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Ματεριαλ ςοιχεσ: ιντερmεδιαλιτψ ανδ αυτισm
Μελισσα Τριmινγηαm Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ (Χορρεσπονδινγ αυτηορ)
m.φ.τριmινγηαm≅κεντ.αχ.υκ
Αδδρεσσ;
ϑαρmαν Βυιλδινγ
Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ
Χαντερβυρψ
Κεντ ΧΤ27ΥΓ
ΤΕΛ 07502434663
Νιχολα Σηαυγηνεσσψ Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ (χο αυτηορ)
ν.σηαυγηνεσσψ≅κεντ.αχ
Αδδρεσσ ασ αβοϖε
ΤΕΛ 01227 764000

WΟΡD ΧΟΥΝΤ 6907

Αβστραχτ
Τηε αυτιστιχ χοmmυνιτψ προϖιδε α χυλτυραλ χοντεξτ τηατ ισ στιλλ λιττλε υνδερστοοδ.
Τηερε ισ αν υργεντ δεmανδ φορ νεω σοχιαλ ανδ πεδαγογιχαλ ενγαγεmεντ σινχε
αυτιστσ οφτεν δο νοτ ηαϖε τηε mεανσ το χοmmυνιχατε ιν χονϖεντιοναλ ωαψσ. Ιν
τηε ΑΗΡΧ φυνδεδ προϕεχτ Ιmαγινινγ Αυτισm: Dραmα, Περφορmανχε ανδ
Ιντερmεδιαλιτψ ασ Ιντερϖεντιονσ φορ Αυτιστιχ Σπεχτρυm Χονδιτιονσ (2011−14)
σοmε οφ τηε mανψ ανδ ϖαριουσ λανγυαγεσ τηατ αυτιστσ
υσε. Ιν τηισ αρτιχλε, ωε δραω υπον δεταιλεδ παρτιχιπαντ οβσερϖατιονσ το αναλψσε
ηοω τηε ιντεραχτιονσ βετωεεν τηε παρτιχιπαντσ, mεδια ανδ τηε φαχιλιτατορσ
χρεατεδ νεω ωαψσ οφ ενγαγινγ ωιτη ανδ χοννεχτινγ το τηε σοχιαλ ωορλδ. Wε
αργυε φορ τηε χεντραλιτψ οφ ιντερmεδιαλιτψ ασ α βριδγε βετωεεν τηε λιϖεδ
εξπεριενχε οφ αυτισm ανδ τηε πραχτιχεσ οφ εδυχατιον ανδ χαρε. Wε δεmονστρατε
τηε ϖαλυε οφ χοmmυνιχατινγ διφφερεντλψ τηρουγη τηε mυλτι mοδαλιτιεσ οφ
παρτιχιπατορψ περφορmανχε ανδ ιντεραχτιϖε τεχηνολογιεσ. Τηε ραδιχαλ χονχλυσιον
ισ τηατ πεδαγογιχαλ δεmανδσ φορ
ονλψ τινψ γαινσ υντιλ εδυχατορσ ιν δαψ το δαψ χονταχτ ωιτη συχη χηιλδρεν −
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Κεψωορδσ αυτισm, ϕοιντ αττεντιον, ϕοιντ αχτιον, χογνιτιον, χαmερα, πηοτογραπησ,
πυππετσ, πυππετρψ

Σενιορ Εδυχατιοναλ Πσψχηολογιστ (ΣΕΠ): Ι βελιεϖε [M
σποκεν το ψου?
P
“EP “
F M
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mοτηερ] ηασ
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“

W

ΣΕΠ: Σηε σαιδ, ψου κνοω, ω
το σπεακ.

I

H

H
A I
χοmmυνιχατιον βοοκ] ωηερε σηε σαιδ σηε ωασ τραϖελλινγ ιν το σχηοολ ανδ ασκινγ
το χοmε το τηε φοοδ τεχη ροοm. Ανδ [Ματτηεω] σαιδ
I
“
I
I
Π. 1: Αππαρεντλψ M
ψεστερδαψ ηε ωεντ ουτσιδε ανδ ηε
I
I
. Σο−
νοτιχινγ τηε ενϖιρονmεντ
αρουνδ ηιm
ΣΕΠ: Ψεσ, ψεσ
P A
ΣΕΠ: “
αχτυαλλψ, ον τηατ αρε
I
σταφφ] ασ ωελλ−ωηατ χαν ωε δο ιν εδυχατιον το γιϖε κιδσ συχη α λοτ οφ
εντηυσιασm το ωαντ το γο ιντο χλασσ, το ωαντ το γο ιν το τηε ποδ, τηε σαmε
τηινγ. Ι mεαν, ψου
I
I
A
ϑααπ
Ερασmυσ, Σενιορ Εδυχατιοναλ Πσψχηολογιστ, Ηελεν Αλλισον ΝΑΣ (Νατιοναλ Αυτιστιχ
Σοχιετψ) Σχηοολ, Νοϖεmβερ 2012.) [Ρεφερ το Πρελιmιναρψ Εξτραχτ ονλινε]
Ιντροδυχτιον
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T
ρεφερσ το τηε προϕεχτ I
A
Dραmα,
Περφορmανχε ανδ Ιντερmεδιαλιτψ ασ Ιντερϖεντιονσ φορ Αυτισm Σπεχτρυm
Χονδιτιονσ
−2014.1 Ματτηεω ωασ α 12 ψεαρ ολδ βοψ, ωιτη α διαγνοσισ οφ
αυτισm ανδ ϖερψ λιmιτεδ λανγυαγε, ωηοσε mοτηερ ηαδ ρεπορτεδ σιγνιφιχαντ
χηανγεσ ιν ηισ σπεεχη δυρινγ τηε φιρστ φεω ωεεκσ οφ ηισ ινϖολϖεmεντ ιν τηε
προϕεχτ. Σηε ηαδ νοτ χοννεχτεδ τηισ διρεχτλψ το ηισ παρτιχιπατιον βυτ ηαδ ωριττεν
(ανδ τηεν πηονεδ) το ασκ ωηετηερ τηε σχηοολ ωασ δοινγ ανψτηινγ διφφερεντ. Τηε
χλασσ τεαχηερ ρεφερρεδ το τηε Εδυχατιοναλ Πσψχηολογιστ ωηο mαδε τηε
χοννεχτιον το τηε προϕεχτ, παρτιχυλαρλψ ασ τηε χηανγεσ ωερε ρεπορτεδ ασ
ηαππενινγ ον τηε σαmε δαψσ ασ τηε ωορκσηοπσ. Ασ παρεντσ ανδ τεαχηερσ ωερε
α σουρχε οφ εϖιδενχε. Ιν τηισ αρτιχλε,

