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Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών μας σπουδών, του 

τμήματος Λογοθεραπείας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών, 

υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας κας Γεωργοπούλου Σταυρούλας, Ph. D. Στην 

διεκπεραίωση της ερευνητικής αυτής εργασίας συνέβαλαν πολλοί άνθρωποι, τους οποίους με 

χαρά θέλουμε να επισημάνουμε και να εκφράσουμε την αγάπη μας. 

Αρχικά, αισθανόμαστε την ανάγκη να επισημάνουμε για ακόμη μία φορά την απέραντη 

ευγνωμοσύνη μας στην κα Γεωργοπούλου Σταυρούλα για την συνεχή καθοδήγηση και την 

εμπιστοσύνη που μας έδειξε από την αρχή της συνεργασίας μας. Οι εύστοχες παρατηρήσεις 

της και η υπομονετική της στάση μας βοήθησαν σημαντικά για την άρτια ολοκλήρωση αυτής 

της προσπάθειας. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα δύο παιδιά και τις οικογένειες τους, που μας 

υποδέχτηκαν με χαρά, μας άνοιξαν την ψυχή τους και καταφέραμε με συλλογική προσπάθεια 

και κόπο να αποτυπώσουμε στο χαρτί την ποιότητα της επικοινωνιακής τους υπόστασης. 

Ακόμη, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την συνεισφορά της κας Αυγέρου Ματίνας. 

Ήταν το πρόσωπο που μας έφερε σε επαφή με την μία από τις δύο οικογένειες των παιδιών και 

αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της επικοινωνίας μας με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 

στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιήθηκαν κάποιες συνεδρίες. 

Τις βαθύτατες μας ευχαριστίες, όμως, τις οφείλουμε στις οικογένειες μας, οι οποίες στέκονται 

δίπλα μας σε κάθε νέο βήμα, εφοδιάζοντας μας με δύναμη και θέληση. 

Τέλος, ευχαριστούμε ο ένας τον άλλον για την άψογη συνεργασία μας, την κατανόηση και την 

εμπιστοσύνη στο όμορφο αυτό ταξίδι της γνώσης. 
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Ο αυτισμός αποτελεί μια «ισόβια» νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που εκδηλώνεται νωρίς στη 

ζωή και επηρεάζει βαθιά την αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του και τον κόσμο, τη μάθηση 

και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Χαρακτηρίζεται, κυρίως, από 

ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία καθώς επίσης και από 

περιορισμένα ενδιαφέροντα και συμπεριφορές.  

Από την άλλη πλευρά, οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στο πεδίο της επικοινωνίας. 

Επικοινωνία σημαίνει κάτι περισσότερο από το να είναι κανείς ικανός να μιλάει. Πρόκειται 

για την ικανότητα να επιτρέπουμε σε κάποιον άλλο να γνωρίζει ότι θέλουμε κάτι, να 

αναφερθούμε σε κάποιο θέμα, να περιγράψουμε μια ενέργεια και να αναγνωρίζουμε την 

παρουσία των άλλων. Δεν ικανοποιεί μόνο εσωτερικές μας ανάγκες συντελώντας στη φυσική 

και στην κοινωνική μας επιβίωση αλλά καλύπτει την ανάγκη μας να αισθανθούμε ασφαλείς 

και να κατανοήσουμε τον κόσμο. 

Με την διαρκώς αυξανόμενη πρόοδο της τεχνολογίας παρέχονται νέες ευκαιρίες στα άτομα με 

σοβαρές διαταραχές της επικοινωνίας, αφού έχει ανοιχτεί ο δρόμος για πρόσβαση σε μια 

μεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας. Οι ηλεκτρονικές συσκευές 

επικοινωνίας και τα λογισμικά για ηλεκτρονικούς υπολογιστές επιτρέπουν την έκφραση των 

αναγκών, επιθυμιών και σκέψεων και την ικανότητα επικοινωνίας, μία από της βασικότερες 

ανθρώπινες ανάγκες. Τα πιθανά οφέλη της τεχνολογίας για τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα 

του αυτισμού και αντιμετωπίζουν δυσκολία στον τομέα της επικοινωνίας, ιδιαίτερα ο 

πληθυσμός που δεν εκφέρει ομιλία, είναι τεράστια. 

Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (AAC) αποτελεί μία σειρά από τεχνικές και 

εργαλεία (πχ, πίνακες επικοινωνίας, συσκευές παραγωγής ομιλίας (SGD), απτά αντικείμενα, 

σήματα, χειρονομίες) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν 

σημαντικές και περίπλοκες διαταραχές επικοινωνίας, όπως δυσκολίες στην παραγωγή 

γλωσσικής ομιλίας ή/και κατανόηση, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών και γραπτών 

τρόπων επικοινωνίας. Κατά αυτόν τον τρόπο προσφέρουν στα άτομα αυτά την δυνατότητα να 

εκφράζουν τις ξεχωριστές σκέψεις και ιδέες τους, ως αποτέλεσμα της παρότρυνσης τους να 

αλληλοεπιδράσουν με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Η παρούσα ερευνητική – πτυχιακή εργασία εξετάζει την επίδραση των νέων τεχνολογιών 

