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Αυτό το βιβλίο είναι αποτέλεσμα της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο 
Hampshire καθώς έκανα την πρακτική μου ως έιδική έκπαιδευτική Ψυχολόγος 
με την ευθύνη του επί κεφαλής στις διαταραχές λόγου, τις δυσκολίες στην κοι-
νωνική επικοινωνία και τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Η συνεργασία 
με τα παιδιά και τους γονείς/φροντιστές τους, τους δασκάλους τους και τους 
βοηθούς εκπαίδευσης είναι κεντρική στην εργασία μου και υπήρξε θεμελιώδης 
στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. οι δεξιότητές τους, η επιμονή, ο ενθουσια-
σμός και το καλό τους χιούμορ έκαναν τη δουλειά αναζωογονητική και ενδιαφέ-
ρουσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους με τους οποίους δούλεψα 
μαζί στο Hampshire. ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται σε αυτά τα σχολεία, που 
περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο, των οποίων οι ιστορίες παρείχαν 
το κυρίως υλικό αυτού του βιβλίου (τα ονόματα έχουν αλλαχθεί προκειμένου να 
τηρηθεί η ανωνυμία):

Bohunt Δημοτικό ςχολείο
Bordon Βρεφονηπιακός ςταθμός
Bushy Leaze Κέντρο Πρώιμης Ηλικίας
Cliffdale Δημοτικό ςχολείο
Four Lanes Βρεφονηπιακός ςταθμός
Frogmore Κοινοτικό Κολλέγιο
Liss Γυμνάσιο
Manor Γυμνάσιο
Merchistown Minnows νηπιαγωγείο
ςχολείο Meadow
Oakley Βρεφονηπιακός ςταθμός

έπίσης, ευχαριστίες στην Kieli Smith για τα σκίτσα.

έυχαριστίες
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έΧω έρΓΑςτέι ςτον τοΜέΑ του ΑυτιςΜου για 14 περίπου χρόνια και 
αυτή η εμπειρία με έχει πείσει για την αφοσίωση και το πάθος, που 
γεννά η δουλειά με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και όσων 

εμπλέκονται στην κάλυψη των αναγκών τους. έυτυχώς, έχουν υπάρξει προ-
σφάτως σημαντικές εξελίξεις στους τρόπους πιο αποτελεσματικών παρεμ-
βάσεων για αυτά τα παιδιά, που προστίθενται στην πρότερη έμφαση που είχε 
δοθεί στην αναγνώριση και τη διάγνωση.

οι προκλήσεις παραμένουν τεράστιες για τα ίδια τα παιδιά, τους φροντιστές 
και τους δασκάλους τους. ωστόσο πιστεύω ότι αξίζει να αισθάνεται κανείς 
ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι υπάρχει μια γκάμα σύμφωνων, πρακτικών παρεμ-
βάσεων, οι οποίες όταν εφαρμόζονται προσεκτικά και συνεργατικά, από 
όσους ζούν και εργάζονται με το παιδί, μπορούν να επιφέρουν αξιοσημείωτες 
αλλαγές στο πώς θα τα καταφέρει το παιδί στο σπίτι, στο σχολείο και στην 
ευρύτερη κοινότητα. Μία τέτοια παρέμβαση είναι η χρήση των κοινωνικών 
ιστοριών (Gray, 1994).

Με την πάροδο του χρόνου, μου έγινε σαφές, μέσα από την εργασία μου, 
ότι οι δάσκαλοι μπορούσαν άμεσα να αναγνωρίσουν ένα εύρος κοινωνι-
κών δυσκολιών, που βιώνει στο σχολείο ένα παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού 
Φάσματος (ΔΑΦ), αλλά αισθάνονταν αβεβαιότητα για το πώς να επιφέρουν 
μια αλλαγή. οι δάσκαλοι υποδείκνυαν τις δυσκολίες που βίωναν τα παιδιά 
στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπως το να κάνουν φίλους, να συνδιαλέ-
γονται στο παιχνίδι, να εναλλάσουν τη σειρά, να δουλεύουν σε ζευγάρια ή 
σε ομάδες, να τρώνε το μεσημεριανό τους με άλλους, αλλά ένιωθαν έρμαιοι 
για το πώς να παρέμβουν με ένα συστηματικό τρόπο. οι δάσκαλοι μου έχουν 
περιγράψει, στο πέρασμα των χρόνων, ώρες επαναλαμβανόμενων συζητή-
σεων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, καθώς προσπαθούν με ευγένεια και 
ευαισθησία να εξηγήσουν τους κοινωνικούς κανόνες που διέπουν τις ιδιαί-
τερες αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους. έπιπλέον, έχουν εκδοθεί σχε-
τικά εμπορικά πακέτα για τις κοινωνικές δεξιότητες, που παρέχουν βοηθητικό 
υλικό στους δασκάλους, για να το χρησιμοποιήσουν και να το προσαρμόσουν. 
ωστόσο η ιδιοσυγκρασιακή και προσωπική φύση των δυσκολιών του κάθε παι-
διού εξακολουθούσε να καταδεικνύει μια επιπλέον ανάγκη για ένα εργαλείο 
για τις κοινωνικές δεξιότητες, που να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο σε ένα 
ορισμένο παιδί σε μία ορισμένη κοινωνική περίσταση. Έχοντας συλλογιστεί 
τις δυσκολίες που βιώνουν πολλά παιδιά, από τα προσωπικά μου περιστατικά, 
προκειμένου να κατανοήσουν τον κοινωνικό κόσμο, παρήγγειλα έναν αριθμό 