αππροαχη τηατ ωασ χονσιδερεδ βψ εδυχατορσ το ηαϖε χονσιδεραβλε πεδαγογιχαλ
ποτεντιαλ φορ φυτυρε πραχτιχε.
Τηε προϕεχτ ωασ
δραmα, αλσο χονχειϖεδ ασ α τριαδ ιν τερmσ οφ χοmmυνιχατιον, σοχιαλ ιντεραχτιον
ανδ ιmαγινατιον.2 Ιmπλιχιτ ιν ουρ τιτλε ισ ουρ αχκνοωλεδγmεντ τηατ τηε προϕεχτ
B
44). Εϖεν ασ τηεατρε
ολ
φεεδ, προϕεχτιονσ, mιχροπηονεσ, χαmερασ; οβϕεχτσ, χοστυmεσ, mασκσ ανδ
πυππετρψ. Ουρ ποδ αχτσ ασ α δψναmιχ ιντερmεδιαλ σπαχε τηατ προβλεmατιζεσ τηε
ινδιχατινγ τηατ βιναρψ ανδ λινεαρ mοδελσ οφ εξχηανγε
βετωεεν mινδ ανδ mατεριαλ ωορλδ αρε mιστακεν. Τηε mεδια δοεσ νοτ στανδ, ωε
ωιλλ αργυε, βετωεεν τηε χηιλδ ανδ τηειρ εξπεριενχε βυτ ισ ιντεγραλ το τηατ
εξπεριενχε. Συχη α στανχε βψ πασσεσ τηε ολδ αργυmεντ βετωεεν Πηελαν ανδ
Αυσλανδερ αβουτ τηε ρελατιϖε ιmmεδιαχψ οφ mεδιατεδ εξπεριενχε (Αυσλανδερ
1997, 2008; Πηελαν 2006). B C
−περχεπτιον
οφ τηε ωηολε ωηιχη ισ ρεχονστρυχτεδ τηρου
B C
,
12) ανδ ωε χονχυρ ωιτη ηερ ηολιστιχ στρεσσ ον τηε αγενχψ οφ βοτη mακερ ανδ
περχειϖερ. Wε αργυε τηατ ασ εδυχατορσ ωε νεεδ το mακε mορε στρενυουσ
−
ρδερ το ποσιτιον ουρσελϖεσ αλονγσιδε
mατεριαλ
mεανσ ιν περφορmανχε ανδ δραmα ωορκ. Μαυριχε Μερλεαυ−Ποντψ δεσχριβεδ ιν
πηενοmενολογιχαλ τερmσ τηε χηιασmιχ ιντερτωιν
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(Μερλεαυ−Ποντψ [1968]2004) τηατ ισ αλσο φυνδαmενταλ το Ιmαγινινγ Αυτισm.
Μερλεαυ−P
βε mαππεδ ον το
ςιττοριο G
− σελφ ανδ οτηερ−
T
οτηερσ (Γαλλεσε 2001, 44−6). Ιτ ηασ
βεεν αργυεδ τηατ πεοπλε ωιτη αυτισm λαχκ
ορψ οφ mινδ
ιν υνδερστανδινγ τηε αχτιονσ ανδ περσπεχτιϖεσ οφ οτηερσ ανδ εϖεν ιν
ρεχογνισινγ τηατ οτηερσ ηαϖε mινδσ (mετα−χογνιτιον).3 Ιν Ιmαγινινγ Αυτισm τηε
(mε ανδ ψου) mανιφεστσ ιν παρτιχιπαντ ϕοιντ αττεντιον ανδ
ϕοιντ αχτιον βετωεεν τηε χηιλδ ανδ τηε αδυλτ − ανδ (περηαπσ υνιθυελψ φορ α
σενσορψ βασεδ ιντερϖεντιον) βετωεεν εαχη οτηερ. Ιν ουρ χασε στυδιεσ δεσχριβεδ
ηερε, τηε παρτιχιπαντσ εξηιβιτεδ ιmπροϖεmεντσ ιν χοmmυνιχατιον, εmπατηψ
ανδ ιmαγινατιον (σοχιαλ ανδ χρεατιϖε).4 Ηοωεϖερ, ιν τερmσ οφ ιντερmεδιαλιτψ, τηε
χηιλδ αλσο σηαρεσ ωιτη υσ α παρτιχυλαρ χρεατιϖε περχεπτιον οφ τηε ωορλδ, δεριϖινγ
φροm ανδ εϖολϖινγ τηρουγη, φορ εξαmπλε, τηε λενσ οφ α χαmερα ορ τηε ενχουντερ
ωιτη α πυππετ.
Προϖιδινγ τηε ριγητ κεψσ?
Wηιλστ ωε αργυε φορ α χοmπλεmενταρψ αππροαχη το τηε τασκ οφ mαινστρεαm
εδυχατιον τηατ δεδιχατεδ τεαχηερσ ανδ εδυχατορσ πυρσυε δαιλψ ιν τηε
χλασσροοm, τηε ρεσεαρχηερσ σηαρε τηε ϖιεω τηατ τψπιχαλ σοχιαλ ενϖιρονmεντσ
(συχη ασ σχηοολσ) δο νοτ προϖιδε τηε ριγητ κεψσ ορ ιντενσιτψ φορ σοχιαλ λεαρνινγ ορ
ιmαγινατιϖε δεϖελοπmεντ ιν αυτισm.5 Wε συγγεστ (ασ εϖιδεντ ιν τηε διαλογυε
θυοτεδ αβοϖε ωιτη α σενιορ εδυχατιοναλ πσψχηολογιστ), τηατ χονϖεντιοναλ
αππροαχηεσ το τεαχηινγ αυτιστιχ χηιλδρεν (σκιλλσ βασεδ, λοω αρουσαλ ανδ ηιγηλψ
στρυχτυρεδ ανδ ρεγυλατεδ προγραmmεσ ωηιχη ρεδυχε ανξιετψ το mαξιmισε
λεαρνινγ) mαψβε υσεφυλλψ συππλεmεντεδ βψ mορε φυνδαmενταλλψ εmβοδιεδ ανδ
χρεατιϖε αππροαχηεσ. Ηοω δο ωε σετ υπ αχτιϖε λεαρνινγ φορ τηε αυτιστιχ χηιλδ
ωηοσε ϖερψ εmβοδψινγ οφ τηε ωορλδ mαψβε ϖαστλψ διφφερεντ το ουρ οων? Ηοω
χαν ωε συππορτ ανδ φαχιλιτατε τηε χαπαχιτψ φορ χρεατιϖε ανδ οριγιναλ τηινκινγ
ωηιχη mαψ εϖεν βε συπεριορ το ουρ οων?6
Τηε πηψσιχαλ διφφερενχεσ ιν περχεπτιον βετωεεν νευροτψπιχαλ ανδ
αυτιστιχ χηιλδρεν αρε ονλψ ϕυστ βεινγ αχκνοωλεδγεδ (Βογδασηινα 2003) αλονγ
Φορ εξαmπλε,
α χηιλδ mαψβε ηψπερ (οϖερ) ορ ηψπο (υνδερ) σενσιτιϖε ιν ανψ οφ τηε φιϖε
mοδαλιτιεσ οφ σιγητ, ηεαρινγ, σmελλ, ταστε ορ τουχη. Wε δισχοϖερεδ ηοω το
προmοτε αχτιϖε λεαρνινγ τηρουγη αν ιτερατιϖε χψχλε οφ πραχτιχε ασ ρεσεαρχη,
φινδινγ ουτ τηρουγη α σηαρεδ προχεσσ (βετωεεν πραχτιτιονερσ ανδ παρτιχιπαντσ)
οφ λεαρνινγ τηρουγη δοινγ, mακινγ σενσε οφ αυτισm τηρουγη εξπεριενχινγ τηε
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χηιλδ ιντεραχτινγ ωιτη τηε mεδιαλιτψ οφ τηε ποδ ενϖιρονmεντσ. Ουρ πραχτιχε
βασεδ αππροαχηεσ αφφορδ ποτεντιαλ ϖενυεσ φορ λεαρνινγ ιν ριχη mυλτι−σενσορψ
σπαχεσ. Εαχη ωεεκ φορ τεν ωεεκσ, τηε χηιλδ εντερεδ α σχενιχ ενϖιρονmεντ ασ α
πλαχε φορ φρεε πλαψ− τηε Φορεστ, Ουτερ Σπαχε, Υνδερωατερ, τηε Αρχτιχ ανδ Υνδερ
τηε Χιτψ. Τηεσε ωερε χονταινεδ ωιτηιν α πορταβλε τεντ−λικε περφορmανχε
ηε ποδ
ωιτη ιτσ ριχη ιmmερσιϖε τεξτυρεσ, σmελλσ, σουνδσ
ανδ λιγητ οφφερεδ α ηιγη αρουσαλ ενϖιρονmεντ. Μασκεδ ανδ χοστυmεδ χρεατυρεσ
F
, πυππετσ οφ ϖαρψινγ σιζεσ, βοτη Βυνρακυ στψλε ανδ ηανδ
πυππετσ, λιγητ, χολουρ, προϕεχτιονσ ανδ α σουνδσχαπε τηατ χοντινυαλλψ
αρτιχυλατεδ τηε σπαχε, οφφερεδ α σηορτ, ιντενσιϖε προγραmmε τηατ mιγητ βε
χονσιδερεδ ηιγη ρισκ φορ χηιλδρεν ωιτη σενσορψ χηαλλενγεσ. Τηε ενϖιρονmεντ,
mατεριαλσ ανδ mετηοδσ νεεδεδ το βε συφφιχιεντλψ φλεξιβλε το αχχοmmοδατε τηε
σπεχτρυm οφ διφφιχυλτιεσ ανδ πρεφερενχεσ πρεσεντεδ βψ εαχη χηιλδ, σο τηατ τηεψ
χουλδ mεδιατε τηε στιmυλι τηρουγη α προχεσσ οφ σενσορψ ιντεγρατιον. Μανψ
χηιλδρεν ωουλδ ρυν εαγερλψ ιντο τηε ποδ ανδ τηεν γραδυαλλψ εξπλορε ιτ, ωηιλε
τηοσε ωηο ωερε mορε χαυτιουσ ιν τηε ινιτιαλ ενχουντερ συρπρισεδ υσ (ανδ
τεαχηερσ) νοτ ονλψ βψ τηειρ συβσεθυεντ εαγερ αντιχιπατιον ανδ ενγαγεmεντ
ωιτη τηε ενϖιρονmεντ, βυτ ιν τηε θυαλιτψ οφ τηειρ ιντεραχτιονσ. Wε σπεχυλατε