(tablets) σε άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) μέσω της εφαρμογής PECS, 

δίνοντας την δυνατότητα να αναπτυχθεί μία περισσότερο λειτουργική επικοινωνία, καθώς τα 

δύο παιδιά που τέθηκαν υπό ερευνητική παρακολούθηση έκαναν ήδη χρήση του βιβλίου 

επικοινωνίας PECS. 
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Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην μετάβαση του βιβλίου επικοινωνίας PECS σε 

ηλεκτρονική μορφή (application) μέσω ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (iPad) ως 

Επαυξητικό – Εναλλακτικό Σύστημα Επικοινωνίας σε μη - λεκτικά παιδιά που ανήκουν στο 

φάσμα του αυτισμού. Η έρευνα βασίστηκε στην μελέτη δύο αγοριών ηλικίας 8,10 και 18,7 

ετών αντίστοιχα, που έχουν διαγνωσθεί με ΔΑΦ και από μικρή ηλικία αποτελούν χρήστες της 

ΕΕΕ (μέσω του βιβλίου επικοινωνίας PECS). Η εφαρμογή PECS βασίστηκε στις ικανότητες 

του καθενός και διαμορφώθηκε ανάλογα με το βιβλίο επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν ήδη. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, το νέο ψηφιακό πλέον βιβλίο επικοινωνίας, δίνει την δυνατότητα στον 

χρήστη να εκτελεί τις ήδη μαθημένες επικοινωνιακές ενέργειες αλλά πιο διαδραστικά. 

Συνεχίζει να εξελίσσεται, δηλαδή, παράλληλα με την ανάπτυξη του παιδιού, τόσο ως προς το 

λεξιλόγιο του όσο και των ευρύτερων αναγκών του. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει στον χρήστη 

να τραβήξει απλώς μια φωτογραφία ενός αντικειμένου και να την χρησιμοποιήσει άμεσα, να 

κάνει αναζήτηση εικόνων, να παράγει ηχητική κατονομασία των εικόνων που είναι προ 

εγκατεστημένη χωρίς θορύβους από το εξωτερικό περιβάλλον και σταθερή σε χαρακτηριστικά 

όπως ταχύτητα, ύψος και ένταση, να ρυθμίσει τον ισοσταθμιστή ήχου ώστε η φωνή να 

ταιριάζει στο φύλο και στην χρονολογική ηλικία του και τέλος να επιστεί την προσοχή των 

ατόμων του ευρύτερου χώρου χωρίς βλεμματική ή σωματική παρακίνηση. Η παρέμβαση, που 

διήρκησε 11/2 μήνα στον Α. (13 συνεδρίες διάρκειας 60 λεπτών) και 1 μήνα στον Μ. (7 

συνεδρίες διάρκειας 60 λεπτών), πραγματοποιήθηκε σε διάφορα πλαίσια όπως το σπίτι, το 

ειδικό σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα, με συχνότητα 1 με 3 φορές την εβδομάδα. Στόχος 

της ήταν εύρεση της δυνατότητας ή μη της μετάβασης του σταδίου που βρισκόταν το παιδί 

στο βιβλίο επικοινωνίας PECS στο αντίστοιχο στάδιο της εφαρμογής και ανάλογα με τα 

αποτελέσματα να επισημανθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Η παρέμβαση 

αποτελούταν από 2 και 1 συνεδρίες γνωριμίας και λήψης ιστορικού αντίστοιχα, 1 συνεδρία 

σταθμισμένης και μη σταθμισμένης αξιολόγησης, 10 (στον Α.) και 7 (στον Μ.) συνεδρίες 

παρέμβασης και 1 συνεδρία επαναξιολόγησης. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 

αξιολογήθηκε με βάση την ανάγκη του παιδιού από καθοδηγούμενες συμπεριφορές,  την 

πλήρη εξάλειψη των λαθών του και τελικά αν κατάφερε να κατακτήσει το επίπεδο που 

βρισκόταν στο βιβλίο επικοινωνίας του. Με βάση τα αποτελέσματα και οι δύο περιπτώσεις 

έφτασαν στον στόχο που είχε τεθεί εξ’ αρχής, με μοναδική διαφορά τον χρόνο που 

χρειάστηκαν για να φθάσουν στο σημείο αυτό. Αξίζει να σημειωθεί πως οι οικογένειες των 

παιδιών, παρακολουθώντας με το πέρας των συνεδριών την ανοδική εκφραστική εξέλιξη της 

επικοινωνίας του παιδιού τους αλλά παράλληλα και την βελτίωση της αυτοπεποίθησης και την 

σημαντική αύξηση των κινήτρων να επικοινωνήσει, θέλησαν να αποκτήσουν την εφαρμογή 

προκειμένου να γίνει ο βασικός τρόπος επικοινωνίας τους. Στην συγκεκριμένη έρευνα 

διαδραμάτισαν ρόλο πολλοί προσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρέασαν σε 

μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η συνέχιση του 

λογοθεραπευτικού προγράμματος, καθώς τα παιδιά μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο 

στάδιο του PECS στην εφαρμογή, κερδίζοντας περισσότερα οφέλη με την δυνατότητα 

παραγωγής φωνής, ενισχύοντας τον τομέα της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

