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Πνιιέο κειέηεο ππνδεηθλύνπλ ζύλδεζε αλάκεζα ζηε 

δεκηνπξγία θηιίαο θαη ζηελ γεληθόηεξε αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ 

παηδηώλ (Hollinsworth, 2006). Σύκθσλα κε ηελ Kelly, 2019, ε 

θηιία ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή 

αλάπηπμε ελσ ζπληειεί ζηε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή. Σην 

ζρνιείν, κηθξέο νκάδεο πνπ γεληθά απνηεινύληαη από έλα 

θύιν ιεηηνπξγνύλ σο ε θύξηα βάζε γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο θαη επηηξέπνπλ ηελ ηαθηηθή αιιειεπίδξαζε πνπ 

είλαη πην απζόξκεηε θαη ραιαξή ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ελήιηθεο (Nippold, 2000; Whitmire, 2000). 

Απηέο νη νκάδεο παξέρνπλ ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ηελ 

επθαηξία λα αλαπηύμνπλ θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, λα κνηξαζηνύλ 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα, λα ππνζηεξίμνπλ ην έλα ην άιιν θαη 

λα κνηξαζηνύλ ακνηβαίν ρξόλν, εληζρύνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε 

απηνλνκίαο ηνπο (Nippold, 2000; Whitmire, 2000). Τόζν ε θηιία 

όζν θαη ε απνδνρή ζε νκάδα είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο ηθαλόηεηαο θαη ζηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ εθήβσλ (Azmita, Kam prath, & Linnet, 

1998). 

 Σύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηα παηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

επαπμεηηθή θαη ελαιιαθηηθή επηθνηλσλία (AAC) έδεημε όηη ηα 

πεξηζζόηεξα έρνπλ ειιείκκαηα όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη 

επηθνηλσληαθή ηνπο αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο 

(Buzolich & Lunger, 1995; Harris, 1982; Kraat, 1987; Light , 

1988). Τα παηδηά απηά αθόκε βηώλνπλ πεξηνξηζκνύο ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ίζσο θαη ζηελ θίλεζε. Oη πεξηνξηζκνί απηνί ηα 

απνζηεξνύλ από επθαηξίεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο θνηλσληθήο απνκόλσζεο θαη 

λα επεξεάδεηαη ε θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε 

(Beukelman & Mirenda, 1992). Οη έθεβνη θαη νη λένη ελήιηθεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο θη επαπμεηηθήο  

επηθνηλσλίαο έρνπλ πεξηγξάςεη ζπλαηζζήκαηα απνκόλσζεο, 

εκπόδηα ζηελ γλσξηκία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, εκπόδηα 

ζηελ έληαμε θαη ηε θηιία, απνγνεηεύζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε 

θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηελ 

ππεξβνιηθή απνγνήηεπζε κε αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή (McCarthy, Light, & McNaughton, 

2002). Τν παηδί ή ν έθεβνο κε πνιύπινθεο επηθνηλσληαθέο 

αλάγθεο θηλδπλεύεη λα κελ γίλεη θνηλσληθά ηθαλό, δεδνκέλνπ όηη 

ε έξεπλα έρεη δείμεη όηη νη ζεηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ζπλνκηιήθσλ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή κάζεζε θαη αλάπηπμε 

(Ladd & Asher, 1985; Romaine, 1984). Φαίλεηαη ινηπόλ όηη 

δεκηνπξγείηαη έλαο θαύινο θύθινο. 

 

Ιζηνξηθά, νη ινγνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηα παηδία κε 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο επηθεληξώζεθαλ ζηελ απνθαηάζηαζε 

γισζζηθώλ πξνβιεκάησλ ζε κηα πξνζπάζεηα «επηζθεπήο 

ζπαζκέλσλ ηκεκάησλ» (Lyon, 1998, ζει. 204). Απηέο νη 

παξεκβάζεηο ζπάληα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε 

ιεηηνπξγηθώλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο (π.ρ. Estrella, 2000; Fox 

& Fried-Oken, 1996). Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επίηεπμε 

ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο, νη παξεκβάζεηο κε ρξήζε 

ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ όρη ζηελ 

επίδεημε κεκνλσκέλσλ δεμηνηήησλ ζε αίζνπζεο θιηληθώλ ή 

ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθή επηθνηλσλία ζε 

θπζηθά θνηλσληθά πεξηβάιινληα (Light, 1989; Williams, 

Krezman) , & McNaughton, 2008). 

