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Αυτισµός και Επικοινωνία
Η επικοινωνία είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία πραγµατώνεται µέσα σε ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο και αυτό το πλαίσιο της δίνει ξεχωριστή σηµασία σε κάθε δεδοµένη
περίπτωση. Περιλαµβάνει την πρόθεση του οµιλητή να επικοινωνήσει και το περιεχόµενό
της, τον τρόπο µε τον οποίο ο οµιλητής επιλέγει να εκφράσει αυτήν την πρόθεση και την
επίδραση που έχουν τα λεγόµενα του στον συνοµιλητή.
Η γλώσσα είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας και είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε αυτή.
Στο πλαίσιο των διαταραχών του αυτιστικού φάσµατος µπορεί η γλώσσα να εξελίσσεται
εντελώς ανεξάρτητα από την επικοινωνία, καθώς τα παιδιά που εµπίπτουν στο φάσµα
µπορούν να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες, παρά την ανικανότητά τους για επικοινωνία..
Τα παιδιά µε Αυτισµό δυσκολεύονται να χρησιµοποιήσουν τη γλώσσα για επικοινωνιακούς
σκοπούς και επίσης να κατανοήσουν πώς µπορούν να «τη χρησιµοποιούν οι οµιλητές
ωφέλιµα, για να δηµιουργήσουν µια ποικιλία σηµασιών, πέρα από την κυριολεκτική σηµασία
των λέξεων και προτάσεων» (Jordan, 2000).
Συνήθως τα παιδιά που ανήκουν στο φάσµα του Αυτισµού, δεν καταλαβαίνουν τη
δύναµη της επικοινωνίας, ότι δηλ. επικοινωνώντας µπορούν να επηρεάσουν τη συµπεριφορά
των άλλων στο περιβάλλον τους (Watson, Lord, Schaffer, Schopler, 1989). ∆εν κατανοούν
εύκολα ότι συγκεκριµένα αποτελέσµατα και καταστάσεις έχουν ως αιτία προηγούµενες
ενέργειες τους. Αυτό τους δυσκολεύει να κατανοήσουν το νόηµα της επικοινωνίας που
αντιπροσωπεύει µια σχέση αιτίας –αποτελέσµατος.
Ένα µεγάλο ποσοστό επίσης, περίπου 60-70% (Jordan, 1996) των παιδιών µε
Αυτισµό, δεν έχουν λόγο και ίσως να µην αποκτήσουν ποτέ. Συχνά όµως η γλώσσα (όπου
υπάρχει), δεν είναι παραγωγική, µε την έννοια ότι δεν οικοδοµεί πάνω στα λεχθέντα των
άλλων, ούτε έχει σχέση µε το πλαίσιο, αλλά απλώς τείνει να αναπαράγει γνώριµους και
µαθηµένους τρόπους οµιλίας (Jordan, 2000). Είναι δεδοµένο ότι πολλά παιδιά οµιλούντα
έχουν πολύ φτωχή κατανόηση του προφορικού λόγου συγκριτικά µε την ικανότητά τους για
παραγωγή προφορικού λόγου και παρά τις εξαιρέσεις κάποιων υψηλά λειτουργούντων
ατόµων οι δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας θα παραµείνουν σε όλη τους τη ζωή.
Ουσιαστικά, στα άτοµα µε Αυτισµό, ο τοµέας της πραγµατολογίας, δηλ. η ικανότητα
να χρησιµοποιούν το Λόγο για επικοινωνιακούς σκοπούς είναι ο κυρίως διαταραγµένος. Η
πραγµατολογική διάσταση της γλώσσας είναι ο τρόπος που τα παιδιά µαθαίνουν να
χρησιµοποιούν τη γλώσσα κατάλληλα για διαφορετικούς σκοπούς και σε διαφορετικά
περιβάλλοντα. Ακόµα κι αν έχουν υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στους τοµείς των συντακτικών
και σηµασιολογικών δεξιοτήτων, η δυσκολία που αντιµετωπίζουν στον τοµέα της

πραγµατολογίας

αποτελεί «παγκόσµιο χαρακτηριστικό γνώρισµα του Αυτισµού»

(Frith,1999).
Παράλληλα µε τις δυσκολίες στην πραγµατολογική χρήση της γλώσσας, η επιθυµία
για σκόπιµη επικοινωνία είναι ανίσχυρη στα παιδιά µε Αυτισµό και περιορίζεται λειτουργικά
στην κάλυψη άµεσων προσωπικών αναγκών (Jordan and Jones, 1999).
Όπως τονίζει η Jordan (2000: 72), «όταν η κατανόηση της επικοινωνίας είναι µικρή ή
µηδαµινή, δεν αρκεί να διδάσκουµε γλωσσικές δεξιότητες (είτε πρόκειται για οµιλούµενη
γλώσσα ή γραπτή, είτε για σύστηµα συµβόλων ή νευµάτων). Αυτό θα δώσει στα παιδιά µόνο
το µέσο επικοινωνίας, αλλά δεν θα διασφαλίσει ότι τα παιδιά θα είναι σε θέση να το
χρησιµοποιήσουν. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να διδάξουµε στα παιδιά τι είναι η
επικοινωνία , µαθαίνοντάς τα να χρησιµοποιούν οποιοδήποτε µέσο διαθέτουν για να
επικοινωνήσουν και επίσης πρέπει να ασχοληθούµε και µε τις πρώιµες µορφές επικοινωνίας,
όπως π.χ. εκφράσεις προσώπου, χειρονοµίες κ.λπ.»
Ο προφορικός λόγος είναι το πιο αφηρηµένο σύστηµα επικοινωνίας που δε θα
κατακτηθεί απ' όλα τα παιδιά, ενώ άλλα που µιλούν, δεν χρησιµοποιούν το λόγο για να
επικοινωνήσουν. Σε άτοµα µε άλλες αναπηρίες, π.χ. µε προβλήµατα ακοής, τα πράγµατα
είναι διαφορετικά. Αρκεί να µάθουν έναν τρόπο επικοινωνίας. ∆εν χρειάζεται να
εκπαιδευτούν στο νόηµα της επικοινωνίας (Jordan and Powell, 2000). Όπως είναι λοιπόν
προφανές δεν αρκεί τα παιδιά να εκµάθουν κάποιες λέξεις. Σηµαντικό είναι να τις
χρησιµοποιούν λειτουργικά στην καθηµερινή τους ζωή. Η επικοινωνία πρέπει να είναι
αυθόρµητη, να έχει νόηµα, κίνητρο, στόχο, να είναι λειτουργική και αποτελεσµατική
(Faherty, Παπαγεωργίου και Παπαδοπούλου, 1999).