This essay deals with the transition of the PECS communication book into an electronic 

application through a tablet (iPad) as an Augmentative Alternative Communication in non - 

verbal children belonging to the autism spectrum. The research was based on the study of two 

boys aged 8.10 and 18.7 years respectively diagnosed with A.S.D. and from an early age are 

users of the A.A.C. (through the PECS communication book). The PECS application was based 

on the capabilities of each and was shaped according to the communication book they were 

already using. In this way, the new digital communication book now enables the user to 

perform the already learned communication but more interactive. It continues to evolve, 

alongside the development of the child, both in terms of its vocabulary and its wider needs. In 

particular, it allows the user to simply take a picture of an object and use it instantly, search 

images, produce a sound naming of images pre-installed without noise from the outside and 

constant in features such as speed, height and intensity, adjust the sound equalizer so that the 

voice matches the sex and chronological age of the voice and finally draws the attention of 

people in the wider space without guidance or physical stimulation. The intervention, lasting 

11/2 months in A. (13 sessions of 60 minutes) and 1 month in the M. (7 sessions lasting 60 

minutes), took place in various contexts such as home, special school and the wider community, 

with frequency 1 to 3 times a week. The aim was to find out whether or not the transition of 

the stage where the child was in the PECS communication book at the appropriate stage of the 

application and, depending on the results, to identify the pros and cons. The intervention 

consisted of two and one sessions of acquaintance and history respectively, one weighted and 

unrated assessment session, 10 (in A.) and 7 (in M.) intervention sessions and one reassessment 

session. The effectiveness of the intervention was assessed on the basis of the child's need for 

guided behaviors, the complete eradication of his mistakes, and eventually if he managed to 

conquer the level he was in his book of communication. Based on the results, both cases 

reached the target set at the outset, with only the difference of time they needed to reach that 

point. It is worth noting that the children's families, watching the upwardly expressive 

development of their children's communication at the end of the sessions, but at the same time 

improving the self-confidence and the significant increase in motivation to communicate, 

wanted to get the application to become the basic way of communication. This particular 

research has played a role in many personal and environmental factors that have greatly 

influenced the results. For this reason, it is recommended to continue the speech therapy 

program as children can move to the next stage of PECS in the application, gaining more 

benefits with the ability to produce voice, strengthening their social interaction. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η επικοινωνία αποτελεί μία από τις κυριότερες ανθρώπινες ανάγκες. Από την στιγμή της 

γέννησης, κάθε ανθρώπινος οργανισμός προσπαθεί να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας για 

να εκφράσει τις βιολογικές του ανάγκες (πείνα, δίψα, πόνο κτλ.) αλλά και τις ανάγκες για χάδι, 

αγκαλιά, παιχνίδι. Η συμβολή της είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσω εκείνης 

αναπτύσσονται τα πρώτα σημάδια κοινωνικής συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης με το 

ευρύτερο περιβάλλον. 

Αν αναλογιστούμε για ποιους λόγους χρησιμοποιούμε τον λόγο (προφορικό ή γραπτό), τότε 

ίσως θα γινόταν κατανοητό γιατί τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ενώ έχουν 

την ικανότητα να αναπτύξουν προφορική ομιλία, δεν τη χρησιμοποιούν όπως οι περισσότεροι 

άνθρωποι. Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύονται να κατανοήσουν την πλευρά 

της επικοινωνίας, ως αποτέλεσμα της διαταραγμένης κοινωνικότητας. Μερικές φορές οι 

δυσκολίες αυτές είναι τόσο σοβαρές που χαρακτηρίζονται από έλλειψη των λεκτικών και μη 

λεκτικών επικοινωνιακών εκφράσεων. 

Είναι πλέον εμφανές, πως η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που λαμβάνει χώρα τα τελευταία 

χρόνια οδηγεί στην ανάπτυξη ενός αυξανόμενου αριθμού συσκευών και λογισμικών που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με αναπτυξιακές 

διαταραχές. Τα Σύστηματα Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας (Augmentative and 

Alternative Communication) στοχεύουν στην επίτευξη της επικοινωνίας. Θέτουν τα άτομα με 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, όπως ο αυτισμός, να αναπτύξουν τις κατάλληλες 

δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορούν να συνδιαλέγονται κοινωνικά, να επικοινωνούν 

με άλλους ανθρώπους, αλλά και να επιδεικνύουν κατάλληλες συμπεριφορές, λειτουργώντας 

ως ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. 

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας ερευνητικής εργασίας (μελέτη περίπτωσης), λοιπόν, είναι να 

αποκτηθεί μια συνολική εικόνα της αποτελεσματικότητας της μετάβασης του βιβλίου 

επικοινωνίας PECS στην χρήση του λογισμικού PECS σε φορητές συσκευές tablet (iPad) σε 

παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) ως μέσο επικοινωνίας, να οριοθετηθεί το 

φάσμα των δεξιοτήτων που έχουν αναπτυχθεί επιτυχώς, και δευτερευόντως να εντοπιστούν τα 

κενά στην υπάρχουσα βάση δεδομένων ώστε να τονιστούν σε μελλοντικές ερευνητικές 

προσπάθειες με στόχο την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και αποκατάσταση ατόμων με 

αναπτυξιακές διαταραχές. Επίσης, θα διασαφηνιστούν ορισμοί που συχνά συγχέονται και θα 

αναλυθεί η χρησιμότητα των νέων τεχνολογικών βοηθημάτων στο φάσμα του αυτισμού.  

