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ΕΠΕΑΕΚ: Πρόσβαση για Όλους

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ικανότητα της χρησιμοποίησης της γλώσσας στην καθημερινή μας
επικοινωνία είναι τόσο ουσιώδης, που συχνά τη θεωρούμε δεδομένη και την
ανάπτυξή της ως μια εύκολη υπόθεση. Η συνθετότητά των ικανοτήτων της
επικοινωνίας και της γλώσσας γίνεται φανερή στις περιπτώσεις παιδιών που
παρουσιάζουν δυσκολία στην κατάκτησή της. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των
παιδιών με αυτισμό η βασική τριάδα των διαταραχών δηλ της κοινωνικότητας
της επικοινωνίας και της φαντασίας, παραπέμπει σε μια βασική δυσκολία σε
αυτόν το τομέα. Προκειμένου να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά στην επικοινωνία και το λόγο,
είναι σημαντικό

καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς εννοούμε με τον

όρους που συνήθως εναλλακτικά χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε στη
«γλώσσα» δηλ: ομιλία, γλώσσα, λόγος και επικοινωνία. Στην συνέχεια να
δούμε ποια είναι η φύση της γλώσσας και ποια είναι τα στάδια ανάπτυξής της
και τέλος να περιγράψουμε πως αυτή διαφέρει στον αυτισμό και ποια είναι τα
κύρια χαρακτηριστικά του λόγου των παιδιών με αυτισμό.
Η επιστημονική ανάλυση της γλώσσας επιβάλει την διάκριση δύο βασικών
πλευρών της – της γλώσσας ως εσωτερικού συστήματος δηλ. «λόγου» και
της γλώσσας ως εφαρμογής αυτού του συστήματος κατά άτομα «ομιλία»

ΟΡΙΣΜΟΙ
Λόγος
Λόγος είναι η γλώσσα ως εσωτερικό σύστημα. Συγκεκριμένα ως Λόγος
ορίζεται « ένα ενιαίο, αυτοτελές και ομοιογενές κωδικοποιημένο σύστημα που
χαρακτηρίζει τη δομή μιας φυσικής «γλώσσας», μέσω του οποίου ο
άνθρωπος, σε αντίθεση με τα ζώα, έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τη
γλώσσα σε όλες τις μορφές – προφορικά και γραπτά.
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Ομιλία
Ομιλία είναι το λεκτικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για τη μετάδοση
ενός μηνύματος. Είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού και εκτέλεσης της
κινητικής διαδοχής/ ακολουθίας δηλ. η ομιλία είναι μια διαδικασία που απαιτεί
πολύ ακριβή νευρομυϊκό συντονισμό.
Η ομιλία δεν είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον άνθρωπο.
Χρησιμοποιούμε επίσης τις χειρονομίες, τις εκφράσεις του προσώπου, και τη
στάση του σώματος για να στείλουμε μηνύματα. Όταν μιλάμε στο τηλέφωνο,
βασιζόμαστε στην ομιλία . Στη προσωπική συνομιλία, δίνουμε περισσότερη
έμφαση στα μη λεκτικά στοιχεία. Υπολογίζεται ότι το 60% της προσωπικής
συνομιλίας βασίζεται στη μη λεκτική επικοινωνία. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας
είναι το γράψιμο, η ζωγραφική και η νοηματική γλώσσα.
Κάθε προφορική γλώσσα έχει συγκεκριμένους ήχους ή φωνήματα και
συνδυασμούς φωνημάτων που είναι ιδιαίτεροι για κάθε γλώσσα.
Ο άνθρωπος δεν είναι το μοναδικό ον που κάνει ήχους παρόλο που κανένα
άλλο δεν έχει την ποικιλία και τη συνθετότητα των ανθρώπινων ήχων. Η
ποιοτική διαφορά είναι το αποτέλεσμα των μοναδικών
ανθρώπινου

φωνητικού

καναλιού,

ενός

μηχανισμού,

ο

δομών του
οποίος

είναι

λειτουργικός πολύ πριν το νήπιο πει τις πρώτες του λέξεις. Τα παιδιά περνούν
σχεδόν όλο τον πρώτο χρόνο της ζωής τους πειραματιζόμενα με το φωνητικό
τους κανάλι και παράγοντας ποικιλία ήχων. Σταδιακά, αυτοί οι ήχοι
αντανακλούν τη γλώσσα του περιβάλλοντος του παιδιού.
Επιπρόσθετα η ομιλία περιέχει κι άλλα στοιχεία όπως η ποιότητα φωνής,
τόνος και ρυθμός. Αυτά τα στοιχεία διευκολύνουν το νόημα στα μηνύματα. Η
ομιλία με νόημα όμως, πρέπει να περιμένει την ανάπτυξη μερικών
γλωσσολογικών κανόνων.
Χαρακτηριστικά,
Γλωσσολογίας,

ο

Ferdinard

παρομοιάζει

de
το

Saussure,
λόγο

με

ιδρυτής
μουσική

της

σύγχρονης

συμφωνία

που

χαρακτηρίζεται από μια ορισμένη δομή, και την ομιλία με τις εκτελέσεις της
συγκεκριμένης συμφωνίας.
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Επικοινωνία
Η ομιλία και η γλώσσα είναι μέρη μιας ευρύτερης διαδικασίας, της
επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα

επικοινωνία είναι η πρωταρχική

λειτουργία της γλώσσας. Γιατί κάποιος θα μάθαινε τη γλώσσα εάν δεν τη
χρησιμοποιούσε;

Επικοινωνία

είναι

η

διαδικασία

με

την

οποία

οι

συμμετέχοντες ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις, ανάγκες και
επιθυμίες. Η διαδικασία είναι δυναμική και περιλαμβάνει κωδικοποίηση,
μεταφορά και αποκωδικοποίηση του μηνύματος. Χρειάζεται ένας πομπός και
ένας δέκτης και ο καθένας πρέπει να είναι σε εγρήγορση σε σχέση με τις
ανάγκες του άλλου και να σιγουρεύεται ότι το μήνυμα μεταφέρεται και ότι
διατηρείται σωστό. Η πιθανότητα διαστρέβλωσης του μηνύματος είναι πολύ
μεγάλη εάν σκεφτεί κανείς τους διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να
μορφοποιηθεί το μήνυμα. Ο βαθμός επιτυχίας του ομιλητή στην επικοινωνία
μετράται από την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης
του μηνύματος και ονομάζεται επικοινωνιακή ικανότητα.
Η ομιλία και η γλώσσα είναι μόνο ένα μέρος της επικοινωνίας. Υπάρχουν και
άλλα στοιχεία που διευρύνουν ή αλλάζουν το γλωσσολογικό κώδικα και
ονομάζονται:

παραγλωσσικά,

μη

γλωσσικά

και

μεταγλωσσικά.

Οι

παραγλωσσικοί κώδικες περιλαμβάνουν τον τόνο της φωνής τον ρυθμό, την
έμφαση, τις παύσεις που υπερίστανται της ομιλίας

και σηματοδοτούν τη

στάση ή το συναίσθημα του ομιλητή. Ο τόνος της φωνής, είναι ο πιο σύνθετος
από τους άλλους παραγλωσσικούς κώδικες και χρησιμοποιείται για να
σηματοδοτήσει τη διάθεση της πρότασης. π. χ. ο τόνος στην ίδια πρόταση
σηματοδοτεί εάν είναι ερώτηση ή δήλωση.
Τα μη γλωσσικά στοιχεία συμπεριλαμβάνουν τις χειρονομίες, τις εκφράσεις
του προσώπου, τη βλεμματική επαφή, τις κινήσεις του κεφαλιού και του
σώματος και τη φυσική απόσταση
Γλώσσα
Ως «γλώσσα» ορίζεται επομένως «ο κοινωνικά αποδεκτός κώδικας ή
συμβατικό

σύστημα

αυθαίρετων

συμβόλων

μέσω

του

οποίου

αναπαρίστανται οι γνώσεις που έχουμε για τον κόσμο γύρω μας
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η επικοινωνία». Έτσι, η Αγγλική, η Ισπανική
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ή η Ναβάγιο είναι γλώσσες καθώς κάθε μια έχει δικά της μοναδικά σύμβολα
και κανόνες για τον συνδυασμό των συμβόλων.
Οι γλώσσες είναι ζώντες οργανισμοί – και ως αποτέλεσμα αναπτύσσονται και
αλλάζουν. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη γλώσσα

σαν ένα σύστημα

στατικών κανόνων. Η γλώσσα είναι μια διαδικασία χρήσης και τροποποίησης
μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνίας. Είναι ένα εργαλείο για κοινωνική χρήση
και ένα μοναδικό όχημα σκέψης.
Οι περισσότερες γλώσσες μεταφέρονται μέσω της ομιλίας. Παρόλα αυτά η
ομιλία δεν είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό μέσο της γλώσσας.

