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Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Αutism spectrum disorder (ASD)

Εισαγωγικά

Οι Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή του

ανθρώπου, μια διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου, από την την αδυναμία

«πρόσβασης» και απουσία οποιασδήποτε επικοινωνίας μέχρι την «υψηλή λειτουργικότητα».

Περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανό Παιδοψυχίτρο L. Kanner το 1943 και

παγκοσμίως έχει καταγραφεί πώς 1 στα 160 παιδιά έχει ΔΑΦ (WHO 2019). Κάθε άτομο με ΔΑΦ

έχει τα δικά του προσωπικά χαρακτηριστικά και δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη «συνταγή»

προσέγγισης. Έτσι, δεν μπορεί μόνο μια εκπαιδευτική μέθοδος να (εφ)αρμοστεί στις ανάγκες

όλων των παιδιών με ΔΑΦ. Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που βασίζονται σε επιστημονικά

(evidence based) στοιχεία μπορούν να μειώσουν τις δυσκολίες στην επικοινωνία και την

κοινωνική συμπεριφορά των ατόμων με ΔΑΦ, με θετικό αντίκτυπο στην ευημερία και την

ποιότητα ζωής των ίδιων και των φροντιστών τους. Στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

περιλαμβάνονται το σύνδρομο Rett, το σύνδρομο Asperger και άλλες διάχυτες αναπτυξιακές

διαταραχές. Πιό συγκεκριμένα, σύμφωνα με το DSM 5 (2013) οι ΔΑΦ πλέον περιλαμβάνουν

την προηγούμενη αυτιστική διαταραχή του DSMIV (αυτισμός), τη διαταραχή του Asperger,

διαταραχή διάσπασης κατά την παιδική ηλικία και διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που δεν

ορίζεται διαφορετικά. Στα διαγνωστικά κριτήρια περιλαμβάνονται (ICD10, DSM-IV, DSM-5) και

η διαταραχή στην επικοινωνία, η διαταραχή στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η

αντίσταση στην αλλαγή, οι στερεοτυπικές συμπεριφορές, τα ειδικά ενδιαφέροντα. Οι

Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή η οποία

εμποδίζει το άτομο να κατανοήσει ορθά αυτά που βλέπει, ακούει ή αισθάνεται. Γενικά

χαρακτηριστικά (τυπική κλινική εικόνα) των ατόμων με αυτισμό είναι, μεταξύ άλλων, και οι

σοβαρές διαταραχές στην ανάπτυξη του λόγου, οι σοβαρές διαταραχές στην κατανόηση των

κοινωνικών σχέσεων, οι περιορισμένες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, οι μη συστηματικές

αισθητηριακές αντιδράσεις (λ.χ. ενόχληση/ευαισθησία σε καθημερινούς θορύβους, μη

φυσιολογική αντίδρταση/αντοχή σε πόνο/ζέστη/κρύο), οι συναισθηματικά απρόσφορες

συμπεριφορές αυτιστικής απομόνωσης (λ.χ. βλέμμα που μοιάζει να κοιτάζει τον ορίζοντα), οι

στερεοτυπίες των κινήσεων,η δυσκολία στο να εκτιμηθούν οι νοητικές ικανότητες κ.ά.

H συνολική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση) όλων των τεκμηριωμένων επιστημονικών μελετών,

σχετικά με το εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του αυτισμού και των εμβολίων, χρησιμοποιώντας

δεδομένα για περισσότερα από 1,25 εκατομμύρια παιδιά, κατέληξε πως καμία τετοια σύνδεση

δεν υπάρχει. (Taylor et al. 2014)
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Αναλυτικότερα

Ακολουθούν κάποιες συμπεριφορές οι οποίες άλλοτε σε μικρότερο και άλλοτε σε

μεγαλύτερο βαθμό μπορεί να χαρακτηρίζουν ένα άτομο με ΔΑΦ. Παράλληλα αναφέρονται και

ορισμένες καλές πρακτικές.