Η προέλευση του εργαλείου
Το εργαλείο που περιγράφεται στη συνέχεια δηµιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες για
εκπαιδευτική αξιολόγηση στον τοµέα της επικοινωνίας. Βασίστηκε στη µέθοδο αξιολόγησης
της επικοινωνίας του προγράµµατος TEACCΗ ( Watson, Lord, Schatter and Schopler, 1989)
καθώς και σε µεθόδους αξιολόγησης, συλλογής πληροφοριών και διδασκαλίας των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία (Quill, 1995;
Hodgdon, 1995; Weitzman, 1992; Maurice, 1996; Aherne, Thornber, 1990; Ayers, Clarke,
Ross, 1996). Παράλληλα για τη δηµιουργία του αξιοποιήθηκαν στοιχεία από τη Λίστα
Ελέγχου Βασικών ∆εξιοτήτων του ΠΑΠΕΑ (ΥΠΕΠΘ, 2000) και ενσωµατώθηκαν στοιχεία
από την αξιολογική διαδικασία που εφαρµόζεται στο OPLEIDINGSCENTRUM-AUTISME
στο Βέλγιο.

Σύµφωνα µε το Curriculum για την ανάπτυξη της επικοινωνίας του προγράµµατος
TEACCH, (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped
Children) της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Βόρειας Καρολίνα στόχος είναι
να µάθει το παιδί να επικοινωνεί µόνο του, χωρίς βοήθεια, µε οποιοδήποτε σύστηµα
επικοινωνίας έχει στη διάθεσή του ( Watson, Lord, Schatter and Schopler, 1989). Η
αυθόρµητη επικοινωνία είναι η βάση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης αλλά ταυτόχρονα
αποτελεί και τον τελικό στόχο της εκπαιδευτικής παρέµβασης που θα σχεδιάσει ο
εκπαιδευτικός.

TEACCH και η προσέγγιση της Επικοινωνίας.
Στην προσέγγιση της επικοινωνίας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα TEACCH η επιρροή
των συµπεριφοριστικών θεωριών επικεντρώνεται στη δόµηση του περιβάλλοντος ιδίως στα
αρχικά στάδια της εκπαίδευσης, στον καθορισµό των συνθηκών και των συνεπειών της
επικοινωνιακής συµπεριφοράς και τη διαµόρφωσή της µε τη χρήση νύξεων και προτροπών.
Οι ψυχογλωσσικές προσεγγίσεις είναι εµφανείς στις διαστάσεις της επικοινωνιακής
συµπεριφοράς και στον καθορισµό των στόχων που είναι αναπτυξιακά κατάλληλοι για κάθε
µαθητή ξεχωριστά. Και οι δύο προσεγγίσεις συγκλίνουν µε τις έννοιες της λειτουργικότητας
και της πραγµατολογίας της γλώσσας.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα TEACCH η επικοινωνία πρέπει να εξετάζεται µέσα από
τις παρακάτω 5 παραµέτρους (διαστάσεις):
1. Λειτουργίες (που υπηρετεί): Ο όρος αναφέρεται στη γενική πρόθεση που έχουµε
στο µυαλό µας όταν επικοινωνούµε. ∆ηλ. το σκοπό της επικοινωνιακής συµπεριφοράς του
µαθητή, όποια µορφή κι αν έχει αυτή. Οι συνηθέστερες λειτουργίες είναι: α) η δήλωση
αιτήµατος β) η προσέλκυση προσοχής γ) η άρνηση-απόρριψη δ) η παροχή πληροφοριών ε) η
αναζήτηση πληροφοριών στ) η έκφραση συναισθηµάτων και ζ) η χρήση κοινωνικών
εκφράσεων ρουτίνας. Συνήθως η λειτουργία της επικοινωνιακής συµπεριφοράς είναι έκδηλη
και η κατανόησή της εύκολη.
2. Πλαίσιο (στο οποίο πραγµατώνεται): Ο όρος µε την ευρεία του έννοια αναφέρεται
στις διαφορετικές καταστάσεις κατά τις οποίες οι άνθρωποι επικοινωνούν σε διαφορετικούς
χώρους και µε διαφορετικά πρόσωπα. Κάθε πλαίσιο καθορίζεται από το χώρο, το χρόνο, τη
δραστηριότητα, τα πρόσωπα που συµµετέχουν καθώς και ιδιαίτερα γεγονότα που
προηγούνται ή συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής συµπεριφοράς.
3. Σηµασιολογία: Ο όρος αναφέρεται στη σηµασία που έχει µια λέξη όταν τη
χρησιµοποιούµε για να επικοινωνήσουµε και να εκφράσουµε µια ιδέα ή µια έννοια. Η ίδια

λέξη µπορεί να αντιπροσωπεύει διαφορετικές σηµασίες σε διαφορετικά µηνύµατα. Τα παιδιά
µε Αυτισµό αποτυγχάνουν να εκφράσουν µια ποικιλία από σηµασιολογικές κατηγορίες.
Συγκριτικά µε το επίπεδο της συντακτικής πολυπλοκότητας που µπορεί να έχει ο λόγος τους,
δηλ. τον αριθµό των λέξεων που χρησιµοποιούν για να δηµιουργήσουν µια πρόταση,
εκφράζουν πολύ λιγότερες σηµασιολογικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες που συναντώνται πιο
συχνά είναι: αντικείµενα, πρόσωπα, ενέργειες, θέση –τοποθεσία, ιδιότητες προσώπων και
αντικειµένων κ.λπ.
4. Λεξιλόγιο (έννοιες): Ο όρος χρησιµοποιείται γενικά και αναφέρεται όχι µόνο στις
εκφραζόµενες λέξεις αλλά και στα νοήµατα, τις χειρονοµίες ή τις εικόνες που χρησιµοποιεί
ένας µαθητής για να επικοινωνήσει. Ουσιαστικά, αναφέρεται στις έννοιες που θέλει να
εκφράσει, ανεξάρτητα από το µέσο που διαθέτει. Η διδασκαλία νέου λεξιλογίου έπεται της
γενίκευσης της χρήσης του ήδη υπάρχοντος σε διαφορετικά πλαίσια, µε διαφορετικούς
σκοπούς και σηµασίες.
5. Το Σύστηµα Ε πικοινωνίας (που χρησιµοποιείται): Ο όρος αναφέρεται στο µέσο
που χρησιµοποιεί ο µαθητής για να επικοινωνήσει (χειρονοµίες ή νοήµατα, εικόνες, γραπτές
λέξεις, προφορικός λόγος) και στο επίπεδο πολυπλοκότητας που µπορεί να έχει αυτό ( αν
χρησιµοποιεί µια ή περισσότερες λέξεις κ.λπ. για να εκφραστεί κάθε φορά) ( Watson, Lord,
Schatter and Schopler, 1989). Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών που
ανήκουν στο φάσµα του Αυτισµού δεν έχουν λόγο και ίσως δεν θα αποκτήσουν ποτέ. Οι
σχετικές έρευνες εδώ και χρόνια έχουν εστιαστεί στη χρήση εναλλακτικών συστηµάτων
επικοινωνίας, ώστε µέσω αυτών τα παιδιά να µπορούν να κατακτήσουν µερικές δεξιότητες
επικοινωνίας.
Τέτοια εναλλακτικά συστήµατα επικοινωνίας µπορεί να είναι (αρχίζοντας από τα πιο
πρωτογενή):
α) οι κινητικές ενέργειες,
β) οι χειρονοµίες,
γ) οι εικόνες ή τα σύµβολα,
δ) οι λέξεις (γραπτός λόγος), ε) η νοηµατική γλώσσα
στ) η οµιλία (προφορικός λόγος)
( Watson, Lord, Schatter and Schopler, 1989).

