηκε στην αντίληψη ότι «ο 
µύθος είναι αχρονικός και αµετακίνητος, σηµείο της αιωνιότητας, όπως το αυτιστικό 
παιδί που ψάχνει να κρατήσει µια διάρκεια που δεν αναπτύσσεται, ένα χρόνο 
ανιστορικό. Ακόµη ο µύθος είναι η επανάληψη του ίδιου, το αυτιστικό παιδί είναι η 
επανάληψη της ιστορίας της ενδοµήτριας προέλευσής του»(Συνοδινού, 1994, 2005). 

Εγωιστής Γίγαντας Παιδί µε ΔΑΔ-ΦΑ

εξωτερική εµφάνιση, όγκος σώµα, «κέλυφος»

βλέµµα, ύψος βλέµµα- αδιαφορία

χρόνος τραυµατισµός, µαταιώσεις, 
αλλαγές

ιδιοκτησία, πινακίδες ιδιοκτησία

διχασµός, συναισθήµατα διχασµός, επιθυµία, 
απαγορεύσεις

µελωδία, αλλαγή διαµεσολάβηση, αρχή
µεταβίβασης  

Εικόνα 3. Κριτήρια επιλογής της ιστορίας του «Εγωιστή Γίγαντα». 
 
Το δείγµα αποτελείται από 40 παιδιά, που αξιολογήθηκαν µε τα ερευνητικά 

εργαλεία: α) κλίµακα αξιολόγησης του παιδικού αυτισµού (Childhood Autism Rating 
Scale (CARS) των Eric Schopler, Ph.D., Robert J. Reichler, M.D., αnd Barbara 
Renner, Ph.D σε µετάφραση των Β. Παπαγεωργίου, Χ. Χατζηδηµητρίου, που έγινε 
από το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β.Ε. Ψ.Ν.Θ. και β) το έντυπο παρατήρησης για την 
εξωλεκτική επικοινωνία και το βαθµό απαντητικότητας των παιδιών µε ∆Α∆-ΦΑ, το 
οποίο βασίστηκε στην άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση (εικόνα, 4) µε τις Λίστες 
Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων (ΛΕΒ∆, µαθησιακής ετοιµότητας, ΥπΕΠΘ-
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009) µε δραστηριότητες µαθησιακής ετοιµότητας. Από 
αυτά επιλέχθηκαν 20 παιδιά µε ∆Α∆-ΦΑ µε Μ.Ο. ηλικίας 6,6 (5-10 ετών) µε Μ.Ο. 
σοβαρότητας αυτισµού 40,75 (Μέτριος τύπος). 
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Εικόνα 4.  Λίστες Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων (ΛΕΒ∆)-Μαθησιακής Ετοιµότητας 
και Άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση των  ∆Α∆-ΦΑ. 
 

Η διαδικασία συλλογής δεδοµένων από την προετοιµασία για την παρέµβαση 
κατανεµήθηκε σε 5 φάσεις. Η (1η φάση) είχε ως αντικείµενο εργασίας την οργάνωση 
των παιδιών σε µικρές οµάδες, την ένταξη τους στην οµάδα, την ενηµέρωση των 
γονέων, και την οργάνωση των χώρων ανάπτυξης δραµατοποιηµένων ειδικών 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε εξειδικευµένες ασκήσεις προσαρµογής στο πλαίσιο 
της ειδικής αγωγής. Η (2η φάση) είχε ως αντικείµενο εργασίας την παρέµβαση στο 
πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευσης µε αισθητηριακές ασκήσεις και ασκήσεις µυϊκής 
χαλάρωσης. Η (3η φάση), εστιάστηκε στην εφαρµογή των πρώτων 12 οδηγιών του 
παραµυθιού. Η (4η φάση) είχε ως αντικείµενο εργασίας την εισαγωγή των σκηνικών 
αντικειµένων και η (5η φάση) εστιάστηκε στην  αφήγηση του παραµυθιού.  Η 
χρονική διάρκεια της µελέτης διήρκησε 30 µήνες. 

Αποτελέσµατα. 
Στα αποτελέσµατα, καταγράψαµε τους παράγοντες (Wing, 1993, 1997 α, β)  που 
επηρεάζουν τη λειτουργική συµπεριφορά των παιδιών που συµµετείχαν στη 
δραµατοποίηση. Τα ευρήµατα της  ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης έδειξαν ότι η 
ψυχοπαιδαγωγική, θεραπευτική παρέµβαση µέσω του δράµατος φαίνεται να 
διευρύνει τις δυνατότητες έκφρασης και εξωλεκτικής επικοινωνίας των παιδιών 
(εικόνα, 5). Ειδικότερα µετά την εισαγωγή των σκηνικών και την εξοικείωση των 
παιδιών µε την ιστορία του παραµυθιού, τα παιδιά εκδήλωσαν πιο λειτουργικές 
αντιδράσεις στις οδηγίες, συγκριτικά µε τις πιο δυσλειτουργικές αντιδράσεις τους 
στις ίδιες οδηγίες πριν τη παρέµβαση.  αντιδράσεων

 
Εικόνα 5. Ακιδωτό διάγραµµα κατανοµής των παιδιών ως προς τις 12 οδηγίες της 
πρώτης θεµατικής ενότητας ,πριν και κατά τη διάρκεια της παρέµβασης (ΤΟ: 
λιγότερο λειτουργικές µορφές εξωλεκτικών αντιδράσεων, Τ1:λειτουργικές µορφές 
εξωλεκτικής επικοινωνίας). 
 