Πρόλογος
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βιβλίων, που πίστεψα ότι θα βοηθούσαν. Ένα από αυτά ήταν «Το Νέο Βιβλίο 
για τις Κοινωνικές Ιστορίες» (Gray, 1994), που ήταν σχετικό και πρακτικό.

Από τότε, πολλές κοινωνικές ιστορίες έχουν γραφεί από γονείς, βοηθούς 
εκπαίδευσης και δασκάλους και έχει επίσης δημοσιευθεί μια αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητάς τους (Smith, 2001). Παρέχεται εκπαίδευση σε όλο το 
Hampshire για όσους εργάζονται στην τάξη, για τους δασκάλους και τους 
γονείς, τους λογοθεραπευτές και τους εκπαιδευτικούς και κλινικούς ψυχολό-
γους. τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς έχουν οδηγήσει σε αυτό το βιβλίο. 
έλπίζω να βοηθήσει κι άλλους να εργαστούν πάνω στην κοινωνική κατανόηση 
των παιδιών με ΔΑΦ, συμπεριλαμβάνοντας την προσέγγιση των κοινωνικών 
ιστοριών στη ρουτίνα των σχετικών τους παρεμβάσεων. Θεωρώ οτι μπορεί να 
βοηθήσει κι άλλους να συνεργαστούν και να χαρούν καθώς θα μοιράζονται τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τον ενθουσιασμό τους επιφέροντας θετικές αλλα-
γές στη ζωή ενός παιδιού με αυτισμό.



1

Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και της κοινωνικής κατανόησης 
των παιδιών και των νεαρών ατόμων με δυσκολίες του αυτιστικού φάσμα-
τος (ΔΑΦ) είναι μια πρόκληση, την οποία  αντιμετωπίζουν οι γονείς και οι 