τηατ τηε ριχη ενϖιρονmεντ οφφερεδ βψ τηε ποδ ανδ ιτσ λαργερ τηαν λιφε θυαλιτψ
αφφορδεδ ουρ παρτιχιπαντσ αν οππορτυνιτψ το εξπεριενχε α ωορλδ τηατ ωασ βοτη
φαmιλιαρ ανδ στρανγε, ιν τυνε ωιτη τηειρ περχεπτιϖε στψλε ωηιχη φορεγρουνδσ
δεταιλ.7. Τηε αππροαχη ινϖεστεδ εαχη χηιλδ ωιτη αγενχψ. Wε λεαρνεδ νοτ το λεαδ
ορ βε λεδ βψ ουρ ανξιετιεσ αβουτ προδυχινγ δεmονστραβλε ουτχοmεσ. Τηισ
ινϖολϖεδ ρεδυχινγ λανγυαγε ανδ αλλοωινγ τηεm το δισχοϖερ
σπαχε, ανδ το ινιτιατε τηειρ οων αχτιονσ τηρουγη τηε τοολσ ιτ αφφορδσ τηεm− α
χαρδβοαρδ τυβε, α mιχροπηονε, α χλοτη, α προϕεχτιον, α πυππετ. Τηε ιτερατιϖε
πραχτιχεσ δισχυσσεδ βελοω δεϖελοπεδ ιντερσυβϕεχτιϖιτψ ϖια τηε mατεριαλ mεανσ−
τηε mεδια− οφ τηε ποδ.
Παραδιγm χηανγινγ ωορκ ον χογνιτιον (ςαρελα, Τηοmπσον ανδ Ροσχη
1991), ασ ωελλ ασ οτηερ κεψ τηεοριστσ συχη ασ Αντονιο Dαmασιο ([1994] 1996 ανδ
[1999] 2000 , ςιττοριο Γαλλεσε 2001, Σεαν Γαλλαγηερ 2005 ανδ Μιχηαελ Σπιϖεψ
2007) βρουγητ ρεχογνιτιον οφ
(Γαλλαγηερ 2005, 135, Γαλλαγηερ 2015): ιν οτηερ ωορδσ τηε βοδψ ανδ βραιν αρε
ινεξτριχαβλψ ϕοινεδ. 8 Νευρο−σχιεντιστσ αλσο ινχρεασινγλψ ρεχογνισε τηε
ιmπορτανχε οφ ωηατ λιεσ ουτσιδε τηε βοδψ/βραιν− νοτ ονλψ τηε mατεριαλ ωορλδ ιν
αλλ ιτσ ριχη ποτεντιαλ οφ σιγητ, σουνδ, σmελλ ανδ τουχη (ωηιχη ισ ϖιϖιδλψ ρεαλισεδ ιν
τηε ΙΑ ενϖιρονmεντσ) βυτ, χρυχιαλλψ, οτη
I
ηε σηαρινγ
οφ mανιφεστ αφφεχτιϖε ανδ περχεπτυαλ εξπεριενχ
B
L νφορσ 2103,
90) ισ τηε κεψ το νευρο−τψπιχαλ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ φροm τηε εαρλιεστ
mοmεντσ οφ χηιλδηοοδ (Βρινχκ 2014, 745). Εϖαν Τηοmπσον (2001), Ναταλιε
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Dεπραζ (2001) ϑορδαν Ζλατεϖ ανδ οτηερσ (2008) ηαϖε δεmονστρατεδ ηοω τηε
ρτιχιπατορψ
)
5) ισ
φυνδαmενταλ το δεϖελοπινγ εmπατηψ (λινκεδ το φεελινγ εmοτιον) ανδ τηε αβιλιτψ
−
(Βρινχκ ανδ Λιλϕενφορσ 2013, 88). Πεοπλε ωιτη α διαγνοσισ οφ αυτισm, δεπενδινγ
ωηερε τηεψ αρε ον τηε σπεχτρυm, mαψ αππεαρ το ιγνορε οτηερ πεοπλε, φοχυσσινγ
ον ρεστριχτιϖε, ρεπετιτιϖε παττερνσ οφ βεηαϖιουρ ιντερεστσ ορ αχτιϖιτιεσ. Τηισ mαψ
ορ mαψ νοτ βε τηειρ ρετρεατ φροm ορ δεφενχε αγαινστ τηε σενσορψ χηαλλενγεσ οφ
τηε σοχιαλ ενϖιρονmεντ ανδ ιτ λεαδσ το τηε στερεοτψπεδ περχεπτιον οφ τηε αυτιστ
ασ λοχκεδ ιν ηερ/ηισ οων ωορλδ. Ιν ουρ εξπεριενχε, ιντερmεδιαλιτψ οφφερσ τοολσ
πρεδιλεχτιονσ ανδ ιντερεστσ ανδ τηρουγη mατεριαλσ ανδ ρεσουρχεσ τηατ χοmβινε
πρεδιχταβιλιτψ ωιτη χρεατιϖιτψ.
Ιντερσυβϕεχτιϖιτψ δεπενδσ ον σιmπλε βεγιννινγσ συχη ασ δψαδιχ ιντερπλαψ
βετωεεν βαβψ ανδ χαρερ, προγρεσσινγ το ϕοιντ αττεντιον (ωηιχη ισ τριαδιχ ανδ
−
! (Βρινχκ ανδ Λιλϕενφορσ 2013, 93): ανδ φιναλλψ
ϕοιντ αχτιον, ωηιχη, ασ ωε mιγητ γυεσσ, ινϖολϖεσ τριαδιχ ιντεραχτιον (94): αλλ
τηρεε mοδεσ ωερε σεεν ιν Ιmαγινινγ Αυτισm. Αλτηουγη τηεσε αρε προγρεσσιϖε
σταγεσ οφ χογνιτιϖε δεϖελοπmεντ, τηεψ αρε αλλ εϖεντυαλλψ χο−πρεσεντ ιν
νευροτψπιχαλ πλαψ ανδ βεηαϖιουρ. Ιmπορταντλψ φορ ουρ πυρποσεσ ηερε, οβϕεχτσ
(ορ mεδια) ωερε
I
A
ενχουντερσ ϖια ϕοιντ αττεντιον ανδ ϕοιντ αχτιον. Αυτιστσ χοmmονλψ ιντεραχτ ωιτη
οβϕεχτσ ιν ρεπετιτιουσ, σολιταρψ ανδ οβσεσσιϖε ωαψσ ινχλυδινγ στιmmινγ, εατινγ
υνυσυαλ πηψσιχαλ ενϖιρονmεντσ. ϑοιντ αττεντιον ανδ ϕοιντ αχτιον ιν Ιmαγινινγ
Αυτισm ωορκεδ αγαινστ βοτη σολιταρψ βεηαϖιουρσ ανδ σολιταρψ οβϕεχτ υσε. Τηε
χηιλδρεν ωε ηαϖε χηοσεν το φοχυσ ον ηερε αρε Ηαρρψ ανδ ηισ χαmερα; ανδ Μαρψ
ιντεραχτινγ ωιτη α πυππετ.
Χασε Στυδψ 1: Ηαρρψ ανδ ηισ χαmερα
Ηαρρψ ωασ 11 ψεαρσ ολδ ιν τηε προϕεχτ, ανδ τοδαψ στιλλ δοεσ νοτ σπεακ ορ mακε
εψε χονταχτ, ραρελψ σmιλεσ, ανδ ιν mανψ ωαψσ τψπιφιεσ τηε αππαρεντλψ υττερλψ
σολιταρψ εξιστενχε τηατ mανψ χηιλδρεν εξπεριενχε ατ τηε σεϖερε ενδ οφ τηε
σπεχτρυm. Ηισ θυιχκ ιντελλιγενχε ιν mοmενταριλψ ωορκινγ τηε δεσκ (αλτερινγ τηε
σουνδ ανδ λιγητσ σωιφτλψ ανδ δραmατιχαλλψ) ανδ ουρ χαmερασ (πρεχιουσ φοοταγε
ωουλδ βε ωιπεδ ιν αν ινσταντ ιφ ηε συχχεεδεδ ιν σνατχηινγ α χαmερα) ωασ
φρυστρατινγ ασ ωε ωορκεδ ον βρεακινγ ιντο ηισ ωορλδ. Wε γαϖε ηιm ηισ οων
χαmερα ιν ωεεκ 3 τηε Αρχτιχ, ωηερε υπον ηε λοϖινγλψ ινσπεχτεδ ιτ, τηεν ηαππιλψ
mοϖεδ ιν ανδ (εσπεχιαλλψ) ουτ οφ τηε ποδ πηοτογραπηινγ χονσταντλψ. Ηε τοοκ
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χλοσε υπ στυδιεσ οφ φραγmεντσ οφ τηε λαmινατεσ ον τηε νοτιχε βοαρδ, ϖιεωσ φροm
τηε ωινδοω, σπεχκσ ον τηε γλασσ, χηεχκινγ ηισ πιχτυρεσ, δελετινγ mανψ ατ ονχε.
Ηε οφτεν ποιντεδ τηε χαmερα ιν σελφιε mοδε ατ ηιmσελφ, ποσεδ, τοοκ ιτ ανδ
στυδιεδ τηε ρεσυλτ. Τριmινγηαm δεσχριβεσ ηερ ενχουντερ ιν τηε Αρχτιχ ωιτη
Ηαρρψ ον τηισ ηισ φιρστ σεσσιον ωιτη ηισ χαmερα, τηυσ:
Dρεσσεδ ιν α ηαστιλψ ασσεmβλεδ νεω χοστυmε ασ α ηυσκψ δογ, ιν mψ ονεσιε συιτ
εασιλψ σεε mψ φαχε βενεατη) Ι
χονσταντλψ σαβοταγεδ ηισ σελφιε πηοτοσ βψ ποππινγ υπ οϖερ ηισ σηουλδερ (Φιγυρε
1). Ι βεγαν το ποιντ ουτ πηοτογραπησ φορ ηιm το τακε. Ουτσιδε τηε ποδ το βεγιν
ωιτη ηε οφτεν σιmπλψ ιγνορεδ mε. Ινσιδε, ινσπιρεδ βψ σεεινγ ηιm πηοτογραπη
τηε ωηιτε παπερ
πιεχεσ ον ηισ βλαχκ τρουσερσ, Ι γατηερεδ υπ τηε παπερ
βιτσ ανδ αρρανγεδ τηεm ον α δαρκ φλοορ βαχκγρουνδ. Ηαρρψ βεγαν το τακε mψ
προφφερεδ πιχτυρεσ ανδ σmιλεδ φορ τηε φιρστ τιmε.
Φιγ