Η έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στην μελέτη δύο αγοριών, 8,10 και 18,7 ετών αντίστοιχα, 

τα οποία έχουν διαγνωσθεί με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και είναι χρήστες 

Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας, καθώς η μη λεκτική επικοινωνία τους 

στηρίζεται στο βιβλίο επικοινωνίας PECS. 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

1.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

1.1.1 Ορισμός 

 

Η επικοινωνία μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις βασικότερες και πρωταρχικές ανθρώπινες 

λειτουργίες. Φαίνεται να ικανοποιεί τις εσωτερικές μας ανάγκες, τη φυσική και την κοινωνική 

μας επιβίωση. Στην πραγματικότητα, οι ανθρώπινες σχέσεις βασίζονται στο πεδίο της 

επικοινωνίας, καθώς μέσα από εκείνη προσπαθούμε να αισθανθούμε ασφαλείς, να έχουμε αξία 

για τους άλλους, να συσχετιστούμε, να δώσουμε και να πάρουμε πληροφορίες, να 

εκφραστούμε, να κατανοήσουμε τον κόσμο. H επικοινωνία φαίνεται να είναι μια πολύπλευρη 

διαδικασία ανάπτυξης των επαφών μεταξύ των ανθρώπων, η οποία υπαγορεύεται από τις 

ανάγκες της κοινής δραστηριότητας. Συνεπώς, η επικοινωνία περιλαμβάνει μια κοινωνική 

κατάσταση μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων. 

Με τον όρο επικοινωνία, οι Κουτρουπέτρογλου και Λιάλου, το 2002, αναφέρθηκαν σε μια 

διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία είναι ενεργητική και αμφίδρομη.  

Υποστήριξαν, λοιπόν, πως η επικοινωνία είναι μια διαδικασία μεταβίβασης και ανταλλαγής  

μηνυμάτων ή/και πληροφοριών μεταξύ δύο μερών, όπου το ένα νοείται ως πομπός και το 

δεύτερο ως δέκτης. Αυτοί οι δύο ρόλοι είναι ικανοί να εναλλάσσονται, να εξαρτώνται ο ένας 

από τον άλλον και να μοιράζονται έναν κοινό κώδικα που είναι κατανοητός. Ο στόχος 

(συνειδητός ή όχι) του πομπού είναι να ενεργήσει πάνω στο δέκτη με τέτοιον τρόπο ώστε να 

αλληλεπιδράσουν και να εκφράσουν πληροφορίες σχετικές με τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις 

αντιλήψεις, τις γνώσεις ή τη συναισθηματική τους κατάσταση. 

Συνεπώς, η επικοινωνιακή πράξη περιέχει το στοιχείο της πρόθεσης. Είναι οι σκόπιμες 

συμπεριφορές ενός ατόμου που επιδιώκει να επηρεάσει τη συμπεριφορά κάποιου άλλου 

ατόμου με οποιοδήποτε μέσο (λεκτικό – μη λεκτικό), με την προσδοκία ότι το άλλο άτομο θα 

λάβει και θα αντιδράσει σε αυτό το μήνυμα (Kierman, 1987). Είναι, με άλλα λόγια, «η τέχνη 

της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών» (Πιπερόπουλος, 1996, Κανδυλάκη, 2004, 

37), η οποία σημαίνει κάτι περισσότερο από το να είναι κανείς ικανός να μιλάει, καθώς 

πρόκειται για την ικανότητα να επιτρέπουμε σε κάποιον άλλον να γνωρίζει ότι θέλουμε κάτι, 

να αναφερθούμε σε κάποιο θέμα, να περιγράψουμε μια ενέργεια και να αναγνωρίζουμε την 

παρουσία των άλλων. (Wilson, 1987) 

Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται φανερό ότι η επικοινωνία, δεν είναι μια απλή 

μεταβίβαση πληροφοριών ή νοημάτων. Αυτό φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα. 
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Σχ.1: Ιάκωβος Χριστοφίδης, Σύμβουλος Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

1.1.2 Μορφές επικοινωνίας 

 

Λεκτική επικοινωνία 

Η λεκτική επικοινωνία, όπως προσδίδει και ο όρος, αναφέρεται στον προφορικό και γραπτό 

λόγο. Αν και αποτελεί την πιο συνειδητή μορφή επικοινωνίας, αποτελεί ταυτόχρονα μόνο το 

7% της συνολικής επικοινωνίας. Σκοπός της είναι να δίνει νόημα στις σκέψεις μας, το όποιο 

για να αποδοθεί ορθά θα πρέπει να γίνεται με προσεκτική επιλογή των λέξεων που 

χρησιμοποιούνται, καθώς για κάθε άνθρωπο η ερμηνεία της λέξης και το νόημα που θα εκλάβει 

μπορεί να είναι διαφορετικό. 