Π.χ

η

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μεταφέρεται μέσω της σηματοδότησης με τα
χέρια. Και αποτελεί μια ιδιαίτερη γλώσσα που έχει τους δικούς της κανόνες για
τους πιθανούς συνδυασμούς των συμβόλων

χωρίς να καθρεφτίζει την

σύνταξη της Ελληνικής.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η γλώσσα είναι ένα πολύ περίπλοκο σύστημα που γίνεται καλύτερα
αντιληπτό μέσω των επιμέρους λειτουργικών επιπέδων του. Έτσι οι Bloom
και Lahey (1978) χώρισαν τη γλώσσα σε 3 κύρια, αν και όχι αναγκαστικά ίσα,
επίπεδα: την μορφή, το περιεχόμενο και τη χρήση.
Η γλώσσα ως κώδικας έχει μορφή. Η μορφή περιλαμβάνει τη φωνολογία
την μορφολογία και τη σύνταξη.
Η φωνολογία αναφέρεται στην οργάνωση και στον τρόπο σύνδεσης των
επιλεγμένων ήχων της συγκεκριμένης γλώσσας. Π.χ η φωνολογική δομή της
ελληνικής επιτρέπει στην αρχή των λέξεων τους συνδυασμούς «χθ», «τρ»,
«κλ» αλλά όχι τους «λκ», «θχ», «ρτ».
Η μορφολογία αναφέρεται στα μορφήματα μιας γλώσσας και τον τρόπο με
τον οποίο προσδίδουν νόημα στις λέξεις. Μορφήματα είναι μεμονωμένα
κομμάτια της γλώσσας για να σχηματίσουμε λέξεις π.χ καταλήξεις.
Η σύνταξη αναφέρεται στον τρόπο σύνδεσης των λέξεων μεταξύ τους ώστε
να διαμορφώνουν κατανοητές προτάσεις.
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Το περιεχόμενο περιλαμβάνει τις έννοιες ή σημασίες (σημασιολογία).
Συγκεκριμένα ως προς το περιεχόμενο όλοι μας καθώς χρησιμοποιούμε την
γλώσσα, κωδικοποιούμε ιδέες (σημασίες) – δηλ. χρησιμοποιούμε

ένα

σύμβολο – έναν ήχο ή μια λέξη – για να δηλώσουμε ένα γεγονός, ένα
αντικείμενο ή μια σχέση ή με άλλα λόγια τη γνώση μας γύρω από τον κόσμο.
Η χρήση ονομάζεται «πραγματολογία» και αναφέρεται στις λειτουργίες της
γλώσσας καθώς και στους κανόνες που διέπουν τη γλώσσα.
Η γλώσσα χρησιμοποιείται για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς οι
περισσότεροι των οποίων έχουν σχέση με την ανθρώπινη συνδιαλλαγή και
αλληλεπίδραση όπως το να πάρουμε πληροφορίες, να χαιρετίσουμε κάποιον
ή να ανταποκριθούμε σε κάποιον. Οι άνθρωποι δεν μιλούν απλώς. Στην
πραγματικότητα κάνουν πράγματα με τις λέξεις. Ως εκ τούτου είναι
απαραίτητο να αναγνωρίζουμε κάθε φορά τις διαφορετικές καταστάσεις που
απαιτούν διαφορετικά είδη γλώσσας – π.χ. διαφοροποιούμε ή ποικίλουμε
αυτό που θέλουμε να πούμε σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφορετικών
ακροατών σε διαφορετικές καταστάσεις.
Η σχέση των επιπέδων μεταξύ τους
Η Μορφή και το Περιεχόμενο είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους – δηλ. σε μια
γλώσσα δεν υπάρχουν «ήχοι»- «φθόγγοι» χωρίς σημασίες (περιεχόμενο) ούτε
όμως σημασίες που να μην πραγματώνονται μέσα από φθόγγους,
καταληκτικά μορφήματα και συντακτική δομή.
Η ανάγκη για επικοινωνία είναι όμως παρούσα πριν την επιλογή της μορφής
και του περιεχομένου. Δηλ η πραγματολογία κατέχει τον πρωτεύοντα ρόλο
στην οργάνωση της γλώσσας. Μόνο όταν ένα παιδί θέλει ένα μπισκότο και
βρίσκεται στην κατάλληλη κοινωνική κατάσταση που μπορεί να το ζητήσει
τότε εφαρμόζει τους κανόνες της φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης και
σημασιολογίας για να μορφοποιήσει τη επιθυμία του.
Έτσι η γλώσσα είναι ένα κοινωνικό εργαλείο που αποτελείται από ένα
ιδιαίτερο σύστημα συμβόλων και κανόνων που διέπει τα σύμβολα.
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η κατάκτηση των βασικών επικοινωνιακών συμπεριφορών ξεκινά από τη
γέννηση και διαρκεί ως την περίοδο των 18 - 24 μηνών. Θα ήταν πολύ
δύσκολο να εξετάσει κανείς την ανάπτυξη της επικοινωνίας του παιδιού
αποκομμένη από την κοινωνικότητα, και τούτο γιατί το παιδί αναπτύσσει
επικοινωνιακές δεξιότητες, βασισμένο στις έμφυτες ικανότητες του για
κοινωνική αλληλεπίδραση η οποία το βοηθάει στην περαιτέρω εξέλιξη του.
Οι έμφυτες ικανότητες κοινωνικής προσαρμογής γίνονται αρχικά

εμφανείς

στο αντιληπτικό πεδίο των βρεφών και έχουν ως αποτέλεσμα την προδιάθεση
τους να προσέχουν επιλεκτικά τα άλλα ανθρώπινα όντα οπτικά και ακουστικά.
Έτσι τα βρέφη εμφανίζουν έναν αριθμό μηχανισμών σηματοδότησης οι οποίοι
είναι σχεδιασμένοι ώστε να εξασφαλίσουν την προσέγγιση των άλλων και την
ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι για
παράδειγμα συμπεριφορικές εκδηλώσεις, όπως το κλάμα και το χαμόγελο
(Schaffer, 1996).
Τα βρέφη, βασισμένα στους παραπάνω μηχανισμούς, αναπτύσσουν τις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες πολύ πριν αποκτήσουν τη δεξιότητα να
χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο.
H επικοινωνία αρχίζει με:
•

την εκφορά των πρώτων φωνών και κλάματος που παράγει το βρέφος,

•

την ανάπτυξη οπτικής επαφής και εναλλαγής σειράς

•

με τις κινήσεις που το ίδιο χρησιμοποιεί με επικοινωνιακό περιεχόμενο.

Από τη γέννηση μέχρι και την περίοδο των 18 μηνών, το παιδί μέσω της
κοινωνικής συνδιαλλαγής και αλληλεπίδρασης με ενήλικες (επικοινωνιακό
πλαίσιο) κατανοεί την έννοια της επικοινωνίας. Μόνο μέσα από την
αλληλεπίδραση με τους ενήλικες το βρέφος κατακτά την έννοια της
επικοινωνίας δηλ. μαθαίνει τι κάνει η επικοινωνία.
Σ’ αυτήν την καίρια γνώση θα βασιστεί το παιδί αργότερα για την πρόσκτηση
του λόγου.
Η κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας που συντελείται μέχρι
τους 18 μήνες είναι εξαιρετικής σημασίας για την μετέπειτα ανάπτυξη του
8
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Λόγου (γλωσσική ανάπτυξη) εφόσον οι βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες
συνιστούν το πραγματολογικό επίπεδο του λόγου, δηλ. τη χρήση του μέσα
στο κοινωνικό πλαίσιο. Η Bates (1976) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από το
πραγματολογικό επίπεδο του λόγου αντλούνται τα υπόλοιπα δύο, το
σημασιολογικό και το συντακτικό. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι η
σημασιολογία αναδύεται αναπτυξιακά και λογικά από την πραγματολογία, με
τον ίδιο τρόπο που το συντακτικό φαίνεται να αναδύεται από τη σημασιολογία.
Από τον 24° μήνα και μετά το παιδί πραγματοποιεί τη μετάβαση του στη
συμβολική επικοινωνία χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας τις γλωσσικές
δομές της μητρικής του γλώσσας και πλησιάζοντας όλο και περισσότερο τους
κανόνες της γλώσσας (Bruner, 1974/75, Bates et al., 1977).

Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης της επικοινωνίας – μη λεκτικής
πραγματολογίας. (Μοντέλο Bates et al 1976)

•

1ο ΣΤΑΔΙΟ: “διαλεκτικό”

(perlocutionary) (από τη γέννηση – 9

μηνών)
Η

πρώτη

φάση

ανάπτυξης

αντιστοιχεί

στο

«δια-λεκτικό

στάδιο»

(perlocutionary stage) και διαρκεί από τη γέννηση ως τον ένατο μήνα. Στην
περίοδο αυτή το παιδί δεν ενδιαφέρεται για τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της
συμπεριφοράς του, και ως εκ τούτου το στάδιο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί
ως στάδιο μονομερούς επικοινωνίας

επειδή π.χ. το κλάμα λειτουργεί ως

αντανακλαστική αντίδραση και όχι ως επικοινωνιακή συμπεριφορά. Παρόλα
αυτά όμως, το κλάμα, λειτουργεί επικοινωνιακά προς το περιβάλλον αφού το
κάνει να αντιδρά σε αυτή την έμφυτη αντανακλαστική πράξη του βρέφους.
Με άλλα λόγια το παιδί γνωστοποιεί τις ανάγκες του και την κατάστασή του
αλλά η επικοινωνία του δεν έχει πρόθεση ούτε τηρεί κάποιους ορισμένους
όρους.