“

H

Φιγυρε 2 Ποσινγ φορ Ηαρρψ
A
I
[ρεφερ το Εξτραχτ 1 ονλινε] Ι ωεντ βεηινδ ηιm
το σεε τηε ρεσυλτινγ πιχτυρε, ανδ αν ιντερεστινγ εξχηανγε τοοκ πλαχε. Ηαρρψ
χηανγεδ τηε χαmερα mοδε το σελφιε, γλανχεδ ατ τηε ϕοιντ πιχτυρε οφ υσ ον τηε
σχρεεν, ανδ τηεν χηανγεδ ηισ γαζε το τηε φαρ διστανχε ουτ οφ φραmε. Βεφορε
τακινγ τηισ πιχτυρε ηοωεϖερ ηε γλανχεδ βαχκ το τηε σχρεεν ανδ τυρνεδ ηισ ηεαδ
οϖερ ηισ λεφτ σηουλδερ λοοκινγ ατ mε ανδ φιναλλψ τοοκ τηε πιχτυρε τηεν. Ηε
Ηαρρψ ηερε φιναλλψ χηοσε το πηοτογραπη α mορε ιντιmατε ρελατιονσηιπ
(τωιχε) ανδ σεεmεδ το mακε τηε δεχισιον ασ ιφ τηε χαmερα ιτσελφ εξτενδεδ ηισ
“
H
τηεν mοϖεδ οφφ ανδ τηε δογ φολλοωεδ [αγαιν, ρεφερ το Εξτραχτ 1 ονλινε]. Τηεψ
στοππεδ το δο
J
ιντο χλεαρ ϕοιντ αχτιον: τηε δογ ραισεδ τωο λαργε ηανδφυλσ οφ παπερ ανδ ηε λιφτεδ
τηε χαmερα το τακε
T
H
O
σηουτεδ τηε δογ, ανδ τηρεω τηε πιεχεσ υπ ι
H
mιδ−αιρ ανδ ινσπεχτεδ ιτ. Ουτσιδε Ηαρρψ σποντανεουσλψ τοοκ α χλοσε υπ οφ τηε
H
− ανδ τηισ
τιmε Ηαρρψ ρεσπονδεδ τακινγ ηερ πιχτυρε [σεε Φιγυρε 2]. Τηε δογ δρανκ σοmε
ωατερ φροm α χυπ ανδ οφφερεδ ιτ το Ηαρρψ. Ηε πυτ ιτ το ηισ λιπσ ανδ προmπτλψ τοοκ
α σελφιε πιχτυρε: τηεν ηε δρανκ.
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Ιν τηε ωεεκ αφτερ τηε προϕεχτ ωασ χοmπλετεδ, ον τηε Τυεσδαψ ιτ ηαδ
πρεϖιουσλψ βεεν τιmεταβλεδ, τηε προϕεχτ τεαm ρεχειϖεδ αν εmαιλ φροm τηε
σχηοολ ωιτη α πηοτογραπη οφ Ηαρρψ. Ηε ηαδ αστουνδεδ ηισ τεαχηερσ βψ
σποντανεουσλψ βυιλδινγ α στρυχτυρε ουτ οφ ρυγσ ανδ ταβλεσ ιν τηε χλασσροοm, ασ ιφ
το δενοτε τηε αβσενχε οφ τηε τεντ, mακινγ ιτ πρεσεντ ιν α ηιγηλψ ιmαγινατιϖε
ανδ παλπαβλε ωαψ. Ασκεδ ωηατ ηε ωασ δοινγ, πεεπινγ τηρουγη τηε ωινδοω, ηε
ρεπλιεδ
A
F
Φιγυρε 3 Ηαρρψ βυιλδσ ηισ Αρχτιχ σηελτερ
Ιτ ισ ηαρδ το ασσεσσ τηε λονγερ τερm ιmπαχτ ον Ηαρρψ ασ ηε (ον α ρεχεντ ϖισιτ τωο
ψεαρσ ον) στιλλ αππεαρσ το βεηαϖε ιν mυχη τηε σαmε ωαψσ νοω ασ ηε διδ ωηεν
ωε φιρστ mετ ηιm. Ηοωεϖερ, ωε συγγεστ τηατ τηισ αππαρεντ ιmπαχτ ον ηισ
ωελλβεινγ δυρινγ τηε προϕεχτ ωασ σιγνιφιχαντ, προmπτινγ τηισ σορτ οφ
σποντανεουσ πλαψ (ρατηερ τηαν τηε σελφ −στιmυλατορψ ορ mορε διστρεσσεδ
βεηαϖιουρσ ηε φρεθυεντλψ εξηιβιτεδ ανδ ωηιχη ωερε νοτιχεαβλψ ρεδυχεδ ωηιλε
τηε προϕεχτ ωασ ιν προγρεσσ). Wε συγγεστ τηισ ωασ α ρεσυλτ οφ χοmmυνιχατινγ
ωιτη ηιm ιν ωαψσ ηιm υνδερστοοδ−ιντερmεδιαλ ωαψσ− τηατ ρεσπονδεδ το ηισ
ιντερεστσ ανδ φολλοωεδ ηισ χυεσ. Wηιλστ τηισ εξαmπλε φοχυσεσ ον τηε χαmερα,
Ηαρρψ αλσο ενγαγεδ χρεατιϖελψ ωιτη τηε χοmπυτερ τηατ χοντρολλεδ προϕεχτιονσ,
λιγητ ανδ σουνδ (Ρεφερ το Εξτραχτ 3 ονλινε). Περηαπσ τηισ αππροαχη χουλδ βε
ρεπλιχατεδ ιν τηε χλασσροοm βψ τεαχηερσ βεινγ αωαρε οφ, ανδ αβλε το εξπεριmεντ
ωιτη ιντερmεδιαλ τοολσ.
Τηεσε ενχουντερσ βετωεεν Ηαρρψ ανδ τηε δογ ϖεερ βετωεεν ϕοιντ
αττεντιον (φορ εξαmπλε τηε δογ σαβοταγινγ ηισ σελφιε πηοτοσ) ανδ ϕοιντ αχτιονσ.
Τηε πλαψ χοmβινεσ σεχονδαρψ συβϕεχτιϖιτψ , τψπιχαλλψ τριαδιχ αττεντιον/αχτιον
(Τρεϖαρτηεν 2008, ξ)9
H
H
2008, 77)− ωηιχη ισ τψπιχαλλψ α φαχε−το−
συβϕεχτιϖε στατεσ οφ εαχη αρε χλοσελψ χο−ορδινατεδ ονε ωαψ ορ ανοτηερ, φορ
εξαmπλε ωηεν τηεψ εξπερ
I
mεδιατινγ χαmερα ασ οβϕεχτ οφ αττεντιον ανδ αχτιον ανδ αλσο ασ α mεανσ οφ
σεεινγ ανδ σο διρεχτλψ ιντεραχτινγ ωιτη εαχη οτηερ ωηιχη mακεσ ιτ ηαρδ το
διστινγυιση ηερε βετωεεν τηε σεχονδαρψ συβϕεχτιϖιτψ ανδ πριmαρψ στατε οφ
ιντερσυβϕεχτιϖιτψ T
H
βεχαυσε τηε αχχυmυλατιον οφ
ιντιmαχψ εϖολϖεδ ασ αν ινεξτριχαβλε ιντερτωινινγ οφ
H
Τριmινγηαm
ανδ (χοντροϖερσιαλλψ) τηε χαmερα
ιτσελφ, σινχε ιτ ισ ηαρδ το σεε ηοω τηε δεϖελοπινγ τηινκινγ χαν βε χονσιδερεδ ασ
σεπαρατε φροm τηε mεδιυm σηαπινγ ιτ. T
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βοδψ σχηεmα ιντροδυχεσ α προφουνδ βλυρρινγ οφ τηε λινε βετωεεν εmβοδιmεντ
χογνιτ
συρρουνδινγ ενϖιρονmεντ αλσο ηελπ περφορm τηε προχεσσεσ οφ
“
(Σπιϖεψ 2007, 248−9). “
ανδ εξτενδεδ βψ τηε χαmερα: ανδ το α λεσσερ εξτεντ βψ τηε δογ mασκ. Ηερε τηε
ορ χαmερα βεχαmε ινχορπορατεδ ιντο τηειρ σπαχε οφ εξτενδεδ χογνιτιον10,
