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Γεια σου! Με λένε Αγάπιο κι έχω ένα 

σύνδρομο που ονομάζεται Άσπεργκερ. 

 

Δεν είμαι ο μοναδικός  με Άσπεργκερ 

στον κόσμο! Σαν κι εμένα υπάρχουν 

χιλιάδες,  μεγάλοι και μικροί. 

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά άτομα 

με το σύνδρομο αυτό και ίσως να έχεις 

γνωρίσει κάποιον σαν εμένα.  

  

Ακολούθησέ με! 



 

 

 

Ας παρακολουθήσουμε πρώτα κάποια 

βίντεο! 

   



Ακαδημία των ειδικών  



Το ταξίδι της Μαρίας 



Τι ονομάζουμε σύνδρομο; 

• Όταν λέμε πως κάποιος 

άνθρωπος έχει ένα 

σύνδρομο εννοούμε ότι 

παρουσιάζει κάποια 

συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. 

• Όλοι όσοι έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά ανήκουν 

στο ίδιο σύνδρομο. 

•  Το σύνδρομο Άσπεργκερ 

είναι ένα από τα πολλά 

σύνδρομα που υπάρχουν  



Τι είναι το σύνδρομο 

Άσπεργκερ; 
• Το σύνδρομο Άσπεργκερ έχει κάποια  

χαρακτηριστικά.  

• Ένας άνθρωπος με σύνδρομο Άσπεργκερ 

μπορεί να μην έχει όλα τα χαρακτηριστικά 

του συνδρόμου. Αν κάποιος έχει δύο τρία 

από αυτά δε σημαίνει πως έχει το 

σύνδρομο. Αυτό μπορούν να το 

καταλάβουν μόνο οι ειδικοί. 



Μαθαίνοντας περισσότερα για 

μένα….. 



Έχω ανάγκη κάποιες φορές να 

είμαι μόνος μου  

Εσένα τι σου αρέσει να κάνεις μόνος σου;  

Μου αρέσει να είμαι 

μόνος μου. Νομίζω όμως 

πως σε όλους τους 

ανθρώπους αρέσει 

κάποιες στιγμές να είναι 

μόνοι τους!  



Δυσκολεύομαι να κάνω φίλους 

Μπορεί να δυσκολεύομαι 

να κάνω φίλους , αυτό 

όμως δε σημαίνει πως δε 

μπορώ να κάνω ή πως δε 

θέλω. Ίσως χρειαστώ τη 

βοήθεια των άλλων γι’ 

αυτό. 





Μπορώ να μάθω κάτι ή να 

ασχοληθώ με κάτι συγκεκριμένο 

πάρα πολύ καλά 

Μου αρέσει να μελετάω 

διάφορες πληροφορίες 

και συνήθως τις θυμάμαι 

με λεπτομέρεια.  





Συνήθως δε μου αρέσουν οι 

εκπλήξεις 

Πες μου για μια έκπληξη που σου έκαναν ή έκανες εσύ! 

Οι εκπλήξεις συνήθως δε μου 

αρέσουν, γιατί είναι κάτι που 

συμβαίνει εκτός προγράμματος. 

Οτιδήποτε συμβαίνει , 

διαφορετικό από αυτό που 

περιμένω μου προκαλεί συχνά 

άγχος ή θυμό. 



Μπορεί να μιλάω αρκετή ώρα 

για το ίδιο θέμα 

Εσύ για πιο θέμα θα μπορούσες να μιλάς ασταμάτητα; 

Αυτό είναι κάτι που αρκετές 

φορές κουράζει τους 

άλλους που με ακούνε. 

Συμβαίνει γιατί νιώθω καλά 

όταν λέω συνεχώς τα ίδια 

πράγματα ή γιατί δε ξέρω τι 

άλλο μπορώ να πω.  



