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Το βιβλίο αυτό είναι ένας οδηγός ανάπτυξης και χρήσης Κοινωνικών 
Ιστοριών για τη βελτίωση των Κοινωνικών ∆εξιοτήτων παιδιών στο φάσµα 
του αυτισµού.

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τις Κοινωνικές Ιστο- 

ρίες, οι οποίες είναι µια εκπαιδευτική παρέµβαση για παιδιά µε αυτισµό, µε στόχο τη 

βελτίωση των Κοινωνικών τους ∆εξιοτήτων. Οι Κοινωνικές Ιστορίες αποτελούν µια 

σύγχρονη µέθοδο διδασκαλίας, η οποία µπορεί να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει 

έννοιες και να µάθει να λειτουργεί µε κοινωνικά αποδεκτό τρόπο σε συγκεκριµένες 

περιστάσεις. Σύµφωνα µε την Gray (1998), εµπνεύστρια της µεθόδου, «µια Κοινωνι- 

κή Ιστορία είναι µια σύντοµη ιστορία που έχει µια συγκεκριµένη µορφή και στοχεύει 

να περιγράψει µε αντικειµενικό τρόπο µια κοινωνική κατάσταση, ένα άτοµο, µια 

ικανότητα, ένα γεγονός ή µια έννοια». 

Οι Κοινωνικές Ιστορίες, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στον οδηγό αυτό, έχουν γρα-  

φτεί για χρήση από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των παιδιών και στοχεύουν 

στην κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη, καθώς και στην αυτόνοµη  διαβίωση 

µαθητών µε αυτισµό κυρίως και µε αναπηρία γενικότερα (ωστόσο µπορούν να 

αξιοποιηθούν και για τους µαθητές χωρίς αναπηρία), καλύπτοντας µια ευρεία γκάµα 

θεµατικών ενοτήτων. Ο παρών οδηγός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθ- 

µιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την υποστήριξη του έργου τους και της 

µαθησιακής διαδικασίας, αλλά και σε γονείς και θεραπευτές οι οποίοι ασχολούνται 

µε την εκπαίδευση ατόµων µε αυτισµό και αξιοποιούν τις Κοινωνικές Ιστορίες.

οδηγοσ αναπτυξησ και χρησησ 
κ ο ι ν ω ν ι κ ω ν  ι σ τ ο ρ ι ω ν

9/



Ο Οδηγός αποτελείται από δύο ενότητες: 

Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει πληροφορίες που αφορούν στις πρόσφατες επι- 

στηµονικές εξελίξεις σχετικά µε τον αυτισµό και πληροφορίες σχετικά µε το θεωρη- 

τικό πλαίσιο, τη διαδικασία συγγραφής µιας Κοινωνικής Ιστορίας, την αξιοποίησή 

τους στο σχολείο, αλλά και σε άλλα πλαίσια εκτός σχολείου, όπως π.χ. στο σπίτι, στην 

εκπαίδευση των εν λόγω µαθητών/τριών, στον τρόπο χορήγησης του παρόντος 

οδηγού στα παιδιά µε αυτισµό, καθώς και στη χρησιµότητα και στην αποτελεσµα- 

τικότητά του.

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά Κοινωνικές Ιστορίες σε γραπτό λόγο και 

οπτικοποιηµένο υλικό, οι οποίες αφορούν στην αυτογνωσία των παιδιών µε αυτισµό, 

τη συµπεριφορά τους στο σχολείο, το σπίτι, τις φιλικές τους σχέσεις και τη σωµα- 

τογνωσία τους.

10/
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Ο Νίκος Απτεσλής είναι ∆ιδάκτορας του τµήµατος Ειδικής Αγωγής του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής µε εξειδίκευση στον 

Αυτισµό και ειδικότερα στη µέθοδο T.E.A.C.C.H.  Ασχολήθηκε πολλά χρόνια µε την 

εκπαίδευση των παιδιών µε αυτισµό και την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου 

σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, οργανώνοντας αλλά και λαµβάνοντας µέρος 

σε ενηµερώσεις εκπαιδευτικών και γονέων. Τα τελευταία χρόνια είναι προϊστάµενος 

του 1ου Κέντρου Συµβουλευτικής και Υποστήριξης ∆ήµου Θεσσαλονίκης και Συνερ- 

γαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο και στο 

Πανεπιστήµιο Λευκωσίας (διδασκαλία ατόµων µε Νοητική Υστέρηση - Αυτισµό). Έχει 

δηµοσιεύσει πολλές ερευνητικές µελέτες σε διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά περι- 

οδικά και συνέδρια για θέµατα που αφορούν στον αυτισµό. Επίσης είναι συγγρα- 

φέας του βιβλίου «Η σεξουαλική εκπαίδευση για παιδιά και εφήβους µε αναπτυξι- 

ακές διαταραχές» (ISBN: 978-618-5321-63-5). Συνεργάζεται µε την Εταιρία Προστα- 

σίας Αυτιστικών Ατόµων Βορείου Ελλάδος, καθώς και µε συλλόγους γονέων 

παιδιών µε αυτισµό σε θέµατα που αφορούν στην εκπαίδευση των παιδιών µε 

Αυτισµό.