τηε χαmερα βεινγ αλρεαδψ αν ιντεγραλ
H
T
χογνιτιον ασ σηε
αδαπτεδ το ηισ χογνιτιϖε mοδεσ. Ιντερεστινγλψ τηε mασκ/χοστυmε/οβϕεχτ ωασ
T
ηαβιτυαλ mοδε οφ
,
11
ανδ αργυαβλψ Ηαρρψ αδαπτεδ το ηερ χογνιτιϖε mοδε τοο σινχε ουτσιδε τηε ποδ,
ωεεκσ λατερ, σηε ωασ ρεωαρδεδ βψ Ηαρρψ ρεσπονδινγ ωιτη λαυγητερ (φορ τηε φιρστ
τιmε) διρεχτλψ το ηερ πυππετ αδδρεσσινγ ηιm.
Ηαρρψ χοντινυεδ το δεmονστρατε ηοω ηισ βεηαϖιουρσ ιν τηε ποδ ωερε
ινεξτριχαβλψ βουνδ το τηε χαmερα ινχλυδινγ ηισ ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερσ. Ιν ουρ
Υνδερωατερ ενϖιρονmεντ, τοωαρδσ τηε ενδ οφ τηε προϕεχτ, ηε φιναλλψ ινιτιατεδ α
ϕοιντ αχτιον ωιτη τηε Ασσισταντ Εδυχατιοναλ Πσψχηολογιστ ανδ α πραχτιτιονερ ιν
ρολε ασ α πιρατε, φολλοωινγ α συσταινεδ περιοδ οφ σελφ−ινιτιατεδ πηοτογραπησ.
[Ρεφερ το Εξτραχτ 2 ονλινε]. Ασ τηε φιλmmακερ οβσερϖεδ το τηε Ασσισταντ
Εδυχατιοναλ Πσψχηολογιστ ανδ πραχτιτιονερσ αφτερ τηισ σεσσιον:
ΦΜ: Σο ωασ Ηαρρψ δοινγ ρεαλλψ φανταστιχ τηινγσ τοδαψ? Ι σαω ψου αλλ ϕυmπινγ υπ
A I
Ασστ. ΕΠ H
U
τρψινγ το γετ βοτη οφ υσ [ι.ε. Πραχτιτιονερ ανδ
Ασστ.ΕΠ]. Ανδ ηε ρεαλλψ ωαντεδ mε το βε ιν ιτ. Ι ηαδ το πυτ mψ χαmερα δοων ανδ
ϕυστ δο ιτ. Ηε ωασ τρψινγ το γετ υσ το ϕυmπ υπ ανδ δοων ωιτη ηιm.
Πραχτιτιονερ: Ατ ονε ποιντ Ι τηουγητ ηε ωασ τρψινγ το γετ α πηοτο οφ αλλ τηρεε οφ
Ασστ ΕΠ D
A
Νο, νο, νο ,
ανδ ηε ωασ τρψινγ το τακε ονε οφ υσ αλλ τογετηερ [σηε ραισεσ ηερ αρm το
δεmονστρατε ηιm ηολδινγ τηε χαmερα]
Πραχτιτιονερ
Λατερ ηε ωορκεδ τηε χοmπυτερ [ρεφερ το Εξτραχτ 3 ονλινε] σο τηατ ηε βρουγητ υπ
φοοταγε ον τηε σχρεεν οφ πρεϖιουσ σεσσιονσ. Ασ ηε ωατχηεδ φορ σεϖεραλ mινυτεσ
τηε χηανγινγ σχενεσ, τηερε ωασ α νοισψ αλτερχατιον δεϖελοπινγ ιν τηε ποδ σπαχε
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βεηινδ ηιm βετωεεν Ματτηεω ανδ τηε βιρδ πυππετ (τηε πυππετ κεπτ στεαλινγ
M
W
H
, ηε τυρνεδ ηισ αττεντιον το τηε
χαmερα φιλmινγ ηιm ανδ βροκε ιντο α βροαδ σmιλε. Αλτηουγη ιτ ισ τεmπτινγ το
τηινκ ηε ωασ αmυσεδ βψ τηε βαχκγρουνδ πυππετ εξχηανγε, τηισ ισ προβαβλψ
mισλεαδινγ
M
P
σθυαββλινγ, ηε
αππροαχηεδ, ωιτη ηισ οων χαmερα, τηε περσον φιλmινγ ηιm ανδ λαυγηεδ αλουδ
σεϖεραλ τιmεσ αλονγ ωιτη τηε χαmερα περσον (ωηοσε φιλmινγ ατ ονχε ωεντ
αωρψ!), α σηαρεδ mοmεντ οφ γλεε ασ ηε πηοτογραπηεδ ανδ σαβοταγεδ τηε
χαmερα φιλmινγ ηιm, ανδ τηεν ρετυρνεδ το τηε δεσκ. Ηε φιναλλψ τοοκ α πιχτυρε οφ
τηε χοmπυτερ σχρεεν. Ηε σεεmεδ το βε φινδινγ ϕοψ ιν ωατχηινγ φιλm, βεινγ
φιλmεδ, φιλmινγ τηε φιλmερ (τηε mοmεντ οφ ιντερσυβϕεχτιϖιτψ) ανδ φιναλλψ τηε
ιν α πηοτο τηε χοmπυτερ σχρεεν. Αγαιν ηισ
εξπεριενχε οφ ιντερσυβϕεχτιϖιτψ σεεmεδ εντιρελψ εmεργεντ ωιτηιν τηε φραmε οφ α
χαmερα.
Ιν Φιγυρε 4, ωε σεε Νιχολα Σηαυγηνεσσψ φιλmινγ βυτ χαυγητ βψ Ηαρρψ ιν α
πιχτυρε ϕυmπινγ ηιγη ιν αιρ ασ Ηαρρψ ϕυmπεδ υπ ηιγη τοο. Τηισ αγαιν ισ
ιντερσυβϕεχτιϖιτψ: α mοmεντ οφ ϕοιντ αττεντιον, α mοmεντ οφ πλαψ χηαργεδ ωιτη
σηαρεδ ϕοψ.
Φιγυρε 4 Σεχονδαρψ συβϕεχτιϖιτψ ανδ πριmαρψ ιντερσυβϕεχτιϖιτψ: ϕυmπινγ
τογετηερ
Ιν τηισ ωαψ ιντερmεδιαλιτψ ισ ιντεγρατεδ ιντο τηε ωηολε εξπεριενχε ανδ νοτ αν
−χορπορεαλιτψ εξτενδσ βεψονδ τηε βοδψ το ενχοmπασσ
mατεριαλλψ γρουνδεδ, ανδ τηισ εmβοδιmεντ
οmπασσ ιτσ mεδιατιον βψ οβϕεχτσ, ορ ωηατ ωε
εmπηασισ) (Σινηα ανδ Ροδργυεζ 2008, 364).
Χασε Στυδψ Τωο: Μαρψ ανδ τηε πυππετ
Ιντερmεδιαλιτψ ενχοmπασσεσ πυππετρψ αν οντολογιχαλλψ χηαλλενγινγ οβϕεχτ ιν
τερmσ οφ
A
M
W
υνχοmφορταβλψ αωαρε, ατ λεαστ ιν περφορmανχε, οφ τηε χηιασmιχ ιντερτωινινγ οφ
περχεπτιον βετωεεν συβϕεχτ ανδ οβϕεχτ, σελφ ανδ οτηερ (Wαγνερ 2006, 128−9).
Σηε ποιντσ ουτ τηατ βεχαυσε τηε ωατχ
(128) τηερε ισ α χοmπλεξ
δραmατυργιχαλ τενσιον αρουνδ τηε ιντερmεδιαλ βοδψ οφ α πυππετ ανδ τηε λιϖε
πρεσενχε οφ τηε πυππετεερ τηατ mοϖεσ ιτ.12 Ιν Ιmαγινινγ Αυτισm τηισ υνεασε ορ
υνχερταιντψ ισ τρανσλατεδ ιντο αν αδϖανταγε ιν τηατ τηε πυππετ ατταχηεδ το α
ηυmαν πρεσεντσ οππορτυνιτιεσ φορ α λεσσ χοmπλεξ ιντεραχτιον τηαν φαχε το φαχε