∆ιαδικασία Αξιολόγησης
Οι διαδικασίες αξιολόγησης που ακολουθούνται στο συγκεκριµένο εργαλείο
στοχεύουν στη δηµιουργία ενός εξατοµικευµένου επικοινωνιακού προφίλ για κάθε µαθητή
που περιλαµβάνει τις δεξιότητες που ήδη έχει αποκτήσει ο µαθητής και ποιες από αυτές

χρησιµοποιεί µε ευελιξία ή όχι. Οι τρέχουσες επικοινωνιακές δεξιότητες ενός µαθητή
αποτελούν τα θεµέλια πάνω στα οποία θα οικοδοµηθεί όλη η παρέµβαση για την απόκτηση
νέων επικοινωνιακών δεξιοτήτων µε τελικό στόχο ο µαθητής να τις χρησιµοποιεί αυθόρµητα
στις καθηµερινές του δραστηριότητες.
Το εργαλείο δεν περιορίζεται στην αξιολόγηση δεξιοτήτων παραγωγής του
προφορικού λόγου αλλά αντιµετωπίζει το φαινόµενο της επικοινωνίας συνολικά ως µια
σχέση αιτίας- αποτελέσµατος, µια συνδιαλλαγή σε συγκεκριµένο πλαίσιο.
Τρία είναι τα κύρια σηµεία στα οποία επικεντρώνεται η αξιολόγηση: α) η αξιολόγηση της
αυθόρµητης επικοινωνιακής συµπεριφοράς, η οποία εστιάζεται στο νόηµα της επικοινωνίας,
την επικοινωνιακή πρόθεση β) η αποδοχή και αξιολόγηση πολυποίκιλων επικοινωνιακών
συστηµάτων που εξυπηρετούν τις λειτουργίες της επικοινωνίας και γ) η γενίκευση της
επικοινωνιακής συµπεριφοράς σε διαφορετικά χωροχρονικά πλαίσια, η οποία θα αυξήσει την
αυτονοµία του µαθητή στην καθηµερινή του ζωή και αποτελεί σταθερό και µόνιµο διδακτικό
στόχο.
Συγχρόνως, ο εκπαιδευτικός, µέσα από την όλη διαδικασία, εκτιµά και ποιες
επικοινωνιακές δεξιότητες είναι αναµενόµενο να αποκτήσει ο µαθητής µε την κατάλληλη
εκπαίδευση.
Το εργαλείο χωρίζεται σε τρία τµήµατα και συνολικά αξιολογεί τις:
l Λειτουργίες της επικοινωνίας:
α) ∆ήλωση αιτήµατος

β) Προσέλκυση προσοχής

γ) Απόρριψη – άρνηση

δ) Σχόλια

ε) Παροχή πληροφοριών
ζ) Έκφραση συναισθηµάτων

στ) Αναζήτηση πληροφοριών
η) Χρήση κοινωνικών εκφράσεων ρουτίνας

l ∆εξιότητες Συζήτησης
l Βασικές µορφές µη λεκτικής επικοινωνίας
Α. Λειτουργίες της Επικοινωνίας
Η διαδικασία της αξιολόγησης για τις λειτουργίες της επικοινωνίας πραγµατοποιείται
σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαµβάνει την άµεση παρατήρηση του µαθητή και την
καταγραφή των µορφών της επικοινωνιακής συµπεριφοράς του σε συγκεκριµένα
περιβάλλοντα και χρονικά διαστήµατα και κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται η οµαδοποίηση
και αποτύπωση αυτών των µορφών εµπρόθετης επικοινωνίας ανάλογα µε τους σκοπούς τους
οποίους εξυπηρετούν.