1. Προφορική επικοινωνία : πραγματοποιείται μέσω της ομιλίας 

Παραδείγματα προφορικής επικοινωνίας αποτελούν οι διαπροσωπικές συζητήσεις, οι 

τηλεφωνικές συνομιλίες κ.λπ. 

2. Γραπτή επικοινωνία : πραγματοποιείται μέσω εγγράφων, επιστολών κοκ. 

 

Μη - λεκτική επικοινωνία 

Η μη λεκτική επικοινωνία συνιστά τον πρώτο τρόπο επικοινωνίας του ανθρώπου τόσο ως είδος 

όσο και ως άτομο. Διενεργείται μέσω κωδίκων (χειρονομίες, μορφασμοί, βλέμμα, τόνος της 

φωνής, ενδυμασία κ.λπ.) οι οποίοι μεταδίδουν μηνύματα συνήθως στον παρόντα τόπο και 

χρόνο, γιατί απαιτούν τη φυσική παρουσία αυτού που επικοινωνεί. Οι κώδικες αυτοί, τους 

οποίους ο Fiske (1989) ονομάζει «παραστατικούς», δεν μπορούν να υπάρξουν ως κάτι 

αυτόνομο ή ξεχωριστό από το χρήστη τους και για το λόγο αυτό υποδηλώνουν διάφορα 

στοιχεία για τον ίδιο και για την κοινωνική του κατάσταση. 

Συνεπώς, ως µη - λεκτική επικοινωνία ορίζουμε όλους τους τρόπους επικοινωνίας εκτός του 

λόγου. Με αυτή την ευρεία έννοια, η µη λεκτική επικοινωνία δεν αφορά µόνο τη «γλώσσα του 

σώματος» (χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, κινήσεις του σώματος, βλέµµα, ένδυση 

κ.λπ.) αλλά και σε έναν εξίσου σημαντικό αριθμό µη - λεκτικών επικοινωνιακών στοιχείων, 

όπως, οι σιωπές, το άγγιγμα, η διαπροσωπική απόσταση (proxemics), η διαχείριση του χρόνου 

– τυπικότητα σε σχέση με τον χρόνο αλλά ακόμη και η χρήση των αντικειμένων του 

περιβάλλοντος χώρου από το άτομο. Με άλλα λόγια, αποτελεί μια «σιωπηρή γλώσσα» που 

μεταβιβάζει περισσότερο έννοιες παρά λέξεις και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
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σχετίζονται με την ανθρώπινη επικοινωνία που δεν εκφράζονται με τη χρήση ομιλίας ή 

γραπτού λόγου. 

 

1.1.3 Διαδικασία της επικοινωνίας 

 

Η διαδικασία της επικοινωνίας διακρίνεται σε ορισμένες φάσεις, ξεκινώντας από τη στιγμή 

της επιθυμίας ενός πομπού ή πηγής (άνθρωπος - ομάδα) να μεταβιβάσει μια πληροφορία ή 

σκέψη και τη διαμόρφωση του μηνύματος. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι η 

επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω της εκπομπής και λήψης μηνυμάτων. Στη συνέχεια, ο πομπός 

κωδικοποιεί αυτό που θέλει να μεταβιβάσει, με τη χρήση ενός κώδικα λέξεων, συμβόλων ή/και 

κινήσεων, σχηματίζοντας ένα μήνυμα. Με τη βοήθεια καναλιών (ή δικτύων) μεταβιβάζει το 

μήνυμα στο δέκτη. Ο δέκτης, αφού παραλάβει το μήνυμα, το αποκωδικοποιεί. Η 

αποκωδικοποίηση του μηνύματος αναφέρεται στην επεξεργασία της πληροφορίας από τον 

δέκτη, την οποία «φιλτράρει μέσα από τον δικό του εσωτερικό διάλογο, τις προσωπικές του 

στάσεις και προκαταλήψεις, τις προηγούμενες εμπειρίες του και τις πολιτιστικές του αξίες» 

(Κανδυλάκη, 2004, 73). Η επικοινωνία συνήθως επιφέρει αποτελέσματα, δηλαδή επηρεάζει τη 

γνώση, τη σκέψη, την ιδεολογία, τα αισθήματα και τη συμπεριφορά του παραλήπτη. Τέλος, με 

το μηχανισμό ελέγχου (feed-back) ο πομπός πληροφορείται για τη τύχη του μηνύματος του, 

δηλαδή εάν ο δέκτης έχει λάβει ή όχι το μήνυμα και κατά πόσο το μήνυμα έχει διαστρεβλωθεί 

ή παρερμηνευθεί . Το αποτέλεσμα που έχει επιφέρει το μήνυμα στο δέκτη με την επανάληψη 

της διαδικασίας, μεταφέρεται στον πομπό, με τον μηχανισμό ελέγχου της  

επαναπληροφοριοδότησης και εδώ τελειώνει η διαδικασία. 

Στα παραπάνω στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας είναι χρήσιμο να προστεθούν και οι 

"θόρυβοι" που αν και δεν είναι ένα συστατικό στοιχείο της διαδικασίας, είναι όμως σημαντικό, 

διότι χωρίς τη θέληση του πομπού και του δέκτη παρεμβαίνει από μόνο του, επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αλλοιώνοντας το μήνυμα ή περιορίζοντας  τη 

δυνατότητα σύλληψης του μηνύματος από το δέκτη.  