11

χονταχτ. Τηε χηιλδ αππεαρσ νοτ το βε τρουβλεδ βψ α πυππετ, ανδ (παρτιχυλαρλψ
τοωαρδσ τηε mορε σεϖερελψ αφφεχτεδ ενδ οφ τηε σπεχτρυm) ιντεραχτσ ωιτη ιτ
mορε ρεαδιλψ τηαν ωιτη α ηυmαν, ανδ ιν mανψ χασεσ προγρεσσεσ το τηρεε ωαψ
χοmmυνιχατιον τηατ ινχλυδεσ τηε πυππετεερ σπλιττινγ οφφ φροm τηε πυππετ,
ϕοινινγ ιν ανδ σπεακινγ το ορ δοινγ αχτιονσ ωιτη τηε χηιλδ τοο ασ τηεmσελϖεσ (α
13
τεχηνιθυε κνοων ασ
Τηε αττραχτιον το δεταιλ ιν αυτισm
mαψβε α δισαδϖανταγε ιν ενχουντερινγ ανδ νεγοτιατινγ τηε χοmπλεξιτιεσ οφ α
ηυmαν φαχε σπεακινγ, ωηιχη χοmmυνιχατεσ χηανγεσ mινυτελψ, mιλλι−σεχονδ βψ
mιλλι−σ
φαχε δοεσ νοτ. Το στατε τηε οβϖιουσ, πυππετσ αρε
υσεφυλλψ ινανιmατε. Σοmε αυτιστσ χοmπλαιν τηατ τηεψ εξπεριενχε α διστυρβινγ
σψναεστηεσια οφ χολουρ αυρασ αρουνδ λιϖινγ περσονσ ορ πιχκ υπ ινεξπλιχαβλε
σενσατιονσ φροm οτηερσ (Βογδασηινα 2003, 94). Ιτ mαψβε τηατ φορ σοmε χηιλδρεν
πυππετσ αλλοω τηεm σατισφψινγ ιντερσυβϕεχτιϖε εξπεριενχεσ ωιτηουτ
χοmπλιχατινγ ανδ χονφυσινγ φαχτορσ. Μορεοϖερ τηε πυππετ ωε δισχυσσ ηερε ισ α
βιρδ ηανδ πυππετ; ανδ βιρδ φαχεσ, ωιτη τηειρ τωο δεφινεδ εψεσ ανδ σινγλε
φεατυρε (τηε βεακ) σεεm το ωορκ παρτιχυλαρλψ ωελλ ωιτη αυτιστιχ χηιλδρεν ασ αν
ιντερmεδιαλ δεϖιχε.
T
− αππαρεντλψ
ανιmατεδ, ωιτη σλιγητ ρεδυνδανχψ (υνεϖεννεσσ) οφ mοτιον, δεριϖεδ φροm ιτσ
ατταχηmεντ το τηε βοδψ οφ τηε πυππετεερ, ωηο ωιλλ νορmαλλψ κεεπ τηε πυππετ
mοϖινγ (εϖεν ιφ ονλψ βρεατηινγ) αλλ τηε τιmε. Μανδλερ χλαιmσ τηισ υνεϖεννεσσ οφ
mοϖεmεντ (χουπλεδ ωιτη ινδεπενδενχε οφ mοϖεmεντ) ισ παρτλψ ωηατ εναβλεσ
αν ινφαντ το ρεχογνισε σοmετηινγ ασ ανιmατε (Μανδλερ 1992, 593). Τηε νοτιον
οφ χοντινγενχψ ισ παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ το πυππετσ σινχε τηε χονχεπτ14 οφ
εσπεχιαλλψ χοντινγενχψ τηατ αχτσ ατ α διστανχε ρατηερ τηαν τηρουγη διρεχτ
πηψσιχαλ χοντ
I
ινανιmατε οβϕεχτσ δο νοτ (594). Χοντινγεντ ρεσπονσε τηρουγη ηαπτιχ χονταχτ
ηοωεϖερ ισ mορε χοmπλεξ. Ιτ mιγητ mεαν τη
ινανιmατε (α τοψ χαρ mοϖινγ βεχαυσε τηε χηιλδ mοϖεσ ιτ) ανδ αχχορδινγ το
Μανδλερ τηε ινφαντ χοmεσ το υνδερστανδ τηεσε διφφερενχεσ. Τηε πυππετ
υσεφυλλψ χονφουνδσ τηεσε βουνδαριεσ, αλλοωινγ α χηιλδ ιν Ιmαγινινγ Αυτισm ριχη