Πρώτο στάδιο
Η αξιολόγηση αρχικά βασίζεται στην παρατήρηση και την καταγραφή ενός δείγµατος
επικοινωνιακής συµπεριφοράς που µπορεί να επιδείξει το παιδί σε συγκεκριµένο πλαίσιο και
µε οποιοδήποτε επικοινωνιακό σύστηµα χρησιµοποιεί.
Η καταγραφή των επικοινωνιακών δεδοµένων γίνεται στο πρωτόκολλο παρατήρησης
και αναλυτικά καταγράφονται:
α) η συµπεριφορά (τι ακριβώς έκανε ή είπε το παιδί)
β) το πλαίσιο (π.χ. τάξη, γυµναστήριο), η δραστηριότητα (π.χ. φαγητό, οµαδικό
παιχνίδι, µάθηµα γλώσσας) και το πρόσωπο µε το οποίο αλληλεπιδρά το παιδί (π.χ.
δάσκαλος, µουσικός)
γ) η λειτουργία της συγκεκριµένης επικοινωνιακής συµπεριφοράς
δ) το σύστηµα επικοινωνίας που χρησιµοποιεί κάθε φορά (οµιλία, κινητικές
ενέργειες, χειρονοµίες) και το λεξιλόγιο (έννοιες) που πιθανώς προσπάθησε το παιδί να
εκφράσει
ε) παρατηρήσεις (ιδιαίτερα γεγονότα που συνδέονται µε την επικοινωνιακή
συµπεριφορά π.χ. χτύπηµα πόρτας, δυνατός θόρυβος κ.λπ.) (βλ. πίνακας 1)
Αρχικά συµπληρώνονται οι στήλες α) συµπεριφορά β) πλαίσιο γ) λειτουργία και ε)
παρατηρήσεις και στη συνέχεια ερµηνεύονται και αναλύονται τα δεδοµένα και
συµπληρώνεται η στήλη δ).
Στην αρχική µορφή του εργαλείου συµπεριλαµβάνονταν στο πρωτόκολλο
παρατήρησης ξεχωριστή στήλη για τη διάσταση της σηµασιολογίας, αλλά µετά από
υποδείξεις συναδέλφων εκπαιδευτικών και λόγω της δυσκολίας να εκτιµηθεί κάθε φορά η
σηµασιολογική κατηγορία, διαγράφηκε.
Ο εκπαιδευτικός µπορεί να σηµειώσει τις σηµασιολογικές κατηγορίες στη στήλη των
παρατηρήσεων, αν αποφασίσει ότι είναι σηµαντικό να τις καταγράψει,. Γενικά η
σηµασιολογία είναι προτιµότερο να καταγράφεται, µόνον όταν το παιδί επικοινωνεί,
χρησιµοποιώντας γλωσσικό σύστηµα (προφορικός λόγος, γραπτός λόγος, νοηµατική
γλώσσα). Πολλές φορές βέβαια, είναι σηµαντικό να καταγράφονται οι σηµασιολογικές
κατηγορίες που χρησιµοποιεί ένα παιδί, ώστε να καθοριστεί ποιες λέξεις- έννοιες µπορεί να
διδαχθεί. Ένα παιδί π.χ. το οποίο χρησιµοποιεί λέξεις που αναφέρονται µόνο σε αντικείµενα

και ενέργειες, τότε ίσως δεν είναι γνωστικά έτοιµο να διδαχθεί λέξεις που
αναφέρονται στις ιδιότητες των αντικειµένων ή των προσώπων, όπως φοβισµένος ή
χαλασµένο.
Πίνακας 1
(πρώτο στάδιο αξιολόγησης : πρωτόκολλο παρατήρησης)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:……………………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………

Συµπεριφορά

1

2

Σηκώνει το
ποτήρι

«άντε γεια» στο
δάσκαλο

Πλαίσιο

Τάξη- ώρα
φαγητούµαζί µε
Κώστα
Γιάννη,
Ελένη
∆ιάλειµµα
στην αυλή
Μακριά από
τα άλλα
παιδιά

Λειτουργία της
Επικοινωνίας

Σύστηµα
επικοινωνίας
και
Λεξιλόγιο

Ζητά
επανάληψη

Κινητικό
----------------(χυµός)

Ζητά τη
διακοπή µιας
ενέργειας

Λεκτικά
----------------(φύγε)

Παρατηρήσεις
(σηµασιολογικές
κατηγορίες)

Έχει πιει ήδη ένα
ποτήρι και
παρακολουθεί το
δάσκαλο να
σερβίρει τους
συµµαθητές του
Όταν πλησιάζει ο
δάσκαλος και
στέκεται κοντά
του

Ο εκπαιδευτικός καταγράφει µόνο τις µορφές συµπεριφοράς που εµπεριέχουν
επικοινωνιακή πρόθεση και για τις οποίες συνήθως έχει την πρωτοβουλία ο µαθητής. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι αγνοούνται οι µορφές συµπεριφοράς σε απάντηση σχετικών ερωτήσεων αν
αυτές είναι γνήσιες, δηλ. στοχεύουν στο να εκµαιεύσουν πληροφορίες από το παιδί που
αφορούν επιθυµίες ή ανάγκες του κ.λπ. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι πολλές φορές
δηµιουργείται σύγχυση στη διάκριση µεταξύ των λειτουργιών του σχολίου και της παροχής
πληροφοριών. Σχόλιο θεωρείται όταν ο µαθητής «λέει» ή «δείχνει» κάτι, που όµως είναι
γνωστό σε αυτούς µε τους οποίους θέλει να επικοινωνήσει. Παρέχει όµως πληροφορίες όταν
δηλώνει κάτι, που οι άλλοι πραγµατικά αγνοούν.
Η καταγραφή των δεδοµένων γίνεται κατά τη διάρκεια

δύο ωρών ή όταν

καταγραφούν 50 στο σύνολο αυθόρµητες µορφές συµπεριφοράς µε ελάχιστη επικοινωνιακή
πρόθεση, χωρίς αυτό βέβαια να είναι δεσµευτικό. Αυτό ισχύει περισσότερο για την αρχική

αξιολόγηση. Στη διάρκεια του σχολικού έτους ο εκπαιδευτικός µπορεί να παρατηρήσει
µεµονωµένα κάποια µορφή αυθόρµητης επικοινωνιακής συµπεριφοράς και να την
καταγράψει.

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να είναι ο ίδιος παρατηρητής ή να συµµετέχει στη

δραστηριότητα και να αναθέσει σε κάποιον άλλον εκπαιδευτικό µε τις ανάλογες γνώσεις την
καταγραφή των δεδοµένων.
Η αξιολόγηση, αλλά και η διδασκαλία της επικοινωνίας, είναι καλύτερο να
πραγµατώνεται µέσα σε φυσικές καθηµερινές δραστηριότητες (φυσικές συνθήκες), ώστε να
είναι όσο το δυνατόν πιο αυθόρµητες. Έµφαση δίνεται στη σκόπιµη δηµιουργία
επικοινωνιακών συνθηκών, από την πλευρά του εκπαιδευτικού, τροποποιώντας ή
υπονοµεύοντας το περιβάλλον, ώστε οι µαθητές να αναγκαστούν να χρησιµοποιήσουν τις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Πρέπει να τονιστεί ότι ο εκπαιδευτικός πάρα πολλές φορές
είναι απαραίτητο να δοµήσει ή να «υπονοµεύσει» τη δραστηριότητα που εξελίσσεται µε
κάποιον τρόπο, ώστε να µπορέσει να προκαλέσει την ελάχιστη «αυθόρµητη» επικοινωνιακή
µορφή συµπεριφοράς (Peeters, 2000; ΑΠΣ, 2004).
Με την καταγραφή των επικοινωνιακών δεδοµένων είναι σηµαντικό να εντοπιστούν
τα θέµατα για τα οποία συνήθως ενεργοποιείται ο µαθητής να επικοινωνήσει και τις
στρατηγικές που χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, επειδή πολλά από αυτά τα
παιδιά εξαρτώνται από νύξεις και προτροπές που χρησιµοποιούνται κατά τη διδασκαλία νέων
δεξιοτήτων, είναι σηµαντικό να καταγραφεί το τι µπορούν να κάνουν µόνα τους µε
δεδοµένες τις νύξεις που µε φυσικό τρόπο συµβαίνουν ανάλογα, σε κάθε περίσταση. Επίσης,
σηµαντικό είναι, η καταγραφή των δεδοµένων να γίνεται σε διαφορετικά πλαίσια.
∆εύτερο στάδιο
Μετά την καταγραφή των επικοινωνιακών δεδοµένων γίνεται οµαδοποίηση των
µορφών συµπεριφοράς (ποια λειτουργία υπηρετούν) και αποτύπωσή τους, ανάλογα µε το
πλαίσιο, το επικοινωνιακό σύστηµα και το λεξιλόγιο. (βλ πίνακας 2)
Η προσέγγιση της επικοινωνίας (TEACCH) στην οποία βασίστηκε το εργαλείο
απευθύνεται σε παιδιά που δεν έχουν καθόλου προφορικό λόγο έως και παιδιά οµιλούντα σε
επίπεδο απλής πρότασης, αλλά, όπως προκύπτει από τη χρήση του εργαλείου, είναι εξίσου
βοηθητικό για παιδιά µέτριας ή και υψηλής λειτουργικότητας σε ό,τι αφορά στις έννοιες της
γενίκευσης και της καθηµερινής αυθόρµητης χρήσης των δεξιοτήτων.