 Τα παιδιά με ΔΑΦ τα διακρίνει μία επιμονή με την ομοιότητα ή αλλιώς εμμονή στο

αμετάβλητο. Τα παιδιά με αυτισμό συγχύζονται εύκολα με την μικρότερη αλλαγή, είναι πολύ

ευαίσθητα σε περιβαλλοντικές εντάσεις. Επίσης είναι ανήσυχα και τείνουν να στενοχωρούνται

πολύ όταν δεν ξέρουν τί να προσμένουν. Το άγχος, η κούραση και η αισθητηριακή

υπερφόρτωση τα αναστατώνει.

Καλές Πρακτικές

 Αναμενόμενο και ασφαλές περιβάλλον.  Συνεπής καθημερινή ρουτίνα (ξέρω

τι θα γίνει και έτσι μπορώ να συγκεντρωθώ στο καθήκον μου).  Μείωση (και

προετοιμασία) των αλλαγών (όσο μικρών και να είναι). Αποφυγή εκπλήξεων. 

Αντιμετώπιση του φόβου για το άγνωστο, προετοιμάζοντας, εκθέτοντας και

εξοικειώνοντας το παιδί σε νέες δραστηριότητες, δασκάλους, κ.λπ.

 Τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν διαταραχή στην κοινωνική αλληλεπίδραση και κοινωνική

μειονεξία. Τα παιδιά με αυτισμό δείχνουν μια αδυναμία στην κατανόηση των πολύπλοκων

κανόνων της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Περιγράφονται παράλληλα ως αφελή και

εγωκεντρικά. Ισχυρό ενδεχόμενο είναι να μην τους αρέσει η σωματική επαφή. Μιλάνε προς

τους ανθρώπους και όχι μαζί τους. Δεν κατανοούν τα ανέκδοτα, την ειρωνεία, τις παροιμίες ή

τις μεταφορές. Τους λείπει η διπλωματικότητα και παρερμηνεύουν κοινωνικές υποδείξεις. Δεν

καταλαβαίνουν ότι κάποιες φορές κάποιοι λένε ψέματα ή τα κοροϊδεύουν.

Καλές Πρακτικές

 Προστασία από την κακομεταχείριση και το κορόιδεμα.  Εκπαίδευση των

άλλων (συμμαθητών) όσον αφορά στο παιδί με ΔΑΦ: συνεργασία –

κατανόηση – ενσυναίσθηση – ανεκτικότητα.  Τονισμός των γνωστικές

ικανοτήτων του παιδιού με ΔΑΦ (λ.χ. η ανάγνωση, το λεξιλόγιο, η μνήμη, οι

μαθηματικές πράξεις, κ.ά.)  Διδασκαλία του πώς να συμπεριφέρονται σε

κοινωνικούς ρόλους (κοινωνικές ιστορίες λ.χ. για τη φιλία) και να τους δοθεί μια

λίστα απαντήσεων, που θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε διάφορες

κοινωνικές καταστάσεις.  Διδασκαλία του τί να πουν και πώς να το πουν

(παιχνίδι ρόλων). Η κοινωνική κρίση των παιδιών με ΔΑΦ βελτιώνεται μόνο όταν

εκείνα έχουν διδαχθεί κάποιους κανόνες που οι άλλοι ακολουθούν ενστικτωδώς.

 Παρόλο που δεν μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματα των άλλων, τα

παιδιά με ΔΑΦ μπορούν να μάθουν να αλληλεπιδρούν με το σωστό τρόπο. 

Όταν χωρίς πρόθεση είναι προσβλητικά, χωρίς ευαισθησία ή αδιάκριτα πρέπει

να τους εξηγηθεί γιατί η απάντηση ήταν ακατάλληλη και ποια απάντηση θα



Σημειώσεις ΔΑΦ - Ν. Νεράντζης 2019

3

ήταν η σωστή.  Οι μαθητές με ΔΑΦ, μπορούν να ωφεληθούν ισχυρά από ένα

"φιλικό σύστημα". Ένας κατάλληλος συμμαθητής ή μία ολιγομελής ομάδα

συμμαθητών μπορούν δράσουν ως «σύστημα υποστήριξης» (στα διαλείμματα,

στους διαδρόμους, στις σχολικές του δραστηριότητες, κ.λπ.)  Ενθάρρυνση της

εμπλοκής με τα άλλα παιδιά. Ενθάρρυνση της κοινωνικοποίησης και

περιορισμός του χρόνου της απομόνωσης.