Κάποιες φορές δεν καταλαβαίνω τις 

μεταφορές και τις παρομοιώσεις στο λόγο 

Όταν μιλά κάποιος καταλαβαίνω 

ακριβώς αυτά που λέει. Γι’ αυτό 

πολλές φορές λόγια που ακούω-

που μπορεί ανάμεσα σε αυτά να 

υπάρχει μία μεταφορά ή μια 

παρομοίωση-τα εξηγώ με την 

ακριβή τους έννοια. Αυτό μπορεί 

να δημιουργήσει κάποιες φορές 

σύγχυση με το συνομιλητή μου.   



Εσύ ξέρεις τι σημαίνουν οι παρακάτω 

εκφράσεις; 



Δε μπορώ να καταλάβω και να ακολουθήσω 

κανόνες της κοινωνίας μας 

Η κοινωνία έχει κάποιους κανόνες 

που πρέπει να ακολουθούμε, π.χ. 

πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Πολλοί 

άνθρωποι το πετυχαίνουν αυτό. Οι 

άνθρωποι με Άσπεργκερ πολλές 

φορές δεν κατανοούν αυτούς τους 

κανόνες, με αποτέλεσμα κάποιοι να 

παρεξηγούν τη συμπεριφορά τους.  



Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά 

που μπορεί να έχω…  

• Είμαι ευαίσθητος στους ήχους , στο φως 

και στις μυρωδιές 

• Μου αρέσει η τακτοποίηση  

• Δε μου αρέσει να με αγγίζουν  

• Μπορεί να γίνω πολύ επίμονος σε κάτι 

• Δυσκολεύομαι να καταλάβω τι νιώθει 

κάποιος  

• Δυσκολεύομαι να πω ή να δείξω τι νιώθω 

εγώ 



Και κάποια άλλα … 

 • Καμιά φορά γίνομαι 

αδέξιος ή άγαρμπος 

• Αποφεύγω να κοιτώ τους 

άλλους στα μάτια όταν 

τους μιλάω 

• Όταν θέλω να ηρεμήσω 

κάνω κάποιες κινήσεις με 

το σώμα μου, τις ίδιες κάθε 

φορά 

• Δεν καταλαβαίνω τι θέλει 

να μου πει κάποιος με το 

βλέμμα του ή με τις 

κινήσεις του , χωρίς να 

μιλήσει  



Αξίζει να ξέρουμε ότι…. 

 
Τα άτομα που έχουν σύνδρομο Άσπεργκερ συνήθως είναι 

έξυπνα και αρκετά ικανά. Αρκετοί ευφυείς άνθρωποι  μπορεί 

να είχαν ή να έχουν σύνδρομο Άσπεργκερ. Η ευφυΐα τους 

αλλά και οι ιδιαιτερότητες του συνδρόμου τους έδωσαν την 

ώθηση να κάνουν σπουδαία πράγματα και να γίνουν γνωστοί 

σε όλο τον κόσμο.    





Αξίζει να ξέρουμε επίσης ότι…. 

 

Τα άτομα με σύνδρομο Άσπεργκερ μπορούν να 

βοηθηθούν μόνο με την εκπαίδευση!!! 

Εκπαίδευση Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 

Εκπαίδευση 







Η παρουσίαση αυτή έγινε με υλικό που αντλήθηκε από το 

βιβλίο της Παναγιώτας Πλησή «Δεν είμαι τέρας, σου λέω»  

από τις εκδόσεις Κέδρος(2011).  

 Για παιδιά από 9 ετών, για γονείς, αλλά και για 

εκπαιδευτικούς 

 Βραβεύσεις:  

Κρατικό βραβείο παιδικής λογοτεχνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Έπαινος κύκλου ελληνικού παιδικού βιβλίου, βραχεία λίστα βραβείου 

περιοδικού « Διαβάζω» 



Ώρα να παίξουμε τώρα!!! 

 
Ομαδική Δραστηριότητα Γ΄ τάξης 

 

 Θα χωριστούμε σε ομάδες 

 Γράψε όσα περισσότερα χαρακτηριστικά του συνδρόμου 

μπορείς 

 Νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα γράψει τα 

περισσότερα σωστά χαρακτηριστικά! 



Ομαδική Δραστηριότητα Δ΄ τάξης: 

Κατασκευή Αγάπιου με τα χαρακτηριστικά του  