Ο ρόλος της οµάδας ήταν γενικά καταλυτικός στις αντιδράσεις των παιδιών. 
Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παιδιών, αλλά και ανάµεσα στα παιδιά, τους 
«φίλους» και την παιδαγωγό υποκινούσαν τη συµµετοχή τους στη δραµατοποίηση. 
Με την πάροδο του χρόνου τα παιδιά κατάφεραν να αντιληφθούν  τη δραµατοποίηση 
σαν µια  «νατουραλιστική» δραστηριότητα µέσα στις οµάδες, και να παραµείνουν 
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στην οµάδα για αρκετό χρονικό διάστηµα µέσα από προσχεδιασµένες ακολουθίες 
δραστηριοτήτων. Η παραµονή στην οµάδα έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά να 
κατανοούν και να συνηθίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό µέσα σε οµαδικές 
δραστηριότητες. Ο συνδυασµός του παραµυθιού και του δράµατος έδωσε τη 
δυνατότητα µιας πολύπλευρης εξελικτικής ανάπτυξης του παιδιού µε αυτισµό και η 
παρέµβαση έδωσε στα παιδιά το χώρο και το χρόνο να εκφραστούν (εικόνα, 6, 10)   
µέσα από το παραµύθι, την κίνηση τη µουσική και τη ζωγραφική (εικόνα 11). Οι 
θεραπευτικές ιδιότητες της τέχνης αφύπνισαν στα παιδιά τη χαρά της έκφρασης και 
της βιωµατικής οµαδικής συµµετοχής που συνήθως σκιάζονται στα πλαίσια της 
συµβατικής τους εκπαίδευσης.  

 
Εικόνα 6. Ακιδωτό διάγραµµα κατανοµής των παιδιών ως προς το βαθµό 
απαντητικότητας στις 12 οδηγίες της πρώτης θεµατικής ενότητας ,πριν και κατά τη 
διάρκεια της παρέµβασης (ΤΟ: δύο παροτρύνσεις, Τ1: µία παρότρυνση). 
 

Ακόµη, ανάµεσα στα αποτελέσµατα, καταγράψαµε τις δυσκολίες που 
συναντήσαµε στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήµατος στα επίπεδα: Κατ΄ αρχήν, τα 
παιδιά µε ∆Α∆-ΦΑ να µοιραστούν  αρµονικά σε διαφορετικές οµάδες και σε δύο 
διαφορετικούς χώρους, όπως αυτός του νοσοκοµείου και του σχολείου. Παράλληλα, 
οι γονείς των παιδιών να πεισθούν ότι η δραστηριότητα µαθησιακής ετοιµότητας, που 
θα ακολουθούσε δεν ήταν γνωστική δραστηριότητα που προσφέρει από παράδοση 
ασφάλεια, αλλά µια δραµατοποιηµένη ιστορία που θα µπορούσε να ωφελήσει εξίσου 
τον ψυχικό κόσµο των παιδιών. Ανάλογα επιχειρήµατα έπρεπε να αναπτυχθούν και 
στο νοσοκοµειακό χώρο της Παιδοψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου του Ρίου που µέχρι τότε συνήθιζε να κάνει µόνο διάγνωση και 
συµβουλευτική σε παιδιά µε αυτισµό και στους γονείς τους.  

Η δραµατοποίηση σε παιδιά µε ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές στο 
Φάσµα του Αυτισµού (∆Α∆-ΦΑ) πέτυχε να αναπτύξει ένα πλαίσιο ειδικής αγωγής 
και θεραπευτικής παρέµβασης ως τρόπου επικοινωνίας µε τα παιδιά αυτά, όχι τόσο 
για την εξέλιξη των γνωστικών και ακαδηµαϊκών τους ικανοτήτων όσο για την 
ανακάλυψη «της χάρης τους». Αυτή η σκέψη ‘’ γεννάει’’ την ελπίδα της 
ενεργοποίησης αυτής της κρυφής χάρης στο παιδί µε ∆Α∆-ΦΑ, ότι µπορεί να 
βοηθηθεί, µε την ανάπτυξη µιας ειδικής ψυχοπαιδαγωγικής παρέµβασης, που θα 
διαχειριστεί µε κατάλληλο τρόπο τους παράγοντες του χώρου και του χρόνου, και θα 
αξιοποιήσει θεραπευτικά το µύθο και την τέχνη. Κλείνοντας, θα σηµειώσουµε τη 
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σηµασία της δραµατοποίησης του παραµυθιού «ο Εγωιστής Γίγαντας» ως 
παιδαγωγικό εργαλείο που υποστηρίζει δυναµικά την ανάπτυξη µιας ευρηµατικής 
εφαρµοσµένης παιδαγωγικής παρέµβασης για αυτιστικά παιδιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
έχει για τον ειδικό παιδαγωγό, όταν ο ίδιος κατορθώνει να κατανοήσει το πρόβληµα 
του αυτισµού και να αναστοχαστεί, να  συνειδητοποιήσει στη παιδαγωγική πράξη τα 
νοήµατα που εµπεριέχονται στα δοκίµια για την οµορφιά και την τέχνη και τη 
σηµασία ακόµη του «να µην κάνεις τίποτα» του Oscar Wild (1897, 1998, 2002, Art 
Therapy, (ηµ. προσβ. 121109, Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998) ή ακόµη καλύτερα τους 
στίχους από το  ποίηµα του Γ. Σεφέρη που χαρακτηριστικά λέει: «κι αν σου µιλώ µε 
παραµύθια και παραβολές είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα και η φρίκη δεν 
κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή γιατί είναι αµίλητη και προχωράει». 
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