 Τα παιδιά με ΔΑΦ έχουν περιορισμένο πεδίο/φάσμα ενδιαφερόντων. Τα παιδιά με αυτισμό

έχουν «εκκεντρικές ιδέες» ή «παράξενες εμμονές». Συνήθως κάνουν συνεχείς ερωτήσεις για

κάτι, δυσκολεύονται να αφήσουν τις ιδέες τους, και ακολουθούν το δικό τους ρυθμό – άσχετα

από τις εντολές που έχουν. Μερικές φορές, επίσης, αρνούνται να μάθουν για κάτι που είναι

έξω από το πεδίο των ενδιαφερόντων τους.

Καλές Πρακτικές

 Να μην επιτρέπεται στο παιδί ΔΑΦ να συζητά ή να κάνει ερωτήσεις συνέχεια

για τα περιορισμένα ενδιαφέροντά του.  Ορισμός μιας συγκεκριμένης ώρας

την ημέρα όπου το παιδί θα μπορεί να μιλήσει για αυτά.  Η χρησιμοποίηση

θετικής ενίσχυσης προς μια επιθυμητή συμπεριφορά είναι μία πολύ σημαντική

στρατηγική για τη βοήθεια ενός παιδιού με ΔΑΦ.  Τα παιδιά με ΔΑΦ

επηρεάζονται από τους επαίνους, π.χ. στην περίπτωση ενός παιδιού που κάνει

συνέχεια ερωτήσεις, ο δάσκαλος μπορεί να τον επαινέσει μόλις εκείνος

σταματήσει και να τον συγχαρεί που επέτρεψε στους άλλους να μιλήσουν.  Τα

παιδιά με ΔΑΦ πρέπει να επαινούνται για την κοινωνική τους συμπεριφορά που

στα άλλα παιδιά θεωρείται δεδομένη.  Πρέπει να ορίζονται σταθερές

προσδοκίες για την ολοκλήρωση μιας εργασίας στην τάξη. Υπενθύμιση στο παιδί

με ΔΑΦ ότι πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες.  Για απείθαρχα

παιδιά με ΔΑΦ, μπορεί να είναι (αρχικά) χρησιμότερο να περιοριστούν οι

εργασίες τους στα ενδιαφέροντά τους. Σταδιακά να ζητηθούν και άλλα θέματα

για τις εργασίες.  Χρησιμοποιήστε την εμμονή του παιδιού με ΔΑΦ σαν ένα

τρόπο διεύρυνσης των ενδιαφερόντων του.

 Τα παιδιά με ΔΑΦ χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή & φτωχή συγκέντρωση. Τα παιδιά με

ΔΑΦ συχνά αποσπώνται, είναι ανοργάνωτα και δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν μέσα στην

τάξη. Συχνά «δεν είναι η προσοχή δύσκολη» αλλά «η συγκέντρωση είναι παράξενη». Το άτομο

με ΔΑΦ δεν μπορεί να ξεχωρίσει τί είναι σχετικό κι έτσι η προσοχή επικεντρώνεται σε άσχετη

διέγερση. Επίσης, δυσκολεύονται να μάθουν μέσα ομάδες.

Καλές Πρακτικές
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 Οι εργασίες πρέπει να χωρίζονται σε μικρότερα μέρη και πρέπει να έχουν

δοθεί σαφείς οδηγίες και να δίνεται ανατροφοδότηση και καθοδήγηση.  Τα

παιδιά με σοβαρά προβλήματα προσοχής ωφελούνται με χρονομετρημένες

εργασίες. Αυτό τους βοηθά να οργανώσουν τον εαυτό τους.  Εργασία που δεν

ολοκληρώνεται ή που ολοκληρώνεται απρόσεκτα μέσα στο χρονικό όριο πρέπει

να συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια της ελεύθερης ώρας του παιδιού, π.χ. στο