κηδεμόνες, οι λογοθεραπευτές, οι κλινικοί ψυχολόγοι, οι παιδαγωγοί εφήβων, οι 
εκπαιδευτικοί και οι βοηθοί εκπαίδευσης, οι σύμβουλοι εκπαίδευσης και οι εκπαι-
δευτικοί ψυχολόγοι. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, πολλά προγράμ-
ματα κοινωνικών δεξιοτήτων εμφανίστηκαν στο εμπόριο, παρέχοντας τόσο ένα 
βασικό πρόγραμμα, όσο και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την απόδοσή τους.  
Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα: “Μιλώντας Κοινωνικά’’ (Schroeder, 1997),  “Μίλα για” 
(Kelly, 1996) και  “Πρόγραμμα Κοινωνικής Χρήσης της Γλώσσας” (Rinaldi, 1992). 
Ωστόσο, υπάρχουν  εγγενείς  δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των προγραμμά-
των, τόσο στο ειδικό σχολείο όσο και στο τυπικό δημοτικό. Είθισται, τα προγράμ-
ματα κοινωνικών δεξιοτήτων να βασίζονται στη δουλειά σε μικρές ομάδες, στις 
οποίες ο λειτουργός  -συνήθως ο δάσκαλος- συγκεντρώνει τα παιδιά με παρό-
μοιες, γενικά, κοινωνικές αδεξιότητες, σε ένα προκαθορισμένο χρόνο, συνήθως  
σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να αναπτύξουν κοινωνικά κατάλληλες δεξιότητες. 
Για τον δάσκαλο, τα προβλήματα αφορούν κυρίως στη συγκέντρωση μια ομά-
δας συνομηλίκων με ευαισθησία και διάθεση ανταπόκρισης, που κάθε μέλος της 
θα κερδίσει από την ομαδική δουλειά στις κοινωνικές δεξιότητες χωρίς να χάσει 
άλλες σημαντικές πλευρές του σχολικού προγράμματος. Για το παιδί με ΔΑΦ 
υπάρχουν άλλες πιθανές δυσκολίες όπως τα άγχη που είναι εγγενή στις συνθή-
κες ομαδικής μάθησης, η δυσκολία του θέματος (η κοινωνική αλληλεπίδραση 
και η κοινωνική κατανόηση αποτελούν θεμελιώδεις και διαρκείς δυσκολίες για το 
παιδί), το τυπικά ψηλό επίπεδο προφορικού λόγου που χρησιμοποιείται στις ομά-
δες κοινωνικών δεξιοτήτων και οι δυσκολίες που έχουν τα παιδιά στην γενίκευση 
των δεξιοτήτων που μαθαίνουν στις ομαδικές συναντήσεις και στην μεταφορά 
τους στις καθημερινές τους εμπειρίες. Για τους γονείς ή κηδεμόνες υπάρχουν 
προβλήματα που αφορούν στην διατήρηση της πρέπουσας και χρονικά σταθε-
ρής δυαδικής επικοινωνίας με το σχολείο, έτσι ώστε το προσωπικό του σχολείου 
να έχει γνώση των τρεχουσών θεμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων, που επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής του παιδιού έξω από το σχολείο. Επίσης, οι γονείς και κηδεμό-
νες οφείλουν να έχουν γνώση της τρέχουσας εστίασης των προγραμμάτων κοι-
νωνικών δεξιοτήτων που πραγματοποιούνται στο σχολείο, και του ρόλου που 
αυτά μπορούν  να διαδραματίσουν στη γενίκευση και τη μάθηση.

Μια επιπλέον  προσέγγιση στην ομαδική δουλειά για τις  κοινωνικές δεξιότη-
τες είναι  η χρήση των κοινωνικών ιστοριών  (Gray,1994).  Οι κοινωνικές ιστορίες 
είναι σύντομες, γραπτές  ιστορίες, που αρχικά προορίζονταν για παιδιά με αυτι-
σμό, με σκοπό να βοηθηθούν να κατανοήσουν ένα μικρό  μέρος του κοινωνικού 
κόσμου και να συμπεριφερθούν κατάλληλα μέσα σ' αυτόν.

Κ ε φ ά λ ά ι ο  1
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Για κάποιους, αυτές οι δυσκολίες στην κατανόηση της προφορικής ομιλίας μπο-
ρούν, εν μέρει, να  βελτιωθούν χρησιμοποιώντας απλουστευμένη γλώσσα σε 
γραπτή μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες παρουσιάζονται απλά και 
συστηματικά σε καθημερινή βάση. Η χρήση της γλώσσας, που έχει επιλεχθεί με 
προσοχή, προκειμένου να ερμηνεύσει τις κοινωνικές περιστάσεις, είναι θεμελι-
ώδης στη κατασκευή μιας κοινωνικής ιστορίας. Ως τέτοια, διευκολύνει το γονιό 
ή τον επαγγελματία να δώσει το ίδιο μήνυμα ξανά και ξανά και να προσφέρει στο 
παιδί μια ευκαιρία να ξαναδεί, να εργαστεί και να καταλάβει μια πληροφορία που 

Η κοιλιά μου

Με λένε Sarah.

Είμαι όπως όλοι οι φίλοι μου. 

Έχω μια κοιλιά.

Όλοι έχουν κοιλιά, όλοι οι φίλοι μου έχουν κοιλιά.

Οι κοιλιές είναι σημαντικές. Το φαγητό πηγαίνει στην κοιλιά μου όταν το 
καταπίνω. 

Οι άνθρωποι φορούν ρούχα για να ζεσταίνονται. Το ρούχα μου 
σκεπάζουν την κοιλιά μου.

Στο σχολείο όταν αλλάζω για τη γυμναστική, τα άλλα παιδιά μπορεί να 
δουν την κοιλιά μου. Αυτό είναι εντάξει. 

Εγώ μπορεί να δω την κοιλιά των άλλων παιδιών. Αυτό είναι εντάξει. 

Όλοι έχουμε κοιλιά. 