Πίνακας 2
(δεύτερο στάδιο αξιολόγησης: λειτουργίες της επικοινωνίας)
Πλαίσιο
(τόπος/πρόσωπα
δραστηριότητα)

Λειτουργίες της
Επικοινωνίας

Σύστηµα
επικοινωνίας

Λεξιλόγιο
(έννοιες)

Παρατηρήσεις

∆ήλωση αιτήµατος
Ζητά αντικείµενο/
δραστηριότητα

Τάξη-δασκάλες
Ώρα φαγητού

κινητικά

Χυµόςµπισκότονερό

Μόνο φαγητό και µόνο
από τις δασκάλες

Ζητά βοήθεια

Ζητά άδεια

Ζητά από κάποιον να
επαναλάβει µια
δραστηριότητα

Ζητά από κάποιον διάλειµµα
ή να σταµατήσει µια
δραστηριότητα

Για να διευρυνθεί το φάσµα των δυνατοτήτων των παιδιών µε Αυτισµό που θα
µπορούσαν να αξιολογηθούν µε το εργαλείο αυτό προστέθηκε και η αξιολόγηση των
βασικών δεξιοτήτων συζήτησης.

Β. ∆εξιότητες Συζήτησης
Σύµφωνα µε τους Roth & Spekman’s (1984a και 1984β) από την πλευρά της
πραγµατολογίας

η

επικοινωνία εξετάζεται µέσα από τρεις περιοχές οι οποίες

αλληλοσυσχετίζονται και είναι α) οι

επικοινωνιακές πράξεις (speech acts), οι οποίες

αφορούν τις προθέσεις του οµιλητή, τη συγκεκριµένη φρασεολογία ή γενικά τον τρόπο που
αυτές ‘εκφράζονται’, όπως και το αποτέλεσµα που έχουν στον ακροατή (εµπρόθετη
επικοινωνία) β) η διαχείριση της συζήτησης (conversation management) (δεξιότητες
συζήτησης) και γ) η γνώση για την οπτική του συνοµιλητή (presuppositional knowledge)
(Adersen-Wood, Smith, 1997).
Οι δυσκολίες που παρατηρούνται στα παιδιά µε Αυτισµό στον τοµέα της
πραγµατολογίας αφορούν πρωταρχικά την επικοινωνία σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Η
επικοινωνιακή συµπεριφορά µεταβάλλεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πλαισίου µέσα

στο οποίο πραγµατώνεται. Ποιος µιλάει σε ποιον, πότε, πού και για ποιον λόγο (µαζί µε ό,τι
έχει ήδη ειπωθεί) καθορίζει τι θα ήταν κατάλληλο να λεχθεί στη συνέχεια και πώς (µε ποιον
τρόπο). Αυτοί οι παράγοντες καθορίζουν επίσης το πώς πρέπει να ερµηνευθεί αυτό που
λέγεται.
Η πραγµατολογική κατανόηση αφορά τη διαπραγµάτευση του νοήµατος µεταξύ των
οµιλητών και την ικανότητά τους να κάνουν παρελθοντικές και µελλοντικές αναφορές στη
συζήτηση. Αυτή η διαπραγµάτευση και η µνεία γεγονότων του παρελθόντος, αλλά και του
µέλλοντος, είναι που κάνει ικανό ένα άτοµο να εξάγει συµπεράσµατα και να ερµηνεύει τις
επικοινωνιακές προθέσεις άλλων οµιλητών σε συγκεκριµένες καταστάσεις. Για να είναι
επιτυχής αυτή η διαδικασία το άτοµο πρέπει να ενσωµατώσει πραγµατολογικές δεξιότητες
µε γνώσεις για τον κόσµο, καθώς και γλωσσικές γνώσεις (Adersen-Wood, Smith, 1997).
Η γνώση για την οπτική του συνοµιλητή (presuppositional knowledge) είναι η
ικανότητα του οµιλητή να λαµβάνει υπόψη του τις ανάγκες του συνοµιλητή του. Όσο
καλύτερα µπορεί ο οµιλητής να µαντεύει την οπτική (perspective) του ακροατή (δηλ. του
επικοινωνιακού του συνεταίρου ) τόσο περισσότερο πιθανό είναι η συνοµιλία να είναι
επιτυχής. Οι γνωστικές ικανότητες, η µνήµη και η φαντασία συµβάλλουν, όχι µόνο στο να
λαµβάνει κανείς υπόψη του την οπτική (perspective) του συνοµιλητή αλλά και στην
ανταλλαγή νοηµάτων τα οποία δεν είναι εµφανή στην γλωσσική επιφάνεια αυτών που
λέγονται ή γράφονται. Οι άνθρωποι δεν µένουν προσκολληµένοι στην κυριολεκτική ή ακόµα
και στην ιδιωµατική σηµασία των λέξεων και φράσεων αλλά είναι ικανοί να κατανοούν το
χιούµορ, την ειρωνεία και το υπονοούµενο, όπως και να τα συµπεριλαµβάνουν στα δικά τους
µηνύµατα (Adersen-Wood, Smith, 1997). Ουσιαστικά, πρέπει να ξέρουν πώς να
συνδιαλέγονται µε τους άλλους και αυτό σηµαίνει πώς έχουν την ικανότητα της
συναισθηµατικής κατανόησης και συµµετοχής ή αλλιώς ενσυναίσθηση.
Σύµφωνα µε τη θεωρία της νόησης (Frith, 1999) παρατηρώντας την εξωτερική πλευρά
των πραγµάτων προσπαθούµε να µαντέψουµε το εσωτερικό τους νόηµα. Ξέρουµε ότι
υπάρχουν κρυµµένες επιθυµίες, συναισθήµατα και προθέσεις πίσω από αυτό που
κυριολεκτικά βλέπουµε και προσπαθούµε να διαβάσουµε τη συµπεριφορά και τα πρόσωπα
και να κάνουµε υποθέσεις για το τι σκέφτονται, αισθάνονται και σχεδιάζουν οι άνθρωποι. Τα
άτοµα µε Αυτισµό δυσκολεύονται να διαβάσουν τα συναισθήµατα, τις προθέσεις και τις
σκέψεις των άλλων. Είναι σε µεγάλο βαθµό ‘νοητικά τυφλά’, κοινωνικά τυφλά. Έχουν
αναπτύξει σε µικρό µόνο βαθµό ή και καθόλου τη ‘θεωρία της νόησης’ (Peeters, 2000).
Το τµήµα του εργαλείου που αφορά τις δεξιότητες συζήτησης ( διαχείριση της
συζήτησης ) οπωσδήποτε δεν καλύπτει όλο το εύρος των πραγµατολογικών ικανοτήτων ή