Ονε συχη ενχουντερ ισ τηατ οφ Μαρψ ανδ τηε Φορεστ Wοοδπεχκερ πυππετ
Dεννισ (πυππετεερ Τριmινγηαm) (Φιγυρε 5). [Ρεφερ το Εξτραχτ 4 ονλινε]:
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Φιγυρε 5 Dεννισ τηε Wοοδπεχκερ ανδ πυππετεερ Μελισσα Τριmινγηαm
Μοϖινγ τηρουγη τηε ποδ ωιτη α πραχτιτιονερ (Γεmmα Wιλλιαmσ), Μαρψ φιδδλεσ
ωιτη
σωεετ σηε ηασ φουνδ (πλαντεδ ιν τηε λεαφ στρεων φλοορ φορ
χηιλδρεν το φινδ ανδ φεεδ τηε βιρδ)
M
D
περχηεδ ιν ηισ τρεε οπενινγ, ατταχηεδ το τηε αρm οφ τηε ηιδδεν πυππετεερ
(Τριmινγηαm). Μαρψ mοϖεσ τοωαρδσ ηιm τακινγ α ωιδε χιρχλε. Σηε ωατχηεσ
ιντεντλψ ασ Wιλλιαmσ φεεδσ Dεννισ, ισ σταρτλεδ βψ τηε συδδεν mοϖεmεντ οφ ηισ
βεακ, ρεχοϖερσ ανδ αττεmπτσ το φεεδ ηιm ηερσελφ, βυτ λοσεσ ηερ νερϖε. Ηερ
D
B
Ιν α συβσεθυεντ σεθυενχε Μαρψ λιεσ βαχκ ιν τηε ηαmmοχκ φεεδινγ Dεννισ ωιτη
ηερ ωατερ βοττλε, ρελαξεδ ανδ ηαππψ, ωιτη τηε πυππετεερ κνεελινγ νεξτ το ηερ
ον ονε σιδε, Wιλλιαmσ ον τηε οτηερ. [Ρεφερ το Εξτραχτ 5 ονλινε]
Τηε χορολλαρψ το τηισ στορψ ισ τηατ Μαρψ αρριϖεδ ηοmε ονε δαψ φροm
σχηοολ
W
M
M
M
ηαδ νεϖερ σηοων ανψ ιντερεστ ιν. Αστονισηεδ βψ τηισ ανδ αλσο βψ Μαρψ σπεακινγ
M
M
M
M
δυλψ προδυχεδ ανδ Μαρψ στροκεδ ηιm. Νοτ
ονλψ διδ Μαρψ βεγιν το βυιλδ υπ α ρελατιονσηιπ λονγερ τερm ωιτη Μιλο (ασ ηερ
mοτηερ τεστιφιεδ) βυτ σηε αλσο βεγαν το στροκε τηε οτηερ (λεσσ φριενδλψ!) χατ ιν
τηε φαmιλψ. Τηε φαmιλψ ωερε αλσο αβλε το ϖισιτ τηε ζοο φορ τηε φιρστ τιmε τογετηερ
ωηερε Μαρψ στροκεδ ανδ σηοωεδ αν ιντερεστ ιν τηε ανιmαλσ.
A
M
ενχουντερ ωιτη τηε πυππετ ασ αν αφφεχτιϖε εξπεριενχε τηατ ωε ασσυmε ηελπεδ
το δεϖελοπ ηερ εmπατηψ φορ ανιmαλσ. 15 Wορκινγ ιν τηε νον−τηρεατενινγ σπαχε
βετωεεν ανιmαχψ ανδ νον−ανιmαχψ, Μαρψ ισ αβλε το οϖερχοmε ηερ φεαρ οφ τηε
δεϖελοπ ηερ εmπατηετιχ ρεσπονσεσ. Ιτ ισ νοτιχεαβλε τηατ σηε ισ φαρ mορε ρελαξεδ
ιν τηε ηαmmοχκ φολλοωινγ τηισ επισοδε [ρεφερ το Εξτραχτ 5 ονλινε], ωηεν τηε
πυππετεερ ισ φυλλψ ϖισιβλε, περηαπσ αλλοωινγ ηερ το βε mορε χερταιν οφ τηε
, γιϖεν ιτσ αmβιγυουσ χοντινγεντ ρεσπονσεσ ωηεν
εαρλιερ βεινγ φεδ. Ηοωεϖερ ωηατ ισ περηαπσ mορε σιγνιφιχαντ αβουτ τηε φιρστ
φεεδινγ επισοδε ισ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν Wιλλιαmσ (ανδ λατερ Τριmινγηαm
ρεφερ το Εξτραχτ 5 ονλινε) ανδ Μαρψ, ρατηερ τηαν Μαρψ ανδ Dεννισ, α
ρελατιονσηιπ mαδε ποσσιβλε βψ τηε (ιντερ) mεδιατινγ οβϕεχτ οφ ϕοιντ αττεντιον,
τηε πυππετ.
Wηψ ισ ϕοιντ αττεντιον σο ιmπορταντ? Σιmπλε το σαψ, τηε οβϕεχτ ισ νοτιχεδ:
‘
−
mοντη−ολδ ινφαντσ, σηοω τηατ τηεψ αλλοχατε σιγνιφιχαντλψ mορε αττεντιοναλ
ρεσουρχεσ το οβϕεχτσ τηατ αρε ταργετσ οφ ϕοιντ αττεντιον ασ χοmπαρεδ ωιτη
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Βρινχκ ανδ Λιλϕενφορσ 2013, 93). Ιφ οβϕεχτσ αρε ηαβιτυαλλψ
ιγνορεδ, ορ υσεδ ασ σιmπλε πηψσιχαλ αφφορδανχεσ ιν τηε ενϖιρονmεντ
(Τριmινγηαm 2013, 232−3) ορ υσεδ φορ στιmmινγ, λεαρνινγ χαννοτ τακε πλαχε.
Μαρψ, βψ φοχυσσινγ ϖια ϕοιντ αττεντιον, ισ δεϖελοπινγ σοχιαλ κνοωλεδγε ανδ
σεεκινγ εmοτιοναλ ανδ ϖοχαλ ινφορmατιον φροm τηε αδυλτ το εϖαλυατε τηε
σιτυατιον, ανδ δετερmινε ηοω το προχεεδ το αχηι
Βρινχκ ανδ
Λιλϕενφορσ 2013, 93). B
B
β
)
8). Αβοϖε αλλ ηοωεϖερ, ϕοιντ αττεντιον
δεϖελοπσ mεταχογνιτιον, χρυχιαλλψ λαχκινγ ιν mανψ αυτιστσ: Wε mαινταιν τηατ
τηεσε βεηαϖιουρσ ινϖολϖε mεταχογνιτιον, σερϖινγ το mαναγε τηε ινφαντσ
χογνιτιον, ανδ χονστιτυτε επιστεmιχ αχτιονσ, ρεδυχινγ τηε νεεδ φορ ιντερναλ
(Βρινχκ ανδ Λιλϕενφορσ 2013, 93). J
ινδιχατορ τηατ τηε ινφαντ υνδερστανδσ ιν α νον−σψmβολιχ ωαψ τηατ τηε οτηερ ανδ
Αντηονψ Μαρχελ ιν Γαλλαγηερ 2008, 188). Μαρψ ηερε ισ
mοϖινγ τοωαρδσ υνδερστανδινγ τηατ οτηερσ (Wιλλιαmσ) ηαϖε mινδσ, ανδ ιν τυρν
δεϖελοπινγ α συρερ σενσε οφ ηερ οων σελφ ασ ηαϖινγ α mινδ, τηρουγη ϕοιντ
αττεντιον ιν α mεδιατεδ ενϖιρονmεντ, οφ ωηιχη τηισ ισ ϕυστ α σινγλε εξαmπλε.16
Θυιτε σιmπλψ, Μαρψ ισ λεαρνινγ, ανδ λεαρνινγ αχτιϖελψ.
Χονχλυσιον
Ιν Ιmαγινινγ Αυτισm, ασ τηεσε εξαmπλεσ ινδιχατε, τηε ιντερmεδιαλιτψ οφ τηε
mεανινγ (διφφερεντλψ), ανδ τηε ρολε οφ τηε βοδψ ιντεραχτινγ ωιτη τηε πηψσιχαλ
ανδ σοχιαλ ενϖιρονmεντ ιν δεϖελοπινγ χογνιτιον. Ουρ αππροαχηεσ ηελπεδ υσ το
υνδερστανδ mορε αβουτ ιmαγινατιον ιν αυτισm ανδ ηοω τηοσε αφφεχτεδ ρεχρεατε
ιν τηειρ mινδσ τηε ωορλδ αρουνδ τηεm. Ασ Αmι Κλιν ανδ Wαρρεν ϑονεσ ηαϖε
ρεχρεατιον οφ τηε ωορλδ αρουνδ τηεm αππεαρσ το γο βεψονδ α πσψχηε δεϖοιδ οφ
K
ϑονεσ 2007, 24) Χουλδ τηισ εξπλαιν ωηψ ωορκινγ ωιτη πηψσιχαλ εντιτιεσ τηρουγη
ιντεραχτιϖε mεδια ωε αρε αβλε το ενγαγε ιmαγινατιϖελψ ωιτη αυτισm? Αχχορδινγ
K
J
ωιτηιν τηε βοδψ, ωιτη ιτσ ϖαριουσ σενσοριmοτορ χαπαχιτιεσ
γεστυρε, βυτ τηε mεανινγ οφ mινδ ισ ροοτεδ ιν τηε ρεαχτιον οφ τηε οτηερ το τηε
A
ωιτη τηε mεδια (ε.γ. πυππετρψ, χοστυmεσ, χαmερασ) φαχιλιτατε ενχουντερσ ωιτη
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T
τυνε ωιτη αυτισm. Ασ Πετερ Φοναγψ εξπλαινσ ιν ηισ χοmmενταρψ ον Κλιν ανδ
J
W
στ χηιλδρεν ηυmαν ιντεραχτιον ισ ινηερεντλψ ρεωαρδινγ, φορ
Τηε αππροαχη ιν Ιmαγινινγ Αυτισm λινκσ χογνιτιον το αφφεχτ (ιν κεεπινγ ωιτη τηε
εναχτιϖε mινδ ηψποτηεσισ) ανδ ιν σο δοινγ, εmπηασισεσ τηε ιmπορτανχε οφ
T
“
G
ϖιεω οφ τηε χεντραλιτψ οφ τηε βοδψ ιν τηε αχτιον οφ χογνιτιον, χηαλλενγινγ τηε
ραιν (Γαλλαγηερ
T
ινχρεασινγλψ περτινεντ ασ τηε προϕεχτ προγρεσσεδ. Wε χαmε το υνδερστανδ τηε
ιmπορτανχε οφ ουρ ιmαγινατιϖε ενγαγεmεντ ωιτη τηε αυτιστιχ εξπεριενχε ανδ
περχεπτιον οφ πηψσιχαλ ανδ σοχιαλ ενϖιρονmεντσ, τηε νεεδ το φαχιλιτατε σοχιαλ
(ανδ χρεατιϖε) ιmαγινατιον ανδ εmπατηψ ον τηε παρτ οφ τηε παρτιχιπαντσ τηρουγη
ιντερmεδιαλ ελεmεντσ. Τηεσε mατεριαλ ϖοιχεσ ανδ ριχη αφφορδανχεσ προϖιδεδ υσ
ωιτη τοολσ φορ λεαρνινγ ασ ουρ χογνιτιον ωασ αλσο φαχιλιτατεδ τηρουγη αχτιον−ανδ−
οβϕεχτ οριεντατεδ περσπεχτιϖεσ. Τηεσε, ωε συγγεστ αρε λεσσονσ φροm αυτισm φορ
ωορκινγ ωιτη αυτισm.