διάλειμμα.  Τα παιδιά με ΔΑΦ μπορεί να είναι πεισματάρικα. Χρειάζονται ένα

δομημένο πρόγραμμα που να τους διδάσκει ότι η συμμόρφωση με τους κανόνες

οδηγεί σε θετική ενίσχυση.  Στην περίπτωση των μαθητών με ΔΑΦ η δυσκολία

συγκέντρωσης, η αργή ταχύτητα της γραφής τους και η σοβαρή αποδιοργάνωση

μπορεί να κάνουν απαραίτητη τη μείωση του φόρτου εργασίας και/ή να του

δοθεί χρόνος στο Τμήμα Ένταξης όπου θα ολοκληρώσει τις εργασίες του.  Το

παιδί με ΔΑΦ πρέπει να κάθεται στο πρώτο θρανίο και να του απευθύνονται

συχνά ερωτήσεις που θα τον βοηθήσουν να παρακολουθήσει το μάθημα.

Επινοήστε μια μη λεκτική κίνηση με το παιδί (π.χ. ένα ελαφρύ κτύπημα στον

ώμο) όταν δεν προσέχει.  Ο δάσκαλος πρέπει να ενθαρρύνει το παιδί με ΔΑΦ

να επικεντρώνεται στον αληθινό κόσμο. (Αυτή είναι μια συνεχής μάχη, καθώς η

παρηγοριά του φανταστικού κόσμου πιστεύεται ότι είναι πιο ελκυστική απ’

οτιδήποτε υπάρχει στην αληθινή ζωή.)  Στα μικρά παιδιά με ΔΑΦ ακόμη και το

παιχνίδι πρέπει να είναι δομημένο γιατί μπορούν να βυθιστούν στην μοναξιά

τους, να παίξουν κάποιο φανταστικό παιχνίδι και έτσι να χάσουν την επαφή με

την πραγματικότητα.

 Τα παιδιά με ΔΑΦ διακρίνονται και από ανεπαρκή κινητικό συντονισμό. Τα παιδιά με ΔΑΦ

πιθανά είναι αδέξια ή έχουν παράξενο βηματισμό, και αποτυγχάνουν σε παιχνίδια που

σχετίζονται με τις κινητικές ικανότητες. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γραφή (αργή ταχύτητα)

στη ζωγραφική.

Καλές Πρακτικές

 Φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα, εάν τα κινητικά προβλήματα είναι σοβαρά 

Ἠπιο πρόγραμμα γυμναστικής (παρά ένα ανταγωνιστικό αθλητικό παιχνίδι). 

Μη πιέζετε το παιδί να συμμετέχει σε ανταγωνιστικά αθλήματα (ο ανεπαρκής

κινητικός συντονισμός του μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και τα πειράγματα

των συμπαικτών του).  Εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει

γραφή, αντιγραφή, σχεδίαση στον πίνακα.  Όταν δίνεται μια χρονομετρημένη

εργασία, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αργή ταχύτητα γραφής του παιδιού.

 Τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά με ΔΑΦ συνήθως έχουν

σοβαρές ελλείψεις στις νοητικές δοκιμασίες και στις δοκιμασίες κατανόησης. Ο λόγος τους και

τα λεξιλόγια που χρησιμοποιούν δίνουν την εντύπωση πως καταλαβαίνουν αυτά που συζητούν
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αλλά στην πραγματικότητα «παπαγαλίζουν» αυτά που έχουν διαβάσει ή ακούσει. Το παιδί με

ΔΑΦ έχει άριστη μνήμη αλλά στην πραγματικότητα είναι μηχανική. Επίσης, έχουν ελλείψεις

και στην επίλυση προβλημάτων.

Καλές Πρακτικές

 Εξατομικευμένο πρόγραμμα  Να επιβραβεεύεται η μάθηση (και όχι να

προκαλεί άγχος).  Να μη θεωρείται δεδομένο ότι τα παιδιά με ΔΑΦ κατάνοούν

κάτι (καθώς συχνά απλά "παπαγαλίζουν" αυτά που έχουν ακούσει) ή έχουν

κατανοήσει αυτό που έχουν (άριστα) αναγνώσει.  Πρόσθετη επεξήγηση και

κινητοποίηση  Τροποποίηση/απλοποίηση του μαθήματος.  Η διατήρηση

πληροφοριών είναι το δυνατό σημείο τους. Επικεντρωθείτε στη μνήμη τους. Οι

συναισθηματικοί τόνοι, οι πολλαπλές έννοιες και τα θέματα σχέσεων που

παρουσιάζονται στα μυθιστορήματα συχνά δεν γίνονται κατανοητά. 