Παρόλα

αντανακλαστική
μουρμούρισμα,
συμπεριφορά

αυτά,

όπως

συμπεριφορά
κλάμα,
από

τους

αναφέρθηκε
του

χαμόγελο)
ενήλικες

βρέφους

και

(π.χ.

αναγνωρίζεται
οι

οποίοι

προηγουμένως,
ως

ψελλίσματα

η
-

επικοινωνιακή

προσδίδουν

σε

αυτήν
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επικοινωνιακό περιεχόμενο. Έτσι, το βρέφος μαθαίνει ότι η συμπεριφορά του
επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα.
Τα πρώτα επικοινωνιακά «σημάδια» του βρέφους σ’αυτό το στάδιο είναι το
κλάμα, τα ψελλίσματα. οι κινήσεις, τα χαμόγελα και η οπτική επαφή. Οι
συμπεριφορές αυτές είναι οι πρόδρομοι της επικοινωνίας και στηρίζονται στις
αντιδράσεις του βρέφους αναφορικά με την κατάσταση στην οποία αυτό
βρίσκεται.
Τα μηνύματα αυτού του είδους δε μαθαίνονται από το περιβάλλον. Το
γεγονός ότι αυτά εμφανίζονται σε όλα τα βρέφη τους δίνει τη δυνατότητα να
χαρακτηριστούν ως αντανακλαστικά και να θεωρηθούν συνέπεια της
βιολογικής ανάπτυξης του βρέφους (Bloom A, Lahey, 1978). Βασιζόμενα σε
αυτά τα αντανακλαστικά τα βρέφη ανακαλύπτουν το νόημα της επικοινωνίας.
Τα βρέφη δοκιμάζουν και χρησιμοποιούν πολλές μη-λεκτικές επικοινωνιακές
συμπεριφορές για να σηματοδοτήσουν τις ανάγκες και τα «θέλω» τους
(επικοινωνιακές προθέσεις), πριν ανακαλύψουν τις κατάλληλες για κάθε
περίσταση.
Έτσι κάνοντας επαναληπτική χρήση των συμπεριφορών αυτών, τα βρέφη
συνδέουν τη συμπεριφορά με την απάντηση του περιβάλλοντος και έτσι
κατακτούν την επικοινωνία.
Συγκεκριμένα, πολύ νωρίς (6-8 εβδομάδες), τα βρέφη αναπτύσσουν την
ικανότητα να χαμογελούν και γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι αυτή η πανίσχυρη
κοινωνική δεξιότητα ωθεί και την επιμήκυνση της συνδιαλλαγής. Επίσης πολύ
νωρίς μιμούνται και αντιγράφουν κινήσεις του στόματος και του προσώπου οι
οποίες εντάσσονται και αυτές στη διαδικασία της συνδιαλλαγής και
αλληλεπίδρασης με τους ενήλικες. Οι γονείς αντιγράφουν εκφράσεις ή
κινήσεις του στόματος και σχολιάζουν ή ερμηνεύουν το νόημα τους.
Σε ηλικία 2 μηνών το βρέφος παράγει φωνηεντικού τύπου ήχους
(μουρμούρισμα) ενώ μέχρι την ηλικία των 6 μηνών εμπλέκεται σε φωνητικές
συνομιλίες

ή

εναλλαγή

σειράς

κατά

την

πρόσωπο

με

πρόσωπο

αλληλεπίδραση με το γονιό. Παράλληλα, αρχίζει να εμφανίζεται ποικιλία ήχων
(σύμφωνα).
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Τα πολύ μικρά βρέφη δείχνουν ενδιαφέρον για τα πρόσωπα και έτσι
παρατηρείται μια εξελικτική ακολουθία για την ανάπτυξη της οπτικής επαφής.
Η οπτική επαφή χαρακτηρίζεται ως «πρωτοσυζήτηση» του παιδιού με τους
γονείς εφόσον ο συγχρονισμός του βλέμματος ανάμεσα στη μητέρα και το
παιδί έχει βρεθεί να είναι ανάλογος με το ρυθμό διαλόγου των ενηλίκων.
Επίσης, τα φυσιολογικά βρέφη μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το κλάμα για να
ευαισθητοποιήσουν τους ενήλικες προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις τους. Αργότερα, χρησιμοποιούν εκφωνήσεις για να
τραβήξουν την προσοχή του γονιού και έτσι καθώς η μητέρα ανταποκρίνεται
αρχίζει η συνδιαλλαγή. Η παραγωγή ήχων από το παιδί και τη μητέρα
ταυτόχρονα με την οπτική επαφή ανήκει στα πρωταρχικά στάδια της
επικοινωνίας τους.
Τέλος, από τον 8ο μήνα παρατηρείται επαναλαμβανόμενο ψέλλισμα
συλλαβών

-γλωσσικό παιχνίδι με συλλαβές (μπα-μπα-μπα, μα-μα-μα) με

παράλληλη διαφοροποίηση της προσωδίας.

•
Το

2ο ΣΤΑΔΙΟ: «προσλεκτικό» (illocutionary) (9ος - 15ος μήνας)
δεύτερο

στάδιο

της

ανάπτυξης

της

επικοινωνίας,

ονομάζεται

«προσλεκτικό» (illocutionary) και διαρκεί από τον ένατο ως το δέκατο πέμπτο
μήνα.
Στα πλαίσια αυτού του σταδίου, το βρέφος παρουσιάζει πρόθεση για
επικοινωνία και γι’ αυτό το λόγο το στάδιο αυτό θεωρείται επικοινωνιακό. Οι
λειτουργίες που αναπτύσσει το παιδί σε αυτό το στάδιο οδηγούν το παιδί στην
πρόσκτηση του προφορικού λόγου.
Συγκεκριμένα το βρέφος χωρίς όμως ακόμα να έχει κατακτήσει πλήρως τους
όρους για τη δομή ή τη χρήση του λόγου σε σχέση με το επικοινωνιακό
πλαίσιο:
δηλώνει την πρόθεση του να χρησιμοποιήσει τον ενήλικα προκειμένου να
αποκτήσει ένα επιθυμητό αντικείμενο (πρωτοπροστακτικές ενέργειες)
•

χρησιμοποιεί ένα αντικείμενο για να προσελκύσει και να κατευθύνει την
προσοχή του ενήλικα (ενέργειες πρωτοδηλώσεων).
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Οι

παραπάνω

επικοινωνιακές

ικανότητες

(πρωτοπροστακτικές,

πρωτοδηλώσεις) εκδηλώνονται με τους παρακάτω τρόπους.
Από τον 9ο έως τον 15ο μήνα το βρέφος αναπτύσσει «ιδιόγλωσσα» (jargon)
με προτασιακού τύπου προσωδία. Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιείται πιο συχνά
για τον σχολιασμό του περιβάλλοντος και για φωνητικό παιχνίδι.
Επίσης, τα φυσιολογικά βρέφη χρησιμοποιούν χειρονομίες (δείξιμο με τα
μάτια, άπλωμα του χεριού) και αργότερα το δείξιμο με το δάχτυλο παράλληλα
με εκφωνήσεις για να τραβήξουν την προσοχή του ενήλικα ή να τον
παρακινήσουν να τους δώσει το επιθυμητό αντικείμενο καθώς και για να
ονομάσει ο ενήλικας ένα επιθυμητό αντικείμενο ή απλά να το δείξουν στον
ενήλικα.

•

3ο ΣΤΑΔΙΟ: «εκφωνητικό» (locutionary) (15ος μήνας και εξής)