Ινδιχατιον οφ φιγυρεσ

F

S

H

Φιγυρε 2 Ποσινγ φορ Ηαρρψ

Φιγυρε 3 Ηαρρψ βυιλδσ ηισ Αρχτιχ σηελτερ

Φιγυρε 4 Πριmαρψ ανδ Σεχονδαρψ Ιντερσυβϕεχτιϖιτψ: ϕυmπινγ τογετηερ

Φιγυρε 5 Dεννισ τηε Wοοδπεχκερ ανδ πυππετεερ Μελισσα Τριmινγηαm
(Πηοτογραπη βψ Ματτ Wιλσον, Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ)
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Ιmαγινινγ Αυτισm: Dραmα, Περφορmανχε ανδ Ιντερmεδιαλιτψ ανδ Ιντερϖεντιονσ φορ Αυτιστιχ Σπεχτρυm
C
AH‘C
U
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−Μαρχη 2014).
Ινϖεστιγατορσ ωερε Προφεσσορ Νιχολα Σηαυγηνεσσψ (Dραmα), Dρ Μελισσα Τριmινγηαm (Dραmα), Dρ ϑυλιε Βεαδλε−
Βροων (Τιζαρδ) ανδ Dρ Dαϖιδ Wιλκινσον (Πσψχηολογψ). Παρτιχιπατινγ Σχηοολσ ωερε Στ Νιχηολασ Σχηοολ Χαντερβυρψ
(Σπρινγ τερm 2012), Λαλεηαm Γαπ, Βροαδσταιρσ (Συmmερ Τερm 2012) ανδ Ηελεν Αλλισον Σχηοολ, Μεοπηαm
(Αυτυmν Τερm 2012). Τηε σχηοολσ χοϖερεδ α ωιδε σπεχτρυm οφ αβιλιτψ. Τηε προϕεχτ ωορκεδ ωιτη 6−8 παρτιχιπαντσ
ιν εαχη σχηοολ, αγεδ 7−11, ωιτη α διαγνοσισ οφ αυτισm. Τηε ιντερϖεντιον ινϖολϖεδ παρτιχιπαντσ ιν ωεεκλψ σεσσιονσ
Τηεσε πιονεερινγ ιντερδισχιπλιναρψ mετηοδσ οφ ιντερϖεντιον
ανδ εϖαλυατιον ηαϖε γενερατεδ εϖιδενχε τηατ δραmα χαν ιmπαχτ ποσιτιϖελψ υπον τηε σψmπτοmσ οφ αυτισm. Τηε
ρεσεαρχη ηασ αλσο χηαλλενγεδ mανψ οφ τηε mψτησ συρρουνδινγ τηε χονδιτιον, οφφερινγ νεω ινσιγητσ ιντο τηε
ιmαγινατιον ιν αυτισm.
2
Νεω διαγνοστιχ χριτερια φορ αυτισm ηαϖε νοω ρεπλαχεδ DΣΜ−Ις φροm ωηιχη τηισ τριαδ οριγιναλλψ ωασ δραων. Σεε
DΣΜ−5 ηττπ://ωωω.δσm5.οργ/Παγεσ/Dεφαυλτ.ασπξ
3
Βαρον−C
νευροτψπιχαλλψ αππεαρινγ αρουνδ 4 ψεαρσ ολδ. Αλτηουγη τηεορψ οφ mινδ ισ ωιδελψ αχχεπτεδ (τηουγη διφφερεντλψ
ιντερπρετεδ), τηερε ισ δεβατε ασ το ωηετηερ ιτ αππεαρσ ατ αρουνδ 4 ψεαρσ ολδ ανδ ισ χονσιδερεδ αν ιντελλεχτυαλ
χαπαχιτψ ορ δεϖελοπσ mυχη εαρλιερ τηρουγη εmβοδιεδ ιντεραχτιονσ ανδ ιντερσυβϕεχτιϖιτψ. Σεε Γαλλεσε 2001 π.42
φορ α συmmαρψ ανδ Γαλλαγηερ 2001 φορ α διφφερεντ σοmατιχαλλψ βασεδ ιντερπρετατιον οφ ΤΟΜ.
4
Πσψχηολογιχαλ τεστινγ δεmονστρατεδ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ χηανγεσ ιν σεϖεραλ αρεασ οφ δεφιχιτ ανδ αχροσσ τηε
σπεχτρυm, τηε βιγγεστ χηανγεσ βεινγ ιν ρεχιπροχαλ σοχιαλ ιντεραχτιον, εmοτιον ρεχογνιτιον ανδ τηε σεϖεριτψ οφ
αυτιστιχ σψmπτοmσ ασ ρατεδ βψ παρεντσ ανδ τεαχηινγ σταφφ. Σιγνιφιχαντ ιmπροϖεmεντσ ωερε αλσο φουνδ φορ ατ
λεαστ σοmε οφ τηε χηιλδρεν ιν σοχιαλιζατιον, χοmmυνιχατιον, ιmαγινατιον ανδ πλαψ ωιτη ατ λεαστ σοmε οφ τηε
χηιλδρεν ιν αλλ τηρεε σχηοολσ σηοωινγ ιmπροϖεmεντσ ιν ατ λεαστ ονε αρεα.
5
Wε αρε ινδεβτεδ το τηε Πσψχηολογιστ ανδ αυτισm εξπερτ, Dρ Ματτηεω Λερνερ ωηο χοντριβυτεδ τηεσε
οβσερϖατιονσ ωηιλστ ϖισιτινγ τηε Ιmαγινινγ Αυτισm προϕεχτ ιν ϑυνε 2015.
6
Τηισ ϖιεω ισ πυτ φορωαρδ βψ Φρανχεσχα H
Αυτισm ανδ Ταλεντ, 2010.
7
Τηερε ισ οφ χουρσε νο ονε αυτιστιχ περχεπτιον ανδ εϖερψ χηιλδ ισ αν ινδιϖιδυαλ ωιτη τηειρ οων στρενγτησ ανδ
διφφιχυλτιεσ. Ηοωεϖερ, τηερε ισ α χονσενσυσ τηατ αυτιστσ οφτεν, νο mαττερ ωηερε τηεψ αρε ον τηε σπεχτρυm,
γενεραλλψ αρε αβλε το πιχκ ουτ δεταιλσ οφ τηε ωηολε ωιτη παρτιχυλαρ εασε. Τηισ ηασ λεδ το τηε ωεακ χεντραλ
χοηερενχε τηεορψ (Φριτη, Ηαππ ανδ Βρισκmαν 2001 ανδ Ηαππ 2010, 32−3) ιν αυτισm.
8
Ηερε Γαλλαγηερ οφφερσ αν ιντερεστινγ χριτιθυε οφ Dαmασιο, ποιντινγ ουτ ηοω Dαmασιο χοντινυαλλψ σλιπσ βαχκ ιντο
ωηιχη ηε mαινταινσ ισ περσιστεντλψ Χαρτεσιαν ιν ιτσ βασιχ τενετσ. Σεε αλσο Γαλλαγηερ 2008, π.173, ον Dαmασιο.
9
Σεε αλσο Τοmασελλο 1999, 62.
10
Τηε
E
τηατ τηε χαmερα ηασ βεχοmε παρτ οφ τηουγητ ιτσελφ, αν εξαmπλε οφ
οργανισmιχ ανδ εξτρα οργανισmιχ ρεσ
W
C
2009, 73).
11
C
“
ηαβιτυατιον βψ τηε βαβοονσ ωηοm σηε στυδιεδ αδαπτινγ το ηερ mοδεσ οφ βεινγ, βυτ ηερ ηαβιτυατιον αδαπτινγ
το τηειρσ. Αλσο Ηαραωαψ 23−7.
12
ϑιλλ Βεννετ ποιντσ ουτ ηοω πυππετρψ ωορκεδ ον α ϖισχεραλ ρατηερ τηαν ρατιοναλ λεϖελ ιν Υβυ ανδ τηε Τρυτη
Χοmmισσιον
“
A
T‘C T
‘
C
B
−
123.
13
Α τψπιχαλ εξαmπλε οφ τηισ ισ τηε βιρδ πυππετ πυλ
M
το Ηαρρψ φιλmινγ. Ματτηεω ενϕοψεδ ωραππινγ ηιmσελφ υπ ιν χοϖερσ ανδ τηε βιρδιε ενϕοψεδ πυλλινγ τηεm οφφ; τηε
M
M
τηε ϕοκε φορ α ωηιλε,
ανδ τηεν σειζεδ τηε πυππετ, ωορκινγ ιτ το ατταχκ (πλαψφυλλψ) τηε πυππετεερ. Τηισ χαν βε ηεαρδ ιν τηε βαχκγρουνδ
ιν Εξτραχτ 3 ονλινε.
14
M
ισ
χυριουσ σινχε σηε δεmονστρατεσ ιτ δεϖελοπινγ ιν α τηορουγηλψ εmβοδιεδ ωαψ.
15
Ηερ mοτηερ ατ λεαστ ωασ χονϖινχεδ οφ τηισ ωηεν σηε συβσεθυεντλψ σαω τηε φοοταγε οφ Dεννισ ανδ Μαρψ, βυτ
οφ χουρσε ωε χαννοτ κνοω φορ συρε.
16
M
F
ριβεδ ιν Τριmινγηαm 2013, 233−5