 

Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας είναι τα εξής:  

 

Η πηγή (πομπός) / source:  Είναι εκείνος που εκπέμπει το μήνυμα (π.χ. ο ομιλητής 

     ή ο συγγραφέας). 

Ο δέκτης / receiver / responder Είναι εκείνος που δέχεται το μήνυμα (π.χ. ο ακροατής ή 

     ο αναγνώστης) και έχει την δυνατότητα να αποφασίζει 

     πότε θα αποκωδικοποιήσει το μήνυμα, πότε θα κάνει 

     προσπάθεια να το κατανοήσει και πότε θα ανταποκριθεί 

     σ' αυτό ή όχι. 

Ο κώδικας του πομπού -  Είναι η διαδικασία με την οποία ο πομπός μετατρέπει 

κωδικοποίηση / encoding  αυτό που θέλει να μεταβιβάσει σε ένα νόημα με την 

     μορφή του μηνύματος, δηλαδή κατά βάση μια  

     διανοητική διαδικασία. Είναι το σύστημα σημείων,  

     σημάτων ή συμβόλων που έχουν ορισμένες αρχές και 

     κανόνες (π.χ. γλωσσικός κώδικας, μουσικός κώδικας, 

     σήματα Μορς). 
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Το μήνυμα / message   Είναι η φυσική έκφραση του νοήματος. Αποτελείται 

     από γραπτές ή προφορικές λέξεις, κινήσεις ή στάσεις 

     του σώματος, γραφικές παραστάσεις και σύμβολα που 

     μπορεί να είναι αντικείμενα, χρώματα, ήχοι κλπ. 

Τα κανάλια ή δίκτυα μεταβίβασης Πρόκειται για τα μέσα με τα οποία το μήνυμα 

transmission    μεταφέρεται στο δέκτη, όπως τα αντικείμενα, τα μέσα 

     τηλεπικοινωνιών κλπ. 

Αποκωδικοποίηση / decoding Ο δέκτης με το δικό του κώδικα και τη διανοητική  

     διεργασία αποκωδικοποιεί το μήνυμα, δηλαδή το  

     μετατρέπει σε νόημα. 

Κατανόηση του μηνύματος - Ο δέκτης μετά την αποκωδικοποίηση του μηνύματος, 

αποτέλεσμα    πληροφορείται, κατανοεί, αισθάνεται, αλλάζει ιδέες, 

     γνωρίζει γεγονότα που είναι βέβαια το αποτέλεσμα της 

     επικοινωνίας. 

Έλεγχος / feed-back   Η ανατροφοδότηση συμβάλλει στην επίλυση των  

     προβλημάτων που προέρχονται από τα εμπόδια στην 

     επικοινωνία, ή από ανεπαρκή κωδικοποίηση του  

     μηνύματος ή αποκωδικοποίηση ή λανθασμένη  

     μεταφορά (Δημοπούλου, 2011). 

 

 

Σχ. 3: Διαδικασία επικοινωνίας 

 

1.1.4 Στάδια τυπικής ανάπτυξης της Επικοινωνίας 

 

Θα ήταν πολύ δύσκολο να εξετάσει κανείς την ανάπτυξη της επικοινωνίας του παιδιού 

αποκομμένη από την κοινωνικότητα, και αυτό συμβαίνει επειδή το ίδιο αναπτύσσει την 

επικοινωνιακή του δεξιότητα, βασισμένο στις έμφυτες ικανότητες του για κοινωνική 

αλληλεπίδραση η οποία το βοηθάει στην περαιτέρω εξέλιξη του. Κοινωνικότητα είναι η 

ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται στις κοινωνικές συνθήκες και η επιθυμία του να 

συνάπτει φιλικές σχέσεις και να συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες. Έρευνες (Fantz 1961, 

Hutt et.al. 1968) έχουν δείξει την ύπαρξη των έμφυτων αυτών ικανοτήτων οι οποίες 

ονομάζονται ικανότητες κοινωνικής προσαρμογής. Οι ικανότητες αυτές 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. Γίνονται επίσης 

εμφανείς σε έναν αριθμό μηχανισμών συμπεριφορικών εκδηλώσεων, όπως για παράδειγμα το 
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κλάμα και το χαμόγελο (Schaffer 1996), οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να εξασφαλίσουν 

την προσέγγιση άλλων και την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Τα βρέφη, βασισμένα στους παραπάνω μηχανισμούς, είναι ικανά να αναπτύξουν τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες πολύ πριν αποκτήσουν τη δεξιότητα να χρησιμοποιούν τον 

προφορικό λόγο. Η επικοινωνία φαίνεται να είναι παρούσα στη γέννηση. Το νεογέννητο και η 

μητέρα του ξεκινούν να επικοινωνούν σχεδόν αμέσως. Το νεογέννητο θα αναζητήσει την 

ανθρώπινη φωνή και θα παρουσιάσει ευχαρίστηση ή ήπια έκπληξη, όταν βρίσκει το πρόσωπο, 