Το τρίτο στάδιο επικοινωνιακής ανάπτυξης είναι το επονομαζόμενο
«εκφωνητικό» (locutionary). Σ’ αυτό το στάδιο το παιδί αρχίζει να κατακτά τη
γλωσσική δομή του λόγου και τελειοποιεί τη λειτουργική του επικοινωνία. Το
στάδιο αυτό έχει λεκτικό χαρακτήρα.
Ήδη από την ηλικία των 18 μηνών το βρέφος έχει αναπτύξει ένα λεξιλόγιο 350 λέξεων τις οποίες χρησιμοποιεί για να αναφερθεί σε αντικείμενα και σε
ενέργειες του περιβάλλοντος.
Μέχρι και την ηλικία των 2 ετών βάζει μαζί 2 λέξεις, χρησιμοποιώντας τη
γλώσσα για να σχολιάσει, να ζητήσει αντικείμενα και να τραβήξει την
προσοχή. Σ’ αυτήν την περίοδο γλωσσικής ανάπτυξης παρατηρείται το
φαινόμενο της υπερ-διεύρυνσης του νοήματος των λέξεων (π.χ. το
«μπαμπάς» αναφέρεται σε όλους τους άνδρες). Επίσης, το παιδί μπορεί να
επαναλαμβάνει ή να μιμείται λέξεις ή φράσεις που ακούει (ηχολαλία).
Όσον αφορά στην περαιτέρω φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου, οι κυριότερες
κατακτήσεις που παρουσιάζει το παιδί από τον 2ο έως και τον 3ο χρόνο σε
επίπεδο δομής και χρήσης της γλώσσας είναι οι εξής:
Το παιδί συνδυάζει 3-5 λέξεις μαζί («τηλεγραφική ομιλία»), κάνει απλές
ερωτήσεις (π.χ. πού μπαμπάς; πάει γειά σου;) χρησιμοποιεί τη δεικτικό
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αντωνυμία «αυτό» παράλληλα με χειρονομία δειξίματος με το δάχτυλο,
αναφέρεται στον εαυτό του με το όνομά του και όχι το «εγώ», μπορεί να
αντιστρέφει για λίγο τις αντωνυμίες.
Γενικά στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ηλικία των 3 ετών, η γλώσσα
επικεντρώνεται στο «εδώ και τώρα», ενώ το παιδί δεν είναι σε θέση να
διατηρήσει το θέμα μιας συνομιλίας.
Στην ηλικία των τριών ετών το παιδί έχει αναπτύξει λεξιλόγιο περίπου 1000
λέξεων. Τα περισσότερα γραμματικά μορφήματα (πληθυντικός, αόριστος,
προθέσεις) χρησιμοποιούνται σωστά. Ηχολαλία σπάνια παρατηρείται σε
αυτήν την ηλικία. Η γλώσσα χρησιμοποιείται όλο και πιο πολύ για το «εκεί»
και το «τότε». Το παιδί κάνει πολλές ερωτήσεις πιο πολύ για τη συνέχιση της
συναλλαγής παρά για την αναζήτηση των πληροφοριών.
Ως προς την ανάπτυξη της κοινωνικής χρήσης του λόγου (λεκτική
πραγματολογία) κατά την προσχολική περίοδο παρατηρείται σημαντική
αύξηση της ποικιλίας έκφρασης των επικοινωνιακών μηνυμάτων από μέρους
των παιδιών, δηλ διεύρυνση του ρεπερτορίου της χρήσης του λόγου, η οποία
επηρεάζεται από τις γνωστικές και τις κοινωνικές αλλαγές του παιδιού.
Έτσι στην πρώιμη προσχολική ηλικία (π.χ. 2-3 ετών) το παιδί χρησιμοποιεί
το λόγο για να κατευθύνει τον εαυτό του, να δώσει εντολές στους άλλους και
να εκφράσει τις εμπειρίες του ενώ σε μεγαλύτερη ηλικία χρησιμοποιεί το λόγο
για να δηλώσει την αιτία κάποιου γεγονότος, να εκφράσει σκέψεις και να
επιλύσει προβλήματα.
Συνολικά, λοιπόν,

από 2 έως 5 ετών το παιδί αναπτύσσει τη λεκτική

πραγματολογία δηλ. χρησιμοποιεί το λόγο για να μιμηθεί, να ρωτήσει,
εκφράσει τις ανάγκες του, να απαντήσει σε ερωτήσεις, να περιγράψει μια
εικόνα, ένα αντικείμενο ή γεγονός, να περιγράψει αυτό που κάνει, να
οργανώσει ένα σχέδιο δράσης και να διηγηθεί εμπειρίες του παρελθόντος, ή
ακόμη να πειράξει ή να ενοχλήσει κάποιον, να απειλήσει ή να φοβίσει
κάποιον, να παραπονεθεί για κάτι ή για να κάνει κριτική.
Γύρω στον τέταρτο χρόνο το παιδί χρησιμοποιεί πιο σύνθετες δομές
προτάσεων Αποκτά περισσότερες γνώσεις για τον κοινωνικό ρόλο της
συζήτησης, είναι σε θέση να διατηρήσει το θέμα μιας συνομιλίας και να
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προσθέσει νέες πληροφορίες. Επίσης μπορεί να προσαρμόσει το λόγο του
στις ανάγκες του συνομιλητή (π.χ. απλοποιεί τη γλώσσα του όταν μιλάει σε
ένα παιδί 2 χρόνων, ζητεί επεξήγηση εάν δεν καταλαβαίνει κάτι και αρχίζει να
κατανοεί ότι πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του άλλου).
Μετά τον πέμπτο χρόνο, σε γενικές γραμμές το παιδί ολοκληρώνει την
ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων χρήσης του λόγου και καθίσταται ικανός
συζητητής επικοινωνώντας αποτελεσματικά σχεδόν σε όλες τις περιστάσεις
συναλλαγής.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί πιο σωστά τις σύνθετες γλωσσικές δομές,
παρουσιάζει ώριμη γραμματική δομή (παραμένουν κάποια προβλήματα με τη
συμφωνία υποκειμένου/ ρήματος, ανώμαλους τύπους, πτώση αντωνυμιών),
έχει την ικανότητα να κρίνει αν οι προτάσεις είναι γραμματικά σωστές ή όχι και
να τις διορθώσει, αρχίζει να κατανοεί το αστείο και τον σαρκασμό, να
αναγνωρίζει τη λεκτική αμφισημία, και ασάφεια ενώ παράλληλα εξελίσσει την
ικανότητά του να προσαρμόζει τη γλώσσα του σύμφωνα με την προοπτική και
τον ρόλο του σαν ακροατή.
Στην περίοδο της πρώτης σχολικής ηλικίας και μέχρι τον έβδομο χρόνο τα
παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες όπως η διατήρηση της συζήτησης, η
διευκρίνηση του μεταδιδόμενου μηνύματος με τη χρήση διαφορετικών
γλωσσικών δομών, η χρησιμοποίηση και η κατανόηση της πλάγιας αίτησης
και η ικανότητα αφήγησης βασισμένη σε ένα πλάγιο σχήμα.
Επίσης σε αυτήν την περίοδο είναι ικανά να ζητούν εξηγήσεις σε περίπτωση
που δεν κατανοούν κάτι, να προσαρμόζουν το λόγο τους στον ομιλητή
ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τον βαθμό συγγένειας και την κοινωνική του
θέση, να κατανοούν τα λογοπαίγνια και να διασκεδάζουν με τις ανέκδοτες
εκφράσεις, να κατανοούν εκτενείς αφηγήσεις, να διαπραγματεύονται, να
εκφράζουν λεκτικά μεγάλο φάσμα συναισθημάτων και να αναπτύσσουν μεταγλωσσικές ικανότητες.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ
Η ανάπτυξη της επικοινωνίας στα παιδιά με αυτισμό ακολουθεί την ίδια
πορεία με την ανάπτυξη των φυσιολογικά αναπτυσσόμενων παιδιών, αλλά
14
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εμποδίζεται

ποικιλοτρόπως

σε

διαφορετικά

αναπτυξιακά

στάδια,

επηρεαζόμενη από τη νοητική δυνατότητα των παιδιών και το βαθμό της
αυτιστικής τους διαταραχής.
η ανάπτυξη των επικοινωνιακών συμπεριφορών στα παιδιά με αυτισμό είναι
διαφορετική από την φυσιολογική σειρά ανάπτυξης.
Ενώ στη φυσιολογική ανάπτυξη της επικοινωνίας οι επιμέρους λειτουργίες
εμφανίζονται ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της επικοινωνίας στα παιδιά με αυτισμό
εμφανίζεται

περισσότερο

σε

μια

αλληλουχία

–

σειρά.

Το

μοντέλο

επικοινωνιακής ανάπτυξης που ακολουθούν τα παιδιά με αυτισμό είναι τόσο
ποσοτικά όσο και ποιοτικά διαφορετικό από τη φυσιολογική προ γλωσσική
σειρά ανάπτυξης.
Έτσι καθώς παρατηρείται εξαιρετική ποικιλία και διαφοροποίηση μέσα στα
πλαίσια του φάσματος του αυτισμού τα στοιχεία που δίνουμε ως προς την
ανάπτυξη της πρώιμης επικοινωνίας, δεν θα πρέπει να γενικεύονται για όλα
τα παιδιά με αυτισμό.
Αν ακολουθήσουμε το μοντέλο των Bates, Camaoni & Voltera (1975), στους
πρώτους μήνες της ζωής όλα τα βρέφη, ακόμη και αυτά με αυτισμό,
βρίσκονται στο πρώτο στάδιο ανάπτυξής τους, το επονομαζόμενο ως «διαλεκτικό» στάδιο ή στάδιο μονομερούς επικοινωνίας (perlocutionary stage).
Έρευνες (Ricks 1975, Wing 1976) υποδεικνύουν ότι τα σημάδια της
αυτιστικής διαταραχής είναι εμφανή από την πρώτη βρεφική ηλικία και
συσχετίζονται