(Καθ)ορισμός των προσδοκιών για την ποιότητα της εργασίας. Η εργασία που

εκτελείται μέσα στα χρονικά όρια πρέπει όχι μόνο να είναι ολοκληρωμένη αλλά

και προσεγμένη.

 Τα παιδιά με ΔΑΦ χαρακτηρίζονται από συναισθηματική ευπάθεια. Τα παιδιά με αυτισμό

έχουν τη νοημοσύνη να αγωνιστούν στην εκπαίδευση αλλά συχνά δεν έχουν τη

συναισθηματική «στενότητα» για ν’ ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της τάξης. Έτσι

αγχώνονται πολύ εύκολα λόγω της ανελαστικότητάς τους. Η αυτοεκτίμησή τους είναι χαμηλή,

κάνουν αυτοκριτική και όταν κάνουν λάθη δεν μπορούν να το αντέξουν. Τα άτομα με ΔΑΦ, και

κυρίως οι έφηβοι, μπορεί να είναι επιρρεπής στην κατάθλιψη. Οι εκρήξεις θυμού είναι κοινές

αντιδράσεις οφειλόμενες στο άγχος και στη σύγχυση. Τα παιδιά με ΔΑΦ σπάνια φαίνονται

χαλαρά και εύκολα καταβάλλονται όταν τα πράγματα δεν είναι σύμφωνα με τις αυστηρές

απόψεις τους. Η αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους και οι απαιτήσεις της καθημερινής ζωής

χρειάζονται συνεχή προσπάθεια. Τα παιδιά με ΔΑΦ συχνά είναι φοβισμένα, θυμωμένα και

ανήσυχα στις αναγκαστικές ή απρόσμενες αλλαγές.

Καλές Πρακτικές

 Εμποδίστε τις εκρήξεις θυμού προσφέροντας ένα υψηλό επίπεδο συνοχής.

Προετοιμάστε αυτά τα παιδιά για τις αλλαγές στην καθημερινή τους ρουτίνα και

να μειωθεί το άγχος.  Διδάξτε πώς να αντιμετωπίζουν το άγχος που τους

καταβάλλει και έτσι θα αποφεύγουν τις εκρήξεις.  Γράψτε τα βήματα που

πρέπει να ακολουθεί όταν εκείνος είναι ανήσυχος (πχ 1) ανάπνευσε βαθιά 3

φορές, 2) μέτρησε τα δάχτυλα του δεξιού σου χεριού 3 φορές, 3) ζήτησε να δεις

τττον δάσκαλο ειδικής αγωγής, κ.τ.λ.). Συμπεριλάβετε και την συμπεριφορά στην

οποία το παιδί νιώθει άνετα. Γράψτε τα βήματα αυτά σε μια κάρτα την οποία το

παιδί θα έχει στην τσέπη του και θα μπορεί πάντα να τη διαβάζει.  Να είστε

ήρεμος, προβλέψιμος στη συνδιαλλαγή σου με το παιδί (με υπομονή και
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συμπόνια).  Επαγρύπνηση (και παρατήρηση) για αλλαγές στη συμπεριφορά.

Όπως δεν μπορούν να καταλάβουν τα συναισθήματα των άλλων έτσι και εκείνα

αγνοούν τα δικά τους συναισθήματα.  Τα παιδιά με ΔΑΦ πρέπει να λάβουν

βοήθεια μόλις παρατηρηθούν δυσκολίες σε συγκεκριμένα πεδία καθώς γρήγορα

καταβάλλονται και αντιδρούν πιο άσχημα στην αποτυχία απ’ ότι τ’άλλα παιδιά. 