αδυναµιών των ατόµων µε Αυτισµό, αλλά περιορίζεται σε βασικές λεκτικές και µη λεκτικές
δεξιότητες οι οποίες αναδύονται από τέσσερις κύριες αρχές για µια επιτυχηµένη συνοµιλία:
·

την ποσότητα: οι οµιλητές πρέπει να δίνουν τόσες πληροφορίες όσες

χρειάζονται και όχι περισσότερες
·

την ποιότητα: οι οµιλητές πρέπει να είναι ειλικρινείς, δηλ να οµιλούν για ό,τι

ανταποκρίνεται στην αλήθεια ή έχουν αποδείξεις γι’ αυτό
·

τη συσχέτιση: οι οµιλητές πρέπει να είναι σχετικοί µε αυτό που έχουν υπόψη

τους οι ακροατές ή µε κάτι που έχει πρόσφατα αναφερθεί
·

τον τρόπο έκφρασης: οι οµιλητές πρέπει να είναι περιεκτικοί και µεθοδικοί

για να αποφεύγεται η δηµιουργία αµφιβολίας στον ακροατή (Adersen-Wood & Smith, 1997).
Στο έντυπο αξιολόγησης καταγράφεται:
α) το πλαίσιο στο οποίο παρατηρείται η κάθε δεξιότητα (π.χ. συνοµιλία µε το
δάσκαλο ή µε συµµαθητές, στην αυλή ή στην τάξη, κατά τη διάρκεια ποιας δραστηριότητας
κ.λπ)
β) η περιγραφή της δεξιότητας (δηλ. πώς απευθύνει το λόγο σε κάποιον, πώς εισάγει
ένα θέµα για συζήτηση κ.λπ) και
γ) παρατηρήσεις σχετικές µε ό,τι θεωρεί ο εκπαιδευτικός σηµαντικό να καταγραφεί
π.χ. την ακατάλληλη προσωδία (την ένταση, το ρυθµό, την ταχύτητα της οµιλίας, τον
κυµατισµό της φωνής κ.λπ) (βλ πίνακας 3)
Πίνακας 3
(αξιολόγηση δεξιοτήτων συζήτησης)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:…………………………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………...
Β.

∆εξιότητες συζήτησης

Πλαίσιο
(τόπος/πρόσωπα)

1.

Απευθύνει το λόγο σε
κάποιον

Η ώρα της οµάδας Αγγίζει απαλά στον
(δασκάλα/συµµαθ) ώµο και λέει το όνοµα

2.

3.

Κατανοεί όταν του
απευθύνουν το λόγο
∆ίνει προσοχή
(παρακολουθεί) όταν
κάποιος άλλος µιλάει

Μορφή
Περιγραφή

του συµµαθητή

Παρατηρήσεις

Ακόµα και να τον
κοιτά ο συµµαθητής
(το ίδιο µε όλους)

Γ. Βασικές µορφές µη λεκτικής επικοινωνίας
Ο Argyle (1981) υποστηρίζει ότι η µη λεκτική επικοινωνία λειτουργεί µε τέσσερις
τρόπους: α) µεταβιβάζει διαπροσωπικές στάσεις και συναισθήµατα β) παρέχει πληροφόρηση
για την αυτοπαρουσίαση του ατόµου γ) εξυπηρετεί τα τυπικά κοινωνικά σχήµατα
συµπεριφοράς (τελετουργικά κ.λπ.) και δ) υποστηρίζει τη λεκτική επικοινωνία.. Ο ίδιος
επισηµαίνει ότι τα µη λεκτικά σήµατα έχουν περισσότερη δύναµη για να µεταδώσουν
συγκινήσεις και διαπροσωπικές στάσεις, γιατί θέτουν τον λήπτη σε άµεση βιολογική
ετοιµότητα, ώστε να αντιµετωπίσει συναισθήµατα θετικά ή αρνητικά π.χ. αγάπη, θυµό,
επιθετικότητα κ.λπ.
Συχνά το άτοµο δεν έχει επίγνωση της µη λεκτικής επικοινωνίας που χρησιµοποιεί,
παρόλο που αυτή µεταφέρει τον κύριο όγκο των µηνυµάτων τα οποία θέλει να µεταδώσει.
Μη λεκτικά συστήµατα επικοινωνίας, όπως χειρονοµίες και νοήµατα, δεν αναπτύσσονται
αυθόρµητα στα παιδιά µε Αυτισµό που δεν έχουν λόγο να υποκαταστήσουν αυτήν την
έλλειψη. Για το λόγο αυτό σε πολλές περιπτώσεις η διδασκαλία της κατανόησης και χρήσης
µη λεκτικών µορφών επικοινωνίας αποτελεί ιδιαίτερο διδακτικό στόχο.
Όπως αναφέρεται από τον Peeters (2000) οι σχετικές έρευνες των Attwood, Fritt και
Hemerlin (1986) έδειξαν