με

την

ποιότητα

του

κλάματος,

που

παράγεται

με

ιδιοσυγκρασιακό τρόπο δηλ. τείνει να είναι μονότονο και δυσερμήνευτο.
Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι τα βρέφη με αυτισμό εκφράζουν μέσω του
κλάματος τα ίδια συναισθήματα με αυτά των φυσιολογικά αναπτυσσόμενων
βρεφών (αίτηση, έλλειψη, χαιρετισμό, έκπληξη (Ricks 1975). Ως αποτέλεσμα,
γύρω στην ηλικία των 6 μηνών η ερμηνεία του νοήματος του κλάματος είναι
δύσκολη ενώ στους 8 μήνες παρατηρείται περιορισμένο ή ασυνήθιστο
ψέλλισμα /γλωσσικό (π.χ. στριγκλιές ή κραυγές).
Η σοβαρή παρέκκλιση στην ανάπτυξη της επικοινωνίας στα βρέφη με αυτισμό
αρχίζει κατά το δεύτερο στάδιο του μοντέλου της Bates. Στο στάδιο αυτό, το
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οποίο ονομάζεται «προσλεκτικό» (illocutionory), παρατηρείται απουσία
μίμησης ήχων, χειρονομιών ή εκφράσεων.
Συγκεκριμένα, μερικά βρέφη με αυτισμό δεν εγκαθιδρύουν την απαιτούμενη
οπτική επαφή και δε συμμετέχουν στο ηχητικό παιχνίδι «αλλαγής σειράς»
(Newson 1979α). Επίσης, δε χρησιμοποιούν το δείξιμο ως επικοινωνιακή
συμπεριφορά, για να προσελκύσουν ή να κατευθύνουν την προσοχή του
ενήλικα (συμπεριφορές πρωτοδηλώσεων) ή ακόμη για να εκφράσουν την
επιθυμία τους (πρωτοπροστακτικές συμπεριφορές).
Γύρω στους 12 μήνες είναι πιθανή η εμφάνιση πρώτων λέξεων, αλλά συχνά
δεν χρησιμοποιούνται με νόημα. Το κλάμα παραμένει συχνό και δυνατό και
ως εκ τούτου η ερμηνεία του καθίσταται δύσκολη.
Από τα παιδιά με αυτισμό, αυτά που είναι υψηλής λειτουργικότητας ή ανήκουν
στο

σύνδρομο

Asperger

μπορεί

να

εμφανίσου

πρωτοπροστακτικές

συμπεριφορές, δηλ. να δηλώσουν την επιθυμία τους προς τον ενήλικα με
σκοπό να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους αλλά δεν αναπτύσσουν
συμπεριφορές πρωτοδηλώσεων, δηλ. δεν στρέφουν την προσοχή του ενήλικα
προς ένα αντικείμενο με στόχο να αλλάξουν τη δική του νοητική κατάσταση
(δεν δείχνουν την θέση ή την ύπαρξη ενός αντικειμένου εξ αιτίας της
δυσκολίας τους να καθορίσουν τον δικό τους προσωπικό χώρο και κατ’
επέκταση να δηλώσουν κάτι πέρα από τον εαυτό τους).
Η συμπεριφορά αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη της γνώσης ότι ο άλλος
μπορεί να μη γνωρίζει ή να μην έχει προσέξει κάτι, προϋποθέτει δηλ. την
κατανόηση της θεωρίας του νου η οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι
διαταραγμένη στα άτομα με αυτισμό.
Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με αυτισμό που κυμαίνεται μεταξύ 50%-80%
(Jordan 1996) περνά στο τρίτο στάδιο του μοντέλου της Bates και των
συνεργατών της. το επονομαζόμενο «εκφωνητικό» και αναπτύσσει προφορικό
λόγο. Όμως μην έχοντας περάσει όλα τα αναπτυξιακά στάδια της
επικοινωνίας, ο λόγος τους είναι περιορισμένος και χρησιμοποιείται κυρίως
για να ζητήσουν κάτι ή να επαναλάβουν στερεοτυπικά κάποιο θέμα που τους
ενδιαφέρει.
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Έτσι στην ηλικία των 24 μηνών παρατηρείται ένα λεξιλόγιο μικρότερο από 15
λέξεις. Συχνά οι λέξεις εμφανίζονται και μετά εγκαταλείπονται ενώ δεν
αναπτύσσονται χειρονομίες. Ελάχιστα παιδιά δείχνουν αντικείμενα.
Στην ηλικία των 3 ετών σπάνια συνδυάζονται λέξεις, παρατηρείται πιθανή
ηχολαλία φράσεων ενώ η δημιουργική χρήση της γλώσσας είναι απούσα έως
πολύ περιορισμένη.
Αργότερα σε ηλικία 4 ετών, ελάχιστα παιδιά συνδυάζουν δημιουργικά 2-3
λέξεις.

Η ηχολαλία παραμένει

και

είναι

δυνατό να

χρησιμοποιείται

επικοινωνιακά. Τα παιδιά με αυτισμό μιμούνται τις διαφημίσεις στην
τηλεόραση και προβάλουν αιτήματα. Επικοινωνιακές πράξεις

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ
Οι δυσκολίες στην επικοινωνία και το λόγο συνθέτουν το σύμπτωμα εκείνο
που κάνει αρχικά τους γονείς παιδιών με αυτισμό να ανησυχήσουν και να
ζητήσουν τη γνώμη του ειδικού (Παπαγεωργίου, Βογινδρούκας 1999).
Οι επιμέρους παράγοντες που συμβάλουν στη δυσκολία κατάκτησης της
επικοινωνίας και της γλώσσας στον αυτισμό έχουν σχέση με :
•

Παράγοντες που οφείλονται στην αυτιστική διαταραχή

•

Επιπρόσθετους παράγοντες

Παράγοντες που οφείλονται στην αυτιστική διαταραχή
α) Η διαταραγμένη κοινωνική επικοινωνία φαίνεται να συνιστά την αρχική
δυσκολία του παιδιού με

αυτισμό η οποία επηρεάζει άμεσα τις

επικοινωνιακές δεξιότητες. Πολλοί ερευνητές (Newson, 1984 Hobson, 1993
Frith,1994) υποστηρίζουν ότι η δυσκολία στην κατανόηση των εκφράσεων του
προσώπου,

στην

εγκαθίδρυση

οπτικής

επαφής,

στην

εμπλοκή

σε

συμπεριφορές «αλλαγής σειράς», η απόκλιση στην ανάπτυξη του κοινωνικού
συγχρονισμού και η έλλειψη «ενσυναίσθησης» για τις απόψεις και τα
συναισθήματα των άλλων, εντάσσονται στις δυσκολίες που δεν επιτρέπουν
στα

παιδιά

με

αυτισμό

να

αναπτύξουν

προλεκτικές

επικοινωνιακές

συμπεριφορές, που θα τις χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη του λόγου και
την σωστή χρήση του αργότερα.
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β) Βασική προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία της γλώσσας
είναι η ενσωμάτωση των επιμέρους επιπέδων της σε ένα σύστημα όπου κάθε
επίπεδο (π.χ. μορφολογία, φωνολογία κλπ) συμβάλλει στην ανάπτυξη του
όλου. Έρευνα αναφέρει ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν άνιση
/ανομοιόμορφη ανάπτυξη των επιμέρους επιπέδων της Γλώσσας.
Αυτή η ιδιαίτερη /«άνιση» ανάπτυξη των επιμέρους γλωσσικών επιπέδων
συνδέεται με τη δυσλειτουργία περισσότερο ή λιγότερο, σε επιμέρους δομές ή
λειτουργίες

του

νευρικού

συστήματος,

γεγονός

που

καθορίζει

το

ανομοιόμορφο επίπεδο λειτουργίας των γλωσσικών ικανοτήτων στο παιδί.
Έτσι,

π.χ. τα αυτιστικά παιδιά υψηλής λειτουργικότητας, μπορεί να

παρουσιάζουν φυσιολογική ανάπτυξη στους τομείς της σύνταξης ή της
σημασιολογίας και παράλληλα σημαντικά προβλήματα στην επικοινωνία και
συνδιαλλαγή με τους άλλους μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο δηλ δυσκολία σε
πραγματολογικό επίπεδο.
γ)

Γνωστικές μειονεξίες – νοητική ακαμψία. Τα παιδιά με αυτισμό

παρουσιάζουν δυσκολία να μεταφράζουν ή να αποκωδικοποιούν εμπειρίες σε
σύμβολα ή αναπαραστάσεις. Παράλληλα, η δυσκολία στη κατάκτηση νέων
πληροφοριών, εξαιτίας της δυσκολίας στη λεκτική επεξεργασία, η ακαμψία της
σκέψης, η δυσκολία γενίκευσης των γνώσεων και το έλλειμμα μάθησης μέσα
από εμπειρίες επηρεάζουν τη γενικότερη λεκτική και επικοινωνιακή ανάπτυξη
των

αυτιστικών

παιδιών,

εμποδίζοντας

την

εγκαθίδρυση

και

χρήση

συμβολισμών και αφηρημένης σκέψης (Jordan 1996).
Επιπρόσθετοι παράγοντες
Εκτός όμως από τις δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου που οφείλονται στην
αυτιστική διαταραχή, μπορεί να συνυπάρχουν και επιπρόσθετες γλωσσικές
διαταραχές με τον αυτισμό. Οι τελευταίες μπορεί να οφείλονται σε
αναπτυξιακή διαταραχή λόγου ή να επηρεάζονται από το επίπεδο των
νοητικών ικανοτήτων των παιδιών αυτών ή ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις,
να είναι αποτέλεσμα συνοδών αισθητηριακών διαταραχών.
Ως