Όταν κάνει ζέστη και οι άνθρωποι πάνε διακοπές, μπορεί να φοράνε 
ρούχα που δείχνουν τις κοιλιές τους στην παραλία. Αυτό είναι εντάξει. 

Τα περισσότερα παιδιά δε σηκώνουν τα ρούχα τους και δε δείχνουν τις 
κοιλιές τους την ώρα του μαθήματος. Μερικές φορές τα παιδιά ξεχνούν.

Όταν δείχνουν τις κοιλιές τους, την ώρα του μαθήματος η δασκάλα και 
τα άλλα παιδιά ντρέπονται και ξεχνούν τι πρέπει να κάνουν.

Θα προσπαθώ να μη σηκώνω τα ρούχα μου και να δείχνω την κοιλιά μου 
όταν είμαι στην τάξη ή στην αυλή. 

Η μαμά, ο μπαμπάς και οι φίλοι μου  θα χαίρονται όταν συμβαίνει αυτό.

 (Γραμμένο για τη Sarah 9 ετών, που σήκωνε τα ρούχα της πολλές φορές μέσα στην ημέρα για 

να δείξει στου φίλους της την κοιλιά της).
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Είδος 
πρότασης

Φύση πρότασης
Αναλογία προτάσεων 
(Επιπροσθέτως της 
βασικής αναλογίας)

Ελεγκτική 
πρόταση

Οι ελεγκτικές προτάσεις είναι δηλώσεις 
γραμμένες από το μαθητή προκειμένου 
να αναγνωρίσει τις στρατηγικές 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει για 
να θυμηθεί την πληροφορία στην 
κοινωνική ιστορία.

1

Συνεργατική 
πρόταση

Οι συνεργατικές προτάσεις 
ξεκαθαρίζουν τι θα κάνουν οι άλλοι για 
να βοηθήσουν το μαθητή.

1

Επιμέρους
πρόταση

Οι επιμέρους προτάσεις ενθαρρύνουν 
έναν μαθητή να μαντέψει, θεωρώντας 
το επόμενο βήμα σε μια περίσταση, 
συμπεριλαμβάνοντας τις αποκρίσεις 
των άλλων ατόμων και τα ίδια τα δικά 
του συναισθήματα και αποκρίσεις

1

ΣXHMA 4: Σχέδιο γραφής μιας προχωρημένης κοινωνικής ιστορίας.

Είδος πρότασης Ιστορία

Περιγραφική Υπάρχει μια αίθουσα αναμονής στο ιατρείο του γιατρού.

Περιγραφική Υπάρχει μια σειρά από καρέκλες από άκρη σε άκρη

Περιγραφική Οι άνθρωποι που κάθονται στις καρέκλες περιμένουν να δουν 
το γιατρό.

Προοπτική Τους αρέσει συνήθως να κάθονται ήσυχα, γιατί δεν 
αισθάνονται πολύ καλά.

Περιγραφική Μερικές φορές τα μικρά παιδιά τρέχουν γύρω-γύρω. 

Προοπτική Αυτό είναι εντάξει, γιατί συνήθως τα μικρά παιδιά 
δυσκολεύονται να κάθονται ακίνητα.

Περιγραφική Εγώ μπορώ να κάθομαι ακίνητος  και να περιμένω για λίγο, 
γιατί είμαι μεγαλύτερος.

Συνεργατική Ο μπαμπάς μου  θα με βοηθήσει να περιμένω. Θα μου δώσει 
ένα περιοδικό και θα μου πει: «Μέτρα τα πρόσωπα μέσα σε 
αυτό».

Ελεγκτική Για να βοηθηθώ να περιμένω, θα προσπαθήσω να μετρήσω τα 
πρόσωπα και να πω στον μπαμπά μου το νούμερο.

Προοπτική Στο μπαμπά μου θα αρέσει να μετρώ τα πρόσωπα ήσυχα.

Προοπτική Η γραμματέας θα είναι χαρούμενη αν υπάρχει ησυχία και 
μπορεί να απαντάει στο τηλέφωνο.

Επιμέρους Μετά το γιατρό, θα πάμε σπίτι με το αυτοκίνητο.

ΣXHMA 5: Ένα παράδειγμα μιας κοινωνικής ιστορίας  γραμμένη με το 
προχωρημένο σχέδιο.



Αυτή η σελίδα 
μπορεί να 

φωτοτυπηθεί 
μόνο για 

εκπαιδευτική 
χρήση.

3 4

3-5
χρονών

Η ιστορία  του James: σκουπιδοτενεκέδες
 (Ο James ήταν 5 ετών όταν γράφτηκε αυτή η ιστορία. Είχε εμμονή  

με το να αδειάζει τους σκουπιδοτενεκέδες).