ότι αρκετά παιδιά µε Αυτισµό συνήθως κατανοούν και

χρησιµοποιούν λειτουργικές χειρονοµίες, οι οποίες είναι πολύ ‘εικονικές’ δηλ. υπάρχει
άµεση, ορατή σύνδεση µεταξύ της χειρονοµίας και του νοήµατός της π.χ. ‘έλα’, ‘φύγε’.
∆υσκολεύονται ιδιαιτέρως όµως µε χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου και στάσεις σώµατος
που χαρακτηρίζονται ‘εκφραστικές’, δηλ. χρησιµοποιούνται για να µεταδώσουν σύνθετα
συναισθήµατα ή νοητικές καταστάσεις π.χ. φιλία, στεναχώρια, θυµό κ.λπ. Λαµβάνοντας
υπόψη τη ‘θεωρία της νόησης’, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι προφανείς οι λόγοι που
καθιστούν την ερµηνεία, αλλά και τη χρήση αυτών των βασικών µορφών µη λεκτικής
επικοινωνίας, εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.
Στο εργαλείο συµπεριλαµβάνεται ένας κατάλογος µε βασικές µορφές µη λεκτικής
επικοινωνίας που αφορά χειρονοµίες-νοήµατα, εκφράσεις προσώπου και τη στάση του
σώµατος. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει, ανάλογα µε τις δυνατότητες του παιδιού, αν θα
συµπεριλάβει στην αξιολόγηση και το συγκεκριµένο τµήµα του εργαλείου.
Στο έντυπο της αξιολόγησης καταγράφονται α) το πλαίσιο, β) η περιγραφή της
συγκεκριµένης χειρονοµίας ή στάσης σώµατος κλπ, γ) η χρήση ή κατανόησή της (αν δηλ. το
παιδί την κατανοεί ή τη χρησιµοποιεί) και δ) παρατηρήσεις. (βλ πίνακας 4)

Πίνακας 4
(αξιολόγηση µη λεκτικής επικοινωνίας)
Γ.

1.

Βασικές µορφές
µη λεκτικής
επικοινωνίας
Χειρονοµίες και
Νοήµατα
Ναι / Κι άλλο /
Αποδοχή
Όχι / ∆ε θέλω /
ʼρνηση

Μορφή
Περιγραφή

Πλαίσιο

Κατανόηση:Κ

----------------Χρήση: Χ

Παρατηρήσεις

ΤάξηΓυµναστήριο

Κουνά το κεφάλι
δεξιά-αριστερά

Χ

Όταν δεν θέλει κάτι,
σε όλες τις
δραστηριότητες

Τάξηδασκάλα

Κίνηση µε τα δύο
χέρια από κάτω προς
τα επάνω

Κ

Κατανοεί µόνο όταν
η δασκάλα συνοδεύει
λεκτικά την
χειρονοµία

Έλα / Φύγε
Σήκω / Κάθισε

Σταµάτα /
Περίµενε
Γεια σου

Συλλογή πληροφοριών από τους γονείς
Η αξιολόγηση πρέπει να συµπληρώνεται µε στοιχεία που συγκεντρώνει ο
εκπαιδευτικός από τους γονείς σχετικά µε τη φύση της επικοινωνίας του παιδιού στο σπίτι
και τις προτεραιότητές τους για το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής παρέµβασης. Συχνά οι
µαθητές επικοινωνούν µε διαφορετικό τρόπο στο σπίτι από ό,τι στο σχολείο,
χρησιµοποιώντας περισσότερες ή λιγότερες δεξιότητες και εµφανίζοντας µεγαλύτερη ή
µικρότερη επικοινωνιακή ικανότητα. Είναι σηµαντικό για τη δηµιουργία του επικοινωνιακού
προφίλ του µαθητή να συλλεχθούν πληροφορίες για την επικοινωνιακή του συµπεριφορά
εκτός σχολείου, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των γονέων.
Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται µε συνέντευξη-συζήτηση µε τους γονείς και
αφορά στις διαστάσεις της επικοινωνίας. Πιο αναλυτικά συλλέγονται πληροφορίες σχετικά
µε:
1) τις προθέσεις ή τους σκοπούς που έχει το παιδί όταν προσπαθεί να επικοινωνήσει
µαζί τους . Για ποιους λόγους δηλ. συνήθως επικοινωνεί µαζί τους, αν τους ζητά πράγµατα ή
βοήθεια και µε ποιον τρόπο, αν προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή τους και πώς, αν
σχολιάζει ή εκφράζει συναισθήµατα, αν ζητά ή παρέχει πληροφορίες, µε ποιον τρόπο
αρνείται ή απορρίπτει κάτι που δεν θέλει και αν χρησιµοποιεί κοινωνικές εκφράσεις ρουτίνας
(Λειτουργίες).

2) το πλαίσιο, δηλ. σε ποιες περιπτώσεις συνήθως προσπαθεί να επικοινωνήσει, αν
υπάρχουν συγκεκριµένες δραστηριότητες που φαίνεται να τον ενεργοποιούν, µε ποια
πρόσωπα συνήθως επιλέγει να επικοινωνήσει (ενήλικοι, συνοµήλικοι, γνωστοί, άγνωστοι,
αδέλφια κ.λπ.).
3) ποιο σύστηµα επικοινωνίας (χειρονοµίες, εικόνες γραπτές λέξεις κ.λπ.)
χρησιµοποιεί κάθε φορά το παιδί για να επικοινωνήσει και γίνεται γενικά αντιληπτό το τι
εννοεί.
4) τι είδους λέξεις (κινήσεις, χειρονοµίες, εικόνες κ.λπ.) χρησιµοποιεί συνήθως το
παιδί. Αναφέρεται περισσότερο ή µόνο σε αντικείµενα, σε πρόσωπα, σε ενέργειες κ.λπ.
(σηµασιολογικές κατηγορίες).