Τα παιδιά με ΔΑΦ χρειάζονται ένα ασφαλές και μαθησιογόνο περιβάλλον στο

οποίο θα νιώθουν ικανά και παραγωγικά.  Τα παιδιά με ΔΑΦ πρέπει να λάβουν

υποστήριξη καθπως εύκολα καταβάλλονται από περιβαλλοντικούς

στρεσογόνους παράγοντες και έχουν μειωμένη ικανότητα στο να σχηματίζουν

διαπροσωπικές σχέσεις.  Τα παιδιά με ΔΑΦ πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια

και να βοηθηθούν ώστε να αφήσουν την ασφαλή («εσωτερική») ζωή τους για τις

αβεβαιότητες του «εξωτερικού» πραγματικού κόσμου  Οργάνωση,

σταθερότητα, εφευρετικές στρατηγικές διδασκαλίας όχι μόνο διευκολύνουν την

ακαδημαϊκή επιτυχία αλλά βοηθάνε ώστε ο μαθητής με ΔΑΦ να νιώσει λιγότερο

απομονωμένος από τους άλλους και λιγότερο καταβεβλημένος από της

απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.

Επιτίθεται, Χτυπά, Κλωτσά, Φτύνει,

Δαγκώνει, Ρίχνει/Πετάει Πράγματα



Ελλείμματα στην Επικοινωνία (Το παιδί είναι

συγκεχυμένο και δεν κατανοεί τι περιμένουν από αυτό.

Το παιδί είναι απογοητευμένο από την αδυναμία του να

επικοινωνήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του)

Ελλείμματα στην Κοινωνικοποίηση (Το παιδί δεν ξέρει

πώς να παίζει με άλλα παιδιά και το το χτύπημα είναι

ένας τρόπος έναρξης ή διατήρησης μια αλληλεπίδραση

παιχνιδιού)

Ελλείψεις στην Ευελιξία (Αναστατωση λόγω αλλαγώ και

μεταβάσεων)

Αισθητηριακά Ελλείμματα (Αισθητηριακή υπερφόρτωση,

Βιώνει και Κυριεύεται από άγχος, Κακές δεξιότητες

διαχείρισης)

Ελλείμματα Μάθησης (Αδυναμία στην επίλυση

προβλημάτων.
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Επιλεγόμενα

Ο ορισμός ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται άμεσα από τις

ιδιαίτερες ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Ενώ μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη

κάποιων «σταθερών» με θετικό αντίκτυπο σε ένα παιδί με ΔΑΦ. Στο επίκεντρο παραμένουν οι

αδυναμίες και οι δυνατότητες κάθε συγκεκριμένου παιδιού και το πόσο αυτές είναι συμβατές

με τον εκπαιδευτή και την επιλεγμένη εκπαιδευτική δομή. Κρίσιμο ρόλο παίζει και η

συνεργασία της οικογένειας. Η αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για

μαθητές με ΔΑΦ μεγιστοποιείται – προϊόντος του χρόνου – εάν ο εκπ/κός (είτε της Γενικής είτε

της Ειδικής Εκπαίδευσης) α) έχει την θέληση να υποστηρίξει, β) την απαιτούμενη ενημἐρωση

και καθοδήγηση, γ) έχει στη διάθεσή του απαιτούμενα υλικά, πόρους και σχετική εκπαίδευση

δ) έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει/διαφοροποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εν

λόγω μαθητή και ε) έχει πρόσβαση στους απαιτούμενους πόρους και εκπαίδευση.

Ο Hans Asperger, ο ψυχίατρος που έδωσε το όνομά του στο ομώνυμο σύνδρομο,

παρατήρησε πως "ο δάσκαλος που δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να διδάξει το παιδί με

σύνδρομο Asperger αυτονόητα πράγματα, θα νιώθει ανυπόμονος και εκνευρισμένος". Οι

έφηβοι με ΔΑΦ έχουν προδιάθεση για κατάθλιψη. Οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν ιδιαίτερη

αξία στην εφηβεία και ο μαθητής με ΔΑΦ ανακαλύπτει ότι είναι διαφορετικός και

δυσκολεύεται να δημιουργήσει σχέσεις. Η μαθητική εργασία γίνεται πιο αφαιρετική και οι

έφηβοι με ΔΑΦ βρίσκουν τις εργασίες πιο δύσκολες και περίπλοκες.
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