που είναι η πηγή του ήχου. Καθώς οι φροντιστές αποκρίνονται στις πρώιμες αντανακλαστικές 

συμπεριφορές του βρέφους, το βρέφος μαθαίνει να επικοινωνεί τις προθέσεις του. Σταδιακά, 

μέσω των επαναλαμβανόμενων αλληλεπιδράσεων, το βρέφος τελειοποιεί αυτές τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Εντός των πρώτων μηνών ζωής, τα βρέφη μπορούν να διακρίνουν 

αντίθετα φωνήματα, διαφορετικά πρότυπα επιτονισμού, διαφορετικές φωνές και την ομιλία 

από κάτι, που δεν είναι ομιλία. Οι ατομικές διαφορές γίνονται πολύ εμφανείς αρκετά πρώιμα, 

με τα βρέφη να διαφέρουν στο μέγεθος της προσοχής τους στην ομιλία (Hampson & Nelson, 

1993). 

Επιπλέον, το βρέφος μαθαίνει διαφορετικά πρότυπα βλεμμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται 

στην επικοινωνία. Αρκετά πρώιμα, σε ηλικία περίπου 6 εβδομάδων,  τα βρέφη μπορούν να 

συντονίσουν τον χρόνο, που ξοδεύουν κοιτάζοντας επίμονα και θα αλλάξουν τα πρότυπα 

βλεμμάτων τους, βάση των βλεμμάτων των παρτενέρ τους (Crown, Feldstein, Jasnow, Beebe, 

& Jaffe, 2002). Μέχρι το παιδί να φτάσει σε ηλικία 3 με 4 μηνών, οι αλληλεπιδράσεις, οι οποίες 

βασίζονται στο βλέμμα, διαμορφώνουν πρώιμους διαλόγους, οι οποίοι, τελικά, εξελίσσονται 

σε συζητητικές ανταλλαγές. 

Μία σχέση υπάρχει μεταξύ του βλέμματος του βρέφους και της κοινωνικής συμπεριφοράς (D’ 

Odorico, Cassibba, & salerni, 1997). Σε ηλικία περίπου 1 έτους, τα παιδιά κοιτούν τους 

παρτενέρ τους κατά την αρχή μιας φωνητικής σειράς, πιθανόν για επιβεβαίωση. Έξι μήνες 

αργότερα, χρησιμοποιούν ένα πιο ενήλικο πρότυπο και κοιτάζουν τους παρτενέρ τους κατά το 

τέλος μιας σειράς, για να σηματοδοτηθεί μία αλλαγή σειράς. 

Τα βρέφη λαμβάνουν ιδιαίτερα επιλεκτική γλωσσική εισροή μέσα από τις ρουτίνες στις 

αλληλεπιδράσεις παιδιού – γονέα. Δύο ρουτίνες, η κοινή δράση και η κοινή αναφορά είναι 

ιδιαίτερα αξιοσημείωτες. Με τις ρουτίνες κοινής δράσης, όπως ¨κου-κου-τσα”, τα παιδιά 

μαθαίνουν τις δεξιότητες εναλλαγής σειράς. Οι μητέρες παρέχουν ένα σταθερό σύνολο 

συμπεριφορών, το οποίο δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να προβλέψουν το αποτέλεσμα και, 

μετέπειτα, να προσμένουν. Χρησιμοποιώντας την κοινή αναφορά, οι φροντιστές βοηθούν τα 

παιδιά τους να διακρίνουν μεταξύ δύο αντικειμένων (Karrass, Braungart – Rieker, Mullins, & 

Lefever, 2002). Η εστίαση της προσοχής και των δύο παρτενέρ στα αντικείμενα εδραιώνει μία 

αναφορά. Μόλις εδραιωθεί η αναφορά, οι μητέρες παρέχουν γλωσσολογική εισροή, που 

σχετίζεται με αυτή. Αυτά τα σχόλια είναι σημαντικά για την μετέπειτα γλωσσική κατανόηση 

και την πρώιμη ανάπτυξη του νοήματος (Rollins, 2003). 

Στην περίοδο πριν τους 18 μήνες έχει μεγάλη σημασία το επικοινωνιακό πλαίσιο γιατί με τη 

βοήθεια του το παιδί κατανοεί την έννοια της επικοινωνίας στην οποία θα βασιστεί, για την 

πρόσκτηση του λόγου. Αυτό συνιστά το πραγματολογικό επίπεδο του λόγου, το οποίο αφορά 

στη χρήση του στο κοινωνικό πλαίσιο. Η Bates (1976) θεωρεί ότι από το επίπεδο αυτό του 

λόγου αντλούνται τα υπόλοιπα δύο, δηλαδή το σημασιολογικό και το συντακτικό. Η ίδια 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η σημασιολογία αναδύεται αναπτυξιακά και λογικά από την 

πραγματολογία, με τον ίδιο τρόπο που το συντακτικό φαίνεται να αναδύεται από τη 

σημασιολογία. Μέσα σε αυτό το επικοινωνιακό πλαίσιο το παιδί, για να μπορέσει να 
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σηματοδοτήσει την επικοινωνιακή του αλληλεπίδραση, θα δοκιμάσει και θα χρησιμοποιήσει 

πολλές επικοινωνιακές συμπεριφορές πριν ανακαλύψει τις κατάλληλες για κάθε περίσταση. 