Επιλογή διδακτικών στόχων
Η επιλογή των διδακτικών στόχων γίνεται αφού ο εκπαιδευτικός θεωρήσει ότι η
καταγραφή των επικοινωνιακών δεδοµένων είναι επαρκής.
Είναι πολύ σηµαντικό για το σχεδιασµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος να
καθοριστεί το σύστηµα επικοινωνίας που ένας µαθητής µπορεί να µάθει µε σχετική ευκολία
και να το χρησιµοποιεί στην καθηµερινή του επικοινωνία. Οι περισσότεροι εκπαιδευτές
δίνουν έµφαση στην επιλογή και χρήση ενός µόνο συστήµατος επικοινωνίας από το µαθητή.
Όπως επισηµαίνουν οι ειδικοί υπάρχουν πλεονεκτήµατα στη διδασκαλία περισσότερων
συστηµάτων σε µαθητές µε τις ανάλογες ικανότητες. Αν ένας µαθητής π.χ. επικοινωνεί στο
σχολείο µε τη νοηµατική γλώσσα, µπορεί παράλληλα να χρησιµοποιεί εικόνες εκτός
σχολείου µε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τη νοηµατική.
Όπως αναφέρουν οι Watson κ.ά.(1989) υπάρχουν κάποιοι δείκτες οι οποίοι
καθορίζουν την επιλογή του συστήµατος επικοινωνίας για κάθε παιδί.
Οι δείκτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
·

Οι κινητικές ενέργειες:

παιδιά που στερούνται συµβολικών δεξιοτήτων

(symbolic skills), δείχνουν αµυδρό ενδιαφέρον για αντικείµενα και ανθρώπους και
χρησιµοποιούν τα αντικείµενα λειτουργικά.
·

Οι χειρονοµίες ή νοήµατα: παιδιά που στερούνται συµβολικών δεξιοτήτων

(symbolic skills), δείχνουν αµυδρό ενδιαφέρον για αντικείµενα και ανθρώπους,
χρησιµοποιούν τα αντικείµενα λειτουργικά και δείχνουν κάποια φαινοµενική κατανόηση
απλών χειρονοµιών.
·

Οι εικόνες- φωτογραφίες: παιδιά που δείχνουν ενδιαφέρον για τις

φωτογραφίες και κατανοούν ότι αυτές αποτελούν αναπαράσταση της πραγµατικότητας π.χ.
αντιστοιχούν ένα αντικείµενο µε τη φωτογραφία του.

·

Γραπτός λόγος (αναγνώριση λέξεων): παιδιά µε συµβολικό επίπεδο

λειτουργικότητας, µε µη λεκτική ή περιορισµένη λεκτική επικοινωνία που κατανοούν ότι οι
γραπτές λέξεις αναπαριστούν έννοιες π.χ. ταυτίζουν ένα αντικείµενο µε την αντίστοιχη λέξη.
·

Νοηµατική γλώσσα: παιδιά µε συµβολικό επίπεδο λειτουργικότητας, µε µη

λεκτική ή περιορισµένη λεκτική επικοινωνία, µε κινητικές δεξιότητες επαρκείς για την
παραγωγή των συµβόλων της νοηµατικής γλώσσας και πολύ καλές δεξιότητες κινητικής
µίµησης.
·

Οµιλία (προφορικός λόγος): παιδιά µε συµβολικό επίπεδο λειτουργικότητας,

ηχολαλία, λεκτικές δεξιότητες µίµησης ή χρηστική οµιλία ήδη παρούσα.
Από τη στιγµή που καθορίζεται το σύστηµα επικοινωνίας, έµφαση πρέπει να δίνεται
στη διδασκαλία της επέκτασης και στην ευκαµψία µε την οποία ο µαθητής είναι ικανός να
επικοινωνεί, δηλ. τις λειτουργίες, τα πλαίσια, τις έννοιες (λεξιλόγιο) και τις σηµασιολογικές
κατηγορίες της επικοινωνίας και όχι στη διδασκαλία της χρήσης πολυπλοκότερων µορφών
επικοινωνίας. Η αύξηση του µήκους µιας πρότασης µπορεί να δείχνει ότι οι γλωσσικές
δεξιότητες ενός µαθητή βελτιώνονται, εντωµεταξύ όµως οι επικοινωνιακές του δεξιότητες
µπορεί να λιµνάζουν ή και να χειροτερεύουν. Πολλά παιδιά µε Αυτισµό µπορεί να ηχολαλούν
σχετικά πολύπλοκες φράσεις χωρίς να έχουν πλήρως κατανοήσει τι σηµαίνουν, ή να
χρησιµοποιούν φράσεις που έχουν µάθει σε κάποιο πλαίσιο µε ακατάλληλο τρόπο για να
εκφράσουν κάτι σε διαφορετικό πλαίσιο.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην έννοια της γενίκευσης. Ήδη αποκτηθείσες δεξιότητες,
που όµως εµφανίζονται σε περιορισµένο πλαίσιο, δεν πρέπει να θεωρούνται ολοκληρωµένες
και η χρήση τους σε κάθε κατάλληλη καθηµερινή δραστηριότητα αποτελεί διδακτικό στόχο.
Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια τα κύρια σηµεία τα οποία πρέπει να
καθορίζουν την επιλογή των διδακτικών στόχων.
Οι στόχοι πρέπει να:
1. είναι ρεαλιστικοί σε σχέση µε τις τρέχουσες δεξιότητες του µαθητή
2. ενισχύουν τις καθηµερινές επικοινωνιακές δεξιότητες του µαθητή.
3. συµφωνούν και να εκφράζουν τις προτεραιότητες των γονέων σχετικά µε τις
επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού τους.
4. να καθορίζονται σε ετήσια βάση.
5. να κυµαίνονται από 4-7, για ένα σχολικό έτος
( Watson, Lord, Schatter and Schopler, 1989).

Επισηµάνσεις
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το εργαλείο αυτό είναι µέρος ενός ευρύτερου εργαλείου
που περιλαµβάνει την αξιολόγηση στον γνωστικό και στον κοινωνικό τοµέα. Η επικοινωνία
και οι κοινωνικές δεξιότητες

είναι δύο τοµείς που αλληλοσυνδέονται και

αλληλοσυσχετίζονται στενά. Κατά συνέπεια στα δύο αντίστοιχα εργαλεία της επικοινωνίας
και των κοινωνικών δεξιοτήτων πιθανώς, να υπάρχουν πολλές επικαλύψεις.
Τέλος, θα έπρεπε να τονιστεί ότι ο εκπαιδευτικός, ανάλογα µε την πρώτη ‘εικόνα’ που
διαµορφώνει για το επίπεδο λειτουργικότητας του παιδιού µέσα από την άµεση παρατήρηση,
αποφασίζει ποια τµήµατα του εργαλείου θα χρησιµοποιήσει για τη συνολική αξιολόγησή του.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οι επιλογές του εκπαιδευτικού είναι αυτές οι οποίες κατά κύριο
λόγο καθιστούν το εργαλείο εύχρηστο µε γνώµονα πάντα την οικονοµία χρόνου των
αξιολογικών διαδικασιών.
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