Βιβλιογραυική έρεσνα  

Μελέτη 

 
Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο θαηά ηελ 

νπνία εμεηάδνληαη δύν παηδηά κε πιήξσο δπζθαηάιεπην 

ιόγν πξηλ ηελ παξέκβαζε (εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη 

ζνβαξή δπζπξαμία) ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά 

ραξαθηεξηδόηαλ πξνθιεηηθή ηόζν ζην ζπίηη όζν θαη ζην 

ζρνιείν (απηνηξαπκαηηζκνί, ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο) ελσ θαη 

ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηα παηδία δελ είραλ  ιεηηνπξγηθή 

επηθνηλσληαθή επαθή κε ζπλνκειίθνπο (απνκόλσζε). Καη 

ζηηο δύν πεξηπηώζεηο έγηλε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο 

ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο πςειήο ηερλνινγίαο (ΔΔΥΤ) θη 

αθνινύζεζε ε θνηλσληθή ηνπ ρξήζε θαηά ηε ζπλεδξία ζε 

πνηθίια θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη θιηκαθνύκελεο 

δπζθνιίαο πεξηζηάζεηο. Σηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δείμεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ κε ηελ θνηλσληθή 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ζε θπζηθά 

πεξηβάιινληα.  

  

Έκθαζε δόζεθε ζηηο δεμηόηεηεο ιόγνπ θαη ηηο δεμηόηεηεο γηα 

λα εθθξάζνπλ έλα επξύ θάζκα επηθνηλσληαθώλ ιεηηνπξγηώλ.  

Καη ηα δύν παηδηά έθηαζαλ ζην ηέηαξην επίπεδν ζε δηάζηεκα 12 

κελώλ. 

  

Αποτελέσματα 

Τ’ απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη κε ηε παξαπάλσ κέζνδν κεηώζεθε 

πνηνηηθά ε πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά θη όηη ε επηθνηλσλία ζε 

θνηλσληθό επίπεδν απμήζεθε ηόζν θαη ζην θέληξν θαη ζην ζπίηη αιιά 

θαη ζην ζρνιείν. Τν παηδί κε ηε ζνβαξή δπζπξαμία κάιηζηα μεθίλεζε 

λα ιέεη ηηο ιέμεηο πνπ άθνπγε ζηε ζπζθεπή ζε δηάζηεκα 3 κελώλ.  
  
Σσμπεράσματα 

  

Κη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κε ηελ επηηπρή εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

θνηλσληθά πεξηβάιινληα  θαη κε παξέκβαζε πνπ ζηόρεπε ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκειίθνπο θαη ζηελ εθκάζεζε θνηλσληθώλ 

ζηξαηεγηθώλ, ηα παηδηά  άξρηζαλ λα θάλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηε 

δεκηνπξγία θηιίαο κέζσ ζπδήηεζεο, εκπινθήο θαη κνηξάζκαηνο. 

Σπκπεξαζκαηηθά ε κέζνδνο ηεο ΔΔΥΤ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

θνηλσληθήο ηεο ρξήζεο θαίλεηαη λα δηεπθόιπλε ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ησλ δύν πεξηζηαηηθώλ. Οη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη 

λα ιεθζνύλ ππόςε είλαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο δείγκαηνο, ν βαζκόο 

ππνζηήξημεο θη απνδνρήο από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαζώο θαη ε 

ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ. 

Καη ζηα δύν παηδηά δόζεθε έλα δπλακηθό ζύζηεκα πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ πνπ επέηξεπε λα έρνπλ πξόζβαζε 

ζηηο παξαπάλσ επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο θαη δεμηόηεηεο. Αθνύ ηα 

παηδηά εμνηθεηώζεθαλ κε ην ζύζηεκα θαη ην ιεμηιόγην αθνινπζήζεθε ε 

παξαθάησ πνξεία (πξνρσξνύζακε ζην επόκελν επίπεδν αθνύ 

κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα επξύ θάζκα επηθνηλσληαθώλ 

ιεηηνπξγηώλ ζε θάζε επίπεδν): 
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