αποτέλεσμα,

οι

γλωσσικές

και

επικοινωνιακές

δυσκολίες

που

παρουσιάζονται μέσα στο φάσμα του αυτισμού ποικίλουν και αφορούν τόσο
στη λεκτική όσο και στη μη-λεκτική επικοινωνία. Μερικά παιδιά δεν
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αναπτύσσουν καθόλου το λόγο ενώ άλλα αναπτύσσουν το λόγο με κάποια
καθυστέρηση. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά με αυτισμό που δεν
αναπτύσσουν το λόγο καταφέρνουν να μιμηθούν μηχανικούς ήχους ή κάποιες
μεμονωμένες λέξεις, ενώ, όπου ο λόγος αναπτύσσεται, παρατηρούνται
δυσκολίες στο πραγματολογικό επίπεδο, δηλ. στην κοινωνική χρήση του
λόγου.
Σε σχέση με το ερώτημα για το αν τα παιδιά με αυτισμό επικοινωνούν, οι
σχετικές μελέτες υποστηρίζουν ότι

ακόμη και το πιο σοβαρά επιβαρημένο

παιδί παρουσιάζει συμπεριφορές που μπορούν να διαγνωστούν ως
επικοινωνιακές μέσα στο κατάλληλο πλαίσιο. Συχνά η υπόθεση ότι τα παιδιά
με αυτισμό δεν έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν έχει ως αποτέλεσμα την
αυτό-εκπληρούμενη προφητεία, δηλ. επειδή πιστεύεται ότι δεν μπορούν να
επικοινωνήσουν, δεν αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν συνομιλητές και οι
συμπεριφορές τους δεν αναλύονται ώστε να βρεθούν επικοινωνιακές
προθέσεις ή αλληλεπιδράσεις.Τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να βρίσκονται σε
προγλωσσικό ή ακόμα προ-επικοινωνιακό στάδιο, αλλά αντιδρούν στα
ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Οι συμπεριφορές τους θα πρέπει να
αναλύονται μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο έτσι ώστε να καθορίζονται οι
ιδιαίτεροι / ιδιοσυγκρασιακοί τρόποι έκφρασης και επικοινωνίας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αυτιστικού λόγου
Στα πλαίσια της αυτιστικής διαταραχής η γλώσσα δεν είναι παραγωγική και
δημιουργική. Μεγάλο μέρος των μελετών επικεντρώνεται περισσότερο στο
λόγο των αυτιστικών παιδιών-την ιδιόρρυθμη μορφή της ομιλίας καθώς και τις
δυσκολίες κατανόησης – παρά σε οποιαδήποτε άλλη από τις ψυχολογικές
τους μειονεξίες.
Γενικά οι τομείς του λόγου οι οποίοι επηρεάζονται ιδιαίτερα από την αυτιστική
διαταραχή, τόσο στην Κατανόηση όσο και στην Έκφραση, είναι αυτοί που
σχετίζονται με τα παραλεκτικά, προσωδιακά στοιχεία της ομιλίας (χροιά
φωνής, ένταση, δύναμη, επιτονισμός), και με το πραγματολογικό επίπεδο του
λόγου τόσο σε λεκτικό όσο και σε μη – λεκτικό επίπεδο (στάση σώματος,
απόσταση, εκφράσεις προσώπου) γεγονός που καθιστά τη χρήση της
γλώσσας για επικοινωνία πολύ σημαντικά επιβαρημένη.
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Δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερες δυσκολίες των παιδιών με αυτισμό στον
τομέα της φωνολογίας, του συντακτικού και της γραμματικής. Αν αυτοί οι
τομείς παρουσιάζουν δυσκολίες, τούτο οφείλεται όχι στην παρουσία του
αυτισμού, αλλά στη μειωμένη νοητική δυνατότητα ή σε επιπρόσθετες
διαταραχές λόγου (Bernstein & Tiegerman 1993)
Όπως αναφέρθηκε ήδη καθώς τα επιμέρους επίπεδα του Λόγου μπορεί να
αναπτύσσονται

ανομοιόμορφα

στον

αυτισμό,

ένα

παιδί

μπορεί

να

παρουσιάζει ικανότητα σε σημασιολογικό επίπεδο, ενώ μειονεκτεί φανερά σε
επίπεδο σύνταξης ή το αντίστροφο.
Υπάρχει ένα ικανό ποσοστό των αυτιστικών παιδιών που παρά τη νοητική
υστέρηση, μαθαίνει να διαβάζει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Τα παιδιά αυτά
διαβάζουν δυνατά χωρίς να κάνουν λάθη και μπορούν να συμπληρώσουν
ατελείς προτάσεις με τη σωστή γραμματική τους μορφή.
Από την άλλη, ερευνητικά δεδομένα μαρτυρούν ότι ενώ ο ίδιος πληθυσμός
παρουσιάζει πολύ καλή επίδοση ως προς τις φωνολογικές και συντακτικές
ικανότητες, δυσκολεύεται στην σημασιολογική επεξεργασία ενός κειμένου,
π.χ. συχνά δεν μπορούν να μαντέψουν τη λέξη που λείπει από μία ιστορία, ή
να εντοπίσουν λέξεις χωρίς νόημα που παρεμβάλλονται.
Λίγες έρευνες έχουν γίνει σχετικά με τη σημασιολογική ικανότητα των ικανών
αυτιστικών ατόμων. Αναφέρεται ότι οι χαρισματικοί αυτιστικοί άνθρωποι δεν
παρουσιάζουν καμία σημασιολογική μειονεξία ειδικά όταν τα συζητούμενα
θέματα σχετίζονται με τομείς των ενδιαφερόντων τους αλλά δυσκολεύονται
στην κατανόηση των λεπτών νοημάτων των λέξεων ή φράσεων. Όλοι μας
γνωρίζουμε

ότι

επικοινωνιακή

οι

ίδιες

πρόθεση,

λέξεις,

όταν

προκαλούν

προφέρονται
αλλαγή

του

με

διαφορετική

νοήματος.

Ένα

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ειρωνία. Για τους αυτιστικούς ανθρώπους
το κυριολεκτικό νόημα των λέξεων δεν μεταβάλλεται μέσα σε ένα ειρωνικό
πλαίσιο. Ως εκ τούτου ένα αυτιστικό άτομο βρίσκεται σε εξαιρετικά μειονεκτική
θέση εξαιτίας της περιορισμένης πνευματικής ικανότητας νοητικού δυναμικού
και επομένως, μπορεί να μάθει να αναγνωρίζει τις λεπτές διαφορές ή
αποχρώσεις του νοήματος μόνο άμα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια.
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Πραγματολογικές Δυσκολίες
Έχει καταστεί σαφές ότι η δυσκολία στον τομέα της πραγματολογίας αποτελεί
παγκόσμιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Αυτισμού. Όσο υψηλό και αν είναι
το επίπεδο των συντακτικών ή σημασιολογικών δεξιοτήτων – και σε μερικούς
ανθρώπους είναι αρκετά υψηλό – το επίπεδο των πραγματολογικών
δεξιοτήτων θα είναι χαμηλότερο. Έτσι τα άτομα με αυτισμό ακόμα και όταν
έχουν αναπτύξει το λόγο σε ικανοποιητικό συνεχίζουν να παρουσιάζουν
σοβαρές επικοινωνιακές μειονεξίες.
Όπως ήδη αναφέρθηκε το πραγματολογικό επίπεδο του Λόγου περιλαμβάνει
τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα χρησιμοποιείται για επικοινωνιακούς
σκοπούς.
Γενικά τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν τα παρακάτω πραγματολογικά
προβλήματα σε μη -λεκτικό επίπεδο
-

δεν αναπτύσσουν εύρος επικοινωνιακών λειτουργιών και προθέσεων

-

δεν αναπτύσσουν την ικανότητα να επικοινωνούν ή να αλληλεπιδρούν με
το βλέμμα (οπτική επαφή)

-

δεν αναπτύσσουν ικανότητες προσοχής και συνδυασμένης προσοχής

-

δεν αναπτύσσουν ικανότητες εναλλαγής σειράς ή αμοιβαιότητας κατά το
παιχνίδι

-

δεν αναπτύσσουν κινήσεις ή χειρονομίες και μίμηση για επικοινωνία

-

άκαμπτη στάση σώματος

Οι πραγματολογικές δυσκολίες σε λεκτικό επίπεδο αφορούν την ουσία της
επικοινωνίας, π.χ την επάρκεια για συζήτηση. Το άτομο με αυτισμό μπορεί
π.χ. είτε να μην έχει συναίσθηση ή γνώση του ρόλου του σαν ομιλητή ή
ακροατή είτε να μην ανταποκρίνεται κατάλληλα στον διάλογο είτε σαν
ομιλητής (π.χ. έναρξη συζήτησης, εισαγωγή στο θέμα) ή σαν ακροατής (π.χ.
δυσκολία να δώσει feedback σχετικά με το αν το μήνυμα του άλλου έγινε
αντιληπτό)
Έτσι η ερώτησης «μπορείς να μου δώσεις το αλάτι» αποτελεί μια έκκληση για
το αλάτι και όχι για την πληροφορία, την ικανότητα να δώσω το αλάτι. Η
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κατανόηση του σημείου αυτού απαιτεί περισσότερο πραγματολογικές παρά
συντακτικές ή σημασιολογικές ικανότητες.
Σημαντικές γλωσσικές ιδιορρυθμίες στον Αυτισμό
Οι πιο χαρακτηριστικές γλωσσικές ιδιορρυθμίες των αυτιστικών παιδιών –
ατόμων είναι η ηχολαλία, η αντιστροφή των αντωνυμιών «εγώ» – «εσύ» και ο
λεγόμενος μεταφορικός λόγος.
Τα παιδιά