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί σκουπιδοτενεκέδες.
Ο James βλέπει σκουπίδια στο σπίτι, στο σχολείο, στο δρόμο. 
Ο James βλέπει σκουπίδια σε πολλά μέρη. 
Τα σκουπίδια είναι για πράγματα που  
οι άνθρωποι δεν χρειάζονται: 
βρεμένα πράγματα, βρωμερά 
πράγματα, ζουλιγμένα 
πράγματα, αιχμηρά πράγματα, 
πολλά βρώμικα πράγματα.
Οι μεγάλοι βάζουν πράγματα  
σε σκουπιδοτενεκέδες, για να μην μπορούν  
τα παιδιά να τα αγγίζουν.
Οι μεγάλοι βάζουν πράγματα σε σκουπιδοτενεκέδες  
για να είναι όλα τακτοποιημένα.
Οι μεγάλοι βάζουν πράγματα σε σκουπιδοτενεκέδες  
για να είναι όλα καθαρά.
Είναι καλό να μπαίνουν τα πράγματα  
σε σκουπιδοτενεκέδες.
Είναι εντάξει ένας σκουπιδοτενεκές  
να είναι γεμάτος.
Στους μεγάλους αρέσει να αδειάζουν 
τους σκουπιδοτενεκέδες.

Ιστορίες 
για παιδιά 

προσχολικής 
ηλικίας
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Φυλλάδιο

2Τι είναι μια  
κοινωνική ιστορία;

Μια κοινωνική ιστορία είναι μια σύντομη ιστορία 
γραμμένη με ιδιαίτερο στυλ και τρόπο γραφής.

Η ιστορία περιγράφει τι συμβαίνει σε συγκεκριμένες 
κοινωνικές περιστάσεις. Περιγράφει ό,τι είναι 
ξεκάθαρο στους περισσότερους από εμάς, αλλά δεν 
είναι ξεκάθαρο σε αυτούς που έχουν διαταραγμένη 
κοινωνική κατανόηση.

Η κοινωνική ιστορία περιγράφει τι κάνουν  
οι άνθρωποι, γιατί το κάνουν και ποιες είναι  
οι συνηθισμένες αποκρίσεις.
Οι κοινωνικές ιστορίες δημιουργήθηκαν από την 
Carol Grey(1994) για χρήση σε παιδιά με ΔΑΦ.
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Φυλλάδιο

7 Χαρακτηριστικά των  
κοινωνικών ιστοριών

    Γραμμένες για ένα άτομο και για μια 

περίσταση που βρίσκει δύσκολη.

    Βασισμένες σε προσεκτική αξιολόγηση.

    Γραφή προσαρμοσμένη ώστε να ταιριάζει 

στο γλωσσικό και λεξιλογικό επίπεδο  

του παιδιού.

    Γραμμένες σε πρώτο πρόσωπο και σε 

παροντικό ή μελλοντικό χρόνο. 

    Μια πλευρά ή ένα βήμα σε κάθε σελίδα.
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Δραστηριότητα

2Κατευθυντικές προτάσεις

Ξεχώρισε κάθε καλή κατευθυντική πρόταση. 
Πρόσεξε, κάποιες από τις «κατευθυντικές 
προτάσεις» που αναφέρονται παρακάτω  
δεν συστήνονται για χρήση στις κοινωνικές 
ιστορίες - αυτές μην τις σημειώσεις.

 1.  Θα προσπαθώ να μένω στη θέση μου στο 
λεωφορείο.

 2.  Στην κα Hall αρέσει να είναι τα παιδιά ασφαλή 
στο λεωφορείο.

 3.  Θα προσπαθώ να λέω «Γεια σου Ben».
 4.  Στη μαμά αρέσει όταν χρησιμοποιώ την 

τουαλέτα.
 5.  Η μαμά γνωρίζει τον δρόμο για το  

σχολείο μου.
 6.  Μερικές φορές τρώω λαχανικά. Μερικές 

φορές τρώω κρέας. Τρώω πολλά διαφορετικά 
είδη φαγητού.

 7. Αυτή είναι μια φωτογραφία μου στην τουαλέτα
 8.  Συνήθως, το λεωφορείο μου έρχεται γύρω 

στις 2μμ.
 9.  Μερικές φορές, μπορώ να χρησιμοποιήσω  

τον υπολογιστή. 
 10.  Πρέπει να κάνω ό,τι μου λένε.
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