με αυτισμό έχουν δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας και

παρουσιάζουν κυριολεκτικό τρόπο σκέψης

γεγονός που συνδέεται με την

περιορισμένη νοητική τους ευκαμψία. Ως αποτέλεσμα, αποδίδουν στις λέξεις
μόνο

την

κυριολεκτική

τους

σημασία

και

δεν

επεξεργάζονται

τους

ιδιωματισμούς, το χιούμορ τον σαρκασμό.
Επίσης δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να κατακτήσουν λέξεις που
ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες π.χ. προσδιορισμούς, ή ρήματα που
«συσχετίζονται»

π.χ. «μικρό» μεγάλο» «πλατύ – στενό», «πριν -μετά»,

«παίρνω – δίνω» – δηλ. λέξεις που αντλούν το νόημά τους από το
περιβάλλον, από τη σχέση τους με άλλες λέξεις στην πρόταση ή το εξωτερικό
πλαίσιο. Παράδειγμα, οι έννοιες «μεγάλο μικρό» δεν ορίζονται σύμφωνα με
έναν απόλυτο ορισμό αλλά

έχουν σχετική σημασία ανάλογα με το ποιά

αντικείμενα συγκρίνουμε μεταξύ τους (ποτήρι, κουτάλι, μπουκάλι).
Μεταφορικός λόγος
Συχνά τα αυτιστικά άτομα επινοούν δικά τους ονόματα για διαφορετικά
αντικείμενα που στην πραγματικότητα είναι ίδια (ποδήλατο, ρόδες στη λάσπη
ρόδες

στο

γρασίδι

πόδια

στα

πετάλια)

ή

κάνουν

παράδοξα

«ιδιοσυγκρασιακά» σχόλια δηλ σχόλια που βασίζονται σε μοναδικές
συσχετίσεις και δεν αναφέρονται σε ευρύτερες εμπειρίες που είναι προσιτές
και στον ομιλητή και στον ακροατή. Η ιδιοσυγκρασιακή ομιλία υποδηλώνει
έλλειψη ενδιαφέροντος ή ανάγκης να μοιραστούν με τον ακροατή ένα
γενικότερο πλαίσιο αλληλεπίδρασης στο οποίο εμπλέκονται ενεργά και οι δυο.
Η έλλειψη αυτή υποδηλώνει μια αδυναμία να εκτιμήσουν την κατανόηση των
ακροατών. ¨Ετσι οι πληροφορίες που μεταφέρουν παραμένουν λεπτομερή και
αυτόνομα κομμάτια που δεν ανήκουν σε ένα ευρύτερο, συνεκτικό πρότυπο.
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Προβλήματα που συνδέονται με την απουσία νοητικής ευκαμψίας σχετίζονται
και με την αντιστροφή των προσωπικών αντωνυμιών, καθώς τα αυτιστικά
παιδιά δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν σωστά το «εγώ» και το «εσύ». Για
τον εαυτό τους μπορεί να χρησιμοποιήσουν το «εσύ», «αυτός», «αυτή» ή το
όνομά τους σαν αντανάκλαση του πώς ακούν ότι απευθύνονται οι άλλοι σε
αυτά. Επίσης πολύ συχνά εάν ρωτήσουμε ένα παιδί με αυτισμό «θέλεις ένα
μπισκότο» όταν βρίσκεται στο στάδιο της γλωσσικής κατάκτησης, θα
επαναλάβει «θέλεις ένα μπισκότο» εννοώντας «εγώ».
Η ερμηνεία της ανάλυσης των αντωνυμικών λαθών σχετίζεται με τη λεγόμενη
δεικτική λειτουργία των προσωπικών αντωνυμιών. Τα αυτιστικά παιδία
υπόκεινται μόνο στην ανάγκη για τοπική αλλά όχι σφαιρική συνοχή, γεγονός
που

σημαίνει

ότι

συνταιριάζουν

μια

πολύ

περιορισμένη

ποσότητα

πληροφοριών. Οι αντωνυμίες χρησιμοποιούνται διαφορετικά ανάλογα με την
πρόθεση του ομιλητή. Έτσι ενώ τα φυσιολογικά παιδιά παίρνουν υπόψη τους
μεγαλύτερες ποσότητες πληροφοριών, κατανοούν τον τρόπο που οι
αντωνυμίες σχετίζονται με τα προηγηθέντα ή συνεπαγόμενα και διαλέγουν το
ουσιαστικό ή την αντωνυμία που εξυπηρετεί καλύτερα τη συνοχή του
διαλόγου.
Τα αυτιστικά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες και με τους χρόνους για
παρόμοιους λόγους. Η δυσκολία δεν αποτελεί γραμματικό πρόβλημα αλλά
πρόβλημα γνώσης του κατάλληλου τρόπου χρήσης των χρόνων.
Καθώς δυσκολεύονται στην κατανόηση του λόγου συχνά παρουσιάζουν το
χαρακτηριστικό

της

ηχολαλίας,

της

χωρίς

κατανόηση

κυριολεκτικής

επανάληψης λέξεων ή φράσεων που έχει πει κάποιος άλλος (άμεση
ηχολαλία) ή που άκουσαν σε ανύποπτο χρόνο (ετεροχρονισμένη ηχολαλία). Η
ηχολαλία μπορεί να θεωρηθεί ως προσπάθεια επικοινωνίας ή ως παιχνίδι με
τη γλώσσα. Συχνά η ηχολαλία άμεση ή ετεροχρονισμένη δεν αποτελεί μόνο
μια χρήση της γλώσσας που στερείται νοήματος όπως πιστευόταν κάποτε
αλλά μια προσπάθεια ελέγχου της κατάστασης με περιορισμένα διαθέσιμα
μέσα. Ενώ οι φυσιολογικοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν
συνεχώς νέους συνδυασμούς λέξεων και να τους προσαρμόζουν στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες και τα ενδιαφέροντα του συνομιλητή , η ευκαμψία
αυτή είναι πολύ δύσκολη ακόμα και στα προικισμένα αυτιστικά άτομα. Αυτά
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καταφεύγουν αδιάκριτα στη χρήση εκφράσεων και προτάσεων που έχουν
μάθει απ’έξω από άλλους χωρίς να τις αναλύουν ως προς το νόημά τους ή να
τις «μεταφράζουν».
Η καλύτερη κατανόηση της καθυστερούμενης ηχολαλίας αντικρούει το κλισέ
του αυτιστικού παιδιού που αποφεύγει την επαφή – ισχύει το αντίθετο – τα
άτομα με αυτισμό προσπαθούν να επικοινωνήσουν μόνο που έχουν στη
διάθεσή τους περιορισμένα μέσα. Για παράδειγμα, όταν ο Δημήτρης θέλει να
ακούσει μουσική λέει πάντοτε «πάρ’τα χέρια σου από το ραδιόφωνο, θα το
σπάσεις» . Αυτό συμβαίνει επειδή ακούει αυτή την πρόταση από το
περιβάλλον του κάθε φορά που πάει κοντά στο ραδιόφωνο. Θέλει να πει
«θέλω να ακούσω μουσική» αλλά οι γύρω του δεν το καταλαβαίνουν αυτό,
έτσι ζητάει με τον τρόπο που μπορεί κι όχι όπως θα έπρεπε.

Ετσι οι

εκφράσεις όπως του Δημήτρη έχουν πολύ συγκεκριμένη προέλευση και
συνεχίζουν να διατηρούν το ίδιο νόημα
Οι δυσκολίες με τις αντωνυμίες, τους σχετικούς όρους του χώρου και χρόνου,
η εμμονή των ιδιοσυγκρασιακών σχολίων και η ευρύτητα της ηχολαλίας
αποτελούν φαινόμενα που μοιάζουν με τις κορυφές ενός τεράστιου
παγόβουνου. Το παγόβουνο είναι η έλλειψη εκτίμησης του ευρύτερου
νοήματος

που

περιλαμβάνει

τις

προθέσεις

του

ομιλητή.

Έτσι

τα

προαναφερθέντα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αυτιστικού Λόγου
μπορούν να ερμηνευθούν ως αποτέλεσμα και όχι ως αιτία μιας ορισμένης
επικοινωνιακής ανεπάρκειας.
Η διαταραχή της επικοινωνίας στον αυτισμό υψηλής λειτουργικότας είναι
εμφανής και, την ίδια στιγμή, αδιόρατη. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό όταν
φανταστούμε ότι υπάρχουν δύο είδη επικοινωνίας.
Το ένα είδος είναι ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας για τα φυσιολογικά
άτομα.και αποτελεί την «πλήρως ηθελημένη επικοινωνία» που σημαίνει ότι οι
πληροφορίες που δίνονται συνδέονται με νοητικές καταστάσεις και παράλληλα
αξιολογούνται.
Το άλλο είδος εφαρμόζεται στη μεταβίβαση στοιχειωδών μηνυμάτων. Η πιστή
μεταβίβαση πληροφοριών δεν είναι ασήμαντο επίτευγμα. Παρόλα αυτά στην
καθημερινή επικοινωνία περιμένουμε από τους ακροατές να γνωρίζουν ότι τα
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μηνύματα δεν εμπεριέχουν μόνο τη σημασία που κυριολεκτικά μεταφέρουμε
αλλά συνήθως και κάτι περισσότερο. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι
η ουσία του μηνύματος και όχι το ίδιο το μήνυμα. Με άλλα λόγια χρειάζεται να
γνωρίζουμε σαν ακροατές γιατί ο ομιλητής μεταφέρει αυτή τη σκέψη (και όχι
κάποια άλλη) και χρειάζεται επίσης σαν ομιλητές να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε
γίνει κατανοητοί κατά τον τρόπο που θέλουμε να γίνουμε κατανοητοί. Στην
πραγματικότητα τα στοιχειώδη μηνύματα (όπου μόνο το περιεχόμενο έχει
σημασία) είναι τόσο σπάνια στις καθημερινές συνομιλίες που τείνουν να
ερμηνεύονται από την πλευρά κάποιου απώτερου επικοινωνιακού στόχου
ακόμη και όταν ο στόχος αυτός δεν είναι υπαρκτός.
Συχνά στην περίπτωση των αυτιστικών ατόμων η αποτυχία ή η έλλειψη
επικοινωνίας οφείλεται στη μη κατανόηση εξαρχής του λόγου για τον οποίο
υποβλήθηκε μια ερώτηση με αποτέλεσμα να δίνεται ακατάλληλη απάντηση
π.χ «μπορείς να μου δώσεις το αλάτι» – «μπορώ».
Οι ομιλητές δεν παρέχουν μόνο περισσότερες πληροφορίες από όσες
περιέχονται

στο

βασικό

μήνυμα

αλλά

παρέχουν

και

αξιολογημένες

πληροφορίες. Έτσι είναι σε θέση να πετύχουν διαφορετικούς βαθμούς
κατανόησης που κυμαίνονται από την εσκεμμένη ασάφεια (π.χ. υπαινιγμός)
έως την κατηγορηματική ακρίβεια της λεκτικής ακρίβειας. Για να γίνει αυτό
εφικτό ο ομιλητής χρησιμοποιεί ένα πλήθος επικοινωνιακών εργαλείων όπως
τον πλεονασμό, την επιλογή συγκεκριμένων λέξεων, τον τόνο φωνής καθώς
και μία γκάμα μη – λεκτικών σωματικών σημείων που μπορούν να
αξιοποιηθούν.
Στον Αυτισμό η πραγματική ηθελημένη επικοινωνία μειονεκτεί σε αντίθεση με
τη μεταβίβαση στοιχειωδών μηνυμάτων.

Ως εκ τούτου δεν μπορούν να

κατανοήσουν εύκολα τον χιουμοριστικό και πνευματώδη λόγο και παραμένουν
υπερβολικά προσκολλημένα στον κυριολεκτικό τρόπο έκφρασης. Οι ίδιες οι
φράσεις των αυτιστικών μπορεί να είναι μακροσκελείς και χωρίς φαντασία,
ενώ συχνά χρησιμοποιούν τυποποιημένες εκφράσεις. Μερικές φορές τα
σχόλιά τους γίνονται κατανοητά ως ακατάλληλα, αγενή ή αστεία ή και υπέρ του
δέοντος ευγενικά.
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Όλες αυτές οι παρατηρήσεις προκύπτουν από το γεγονός ότι τα αυτιστικά
παιδιά δεν γίνονται κύριοι του πλήθους των εργαλείων που επιτρέπουν στην
επικοινωνία να αναπτυχθεί σε εξαιρετικά εκλεπτυσμένο επίπεδο.
Σημασιολογία
Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται να μεταφράσουν ή να μετατρέψουν σε
γλώσσα και γλωσσικές έννοιες τις εμπειρίες που συλλέγουν από την
καθημερινότητα. Παράδειγμα -

παρουσιάζουν σημασιολογικές δυσκολίες

καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν πώς τα αντικείμενα είναι λειτουργικά
συνδεδεμένα (βελόνα-κλωστή). Έτσι, η σημασιολογική ανάπτυξη μπορεί να
παρουσιάζεται περιορισμένη σε συγκεκριμένες σημασιολογικές χρήσεις ή
κατηγορίες (π.χ. πιο πολλά αντικείμενα παρά ενέργειες) που τις πιο πολλές
φορές είναι οι πιο σημαντικές για το παιδί (π.χ. ονόματα συνδεδεμένα με το
φαγητό).
Σύνταξη
Υπάρχουν λίγες έρευνες που δίνουν αναλυτικά πληροφορίες για τη ανάπτυξη
της σύνταξης στον Αυτισμό. Από αυτές προκύπτει ότι τα παιδιά με αυτισμό
παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη της σύνταξης η οποία συνδέεται
με τη γενικότερή τους αναπτυξιακή καθυστέρηση και μοιάζει με τη δυσκολία
που παρατηρείται στα παιδιά με άλλες διαταραχές (π.χ. δυσφασία). Γενικά τα
παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες στην χρήση ή στον χειρισμό
ορισμένων γλωσσικών τύπων (π.χ. παράλειψη μικρών γραμματικών λέξεων,
όπως άρθρα, βοηθητικά ρήματα, αντωνυμίες, προθέσεις, η δυσκολία με τη
χρήση των καταλήξεων των ρημάτων, όπως ο αόριστος ή ο παρατατικός)
επειδή δυσκολεύονται να

κατανοήσουν τη σημασιολογία τους. Για να

κατανοήσουμε τις δομικές /συντακτικές ικανότητες των παιδιών με αυτισμό θα
πρέπει να παρατηρήσουμε εάν και πως η δομή της γλώσσας τους αλλάζει
στα πλαίσια διαφορετικών επικοινωνιακών καταστάσεων. Για παράδειγμα
συχνά η συνδιαλλαγή, ο διάλογος με έναν ενήλικα δίνει στο παιδί με αυτισμό
ένα έτοιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο σχηματίζει την απάντηση του. [π.χ. τι κάνει
η μαμά; - η μαμά τρώει) Όταν όμως δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο από τον
συνομιλητή παρατηρείται μείωση στο ελάχιστο των συντακτικών δομών ή
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τύπων που χρησιμοποιούν τα παιδιά με αυτισμό για να μεταδώσουν το
μήνυμα.
Φωνολογία
Η φωνολογική ανάπτυξη στα παιδιά με αυτισμό ακολουθεί την ίδια πορεία
που παρατηρείται στα φυσιολογικά παιδιά παρά την καθυστέρηση στην
ανάπτυξη της ομιλίας.
Τα υπερτεμαχιακά όμως χαρακτηριστικά της ομιλίας δηλ. ο τονισμός, ο
ρυθμός, η προσωδία, το ύψος της φωνής, παρουσιάζουν απόκλιση από το
φυσιολογικό. Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν ιδιαίτερη ποιότητα φωνής
και συχνά μιλούν μονότονα. Επίσης ο τόνος και το ύψος της φωνής τους
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα καθώς μπορεί να μην συνοδεύουν κατάλληλα το
σημασιολογικό περιεχόμενο μιας πρότασης ή μιας κατάστασης.
Οι δυσκολίες στο φωνολογικό επίπεδο μπορούν να εξηγηθούν από τη
δυσκολία που παρουσιάζουν τα άτομα με αυτισμό να επεξεργαστούν ή και να
χρησιμοποιήσουν τα προσωδιακά στοιχεία του περιβάλλοντος.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Άσχετα από τη σοβαρότητα της αυτιστικής διαταραχής και την παρουσία ή
απουσία γλωσσικής διαταραχής, όλα τα παιδιά με Αυτισμό παρουσιάζουν
σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία, πράγμα που τα καθιστά αδύναμα να
κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και τα περιορίζει στην συμμετοχή τους
στην

κοινωνική

ζωή.

Οι

δυσκολίες

αυτές

απαιτούν

εξειδικευμένες

παρεμβάσεις και προσαρμογές στον τομέα της εκπαίδευσης, υποστήριξης της
εργασίας και διαβίωσης των ανθρώπων με αυτισμό καθώς και υποστήριξης
και εκπαίδευσης των γονέων τους προκειμένου να βελτιώνονται οι δεξιότητες
επικοινωνίας και να αποφεύγεται η ασυλοποίησή τους.
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