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 γλωσσικούς κανόνες της (Bruner 

1974/75, Bates et.al 1977). 

Από την μεριά τους, τα παιδιά προοδεύουν από αντανακλαστική , χωρίς πρόθεση επικοινωνία 

στις συμβατικές, λεκτικές ή διατυπωμένες με λέξεις προθέσεις αρκετά πρώιμα, στο δεύτερο 

έτος της ζωής τους. Τα τρία αναπτυξιακά στάδια των πρώιμων επικοινωνιακών προθέσεων 

είναι να εξής: (1) οι συμπεριφορές του παιδιού είναι αδιαφοροποίητες και οι προθέσεις τους 

άγνωστες, (2) το παιδί χρησιμοποιεί χειρονομίες και φώνηση, για να εκφράσει πρόθεση. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή η πρόθεση του παιδιού να επικοινωνήσει, συνοδεύεται με 

βλεμματική επαφή. (Papaeliou, Minadakis, & Cavouras, 2002 ' Papaeliou & Trevarthen, 2006), 

(3) οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να μεταβιβάζονται προθέσεις, οι οποίες προηγουμένως 

εκφράζονταν με χειρονομίες 

Όταν το παιδί κατανοήσει τη χρησιμότητα και λειτουργία του επικοινωνιακού πεδίου, 

προσπαθεί να επικοινωνήσει με πιο ολοκληρωμένους τρόπους οι οποίοι θα επιφέρουν 

καλύτερα αποτελέσματα. Προχωρά έτσι στην πρόκτηση του προφορικού λόγου. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως οι χειρονομίες δεν εξαφανίζονται, όταν τα παιδιά 

ξεκινούν να μιλάνε, αλλά αλλάζουν λειτουργία (Φznaliskan & Goldin – Meadow, 2005). Όλο 

και περισσότερο τις χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν (μπάλα + δείχνουν μία μπάλα), να 

διευκρινίσουν (αυτό εκεί + δείχνουν την μπάλα) και να συμπληρώσουν (σπρώξε + δείχνουν 

την μπάλα) την ομιλία. Οι χειρωνακτικοί – λεκτικοί συνδυασμοί δύο – στοιχείων, όπως το να 

δείχνει ένα αυτοκίνητο και να λέει “Πάει”, αυξάνουν καθώς το παιδί προσεγγίζει την 

παραγωγή εκφωνημάτων δύο λέξεων (McEachen & Haynes, 2004). 

Το παιδί προσχολικής ηλικίας μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, την έμφαση και τον 

τονισμό, για να βελτιώσει την ποιότητα του μηνύματος του. Από την ηλικία των 3 ετών, 

φαίνεται να αναγνωρίζουν την ανάγκη να διευκρινίσουν τις χειρονομίες τους και να 

τροποποιήσουν την συμπεριφορά τους ανάλογα (O'Neil & Topolovec, 2000). Τα παιδιά 4 ετών 

θα τροποποιήσουν ακόμα και την ομιλία και την γλώσσα τους, όταν συζητούν με πολύ 

μικρότερα παιδιά. Ακόμη, σε αυτή αυτή την ηλικία τείνουν να κάνουν κρίσεις της αποδοχής 

του εκφωνήματος, βάση του περιεχομένου και όχι βάση της γραμματικής δομής. Για 

παράδειγμα, ένα τετράχρονο παιδί μπορεί να κρίσει την πρόταση “Ο μπαμπάς ζωγράφισε μια 

εικόνα” ως μη αποδεκτή, επειδή Οι μπαμπάδες δεν ζωγραφίζουν εικόνες, οι εικόνες 

προέρχονται από φωτογραφικές μηχανές. 

Στην περίοδο της σχολικής ηλικίας, το παιδί κάνει τις μεγαλύτερες προόδους στη χρήση 

παραγλωσσικών, μη γλωσσολογικών και μεταγλωσσολογικών πλευρών της επικοινωνίας. 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επικοινωνιακές δεξιότητές του, για να δημιουργήσει μία 

διάθεση, παιχνίδι ρόλων ή να εκφράσει σαρκασμό. Χρησιμοποιεί επιτονισμό για να 

σηματοδοτεί νέες λέξεις οι οποίες εισάγονται στην συζήτηση, να διορθώνει εκφωνήματα, τα 

οποία είναι ακατάλληλα για το πλαίσιο ή για τον συγκεκριμένο ομιλητή, να παρέχει ορισμούς 

και να δομήσει χιούμορ. 
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1.1.5 Προϋποθέσεις για την Επικοινωνία 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η επικοινωνία αποτελεί μια πολύτιμη και δυναμική διεργασία 

ανταλλαγής πληροφοριών και ιδεών. Είναι μια σύνθετη δεξιότητα και απαιτεί ένα ευρύ φάσμα 

ικανοτήτων, όπως την ακεραιότητα των αισθητηριακών, κινητικών ή γνωστικών λειτουργιών. 

Για να ολοκληρωθεί μία επικοινωνιακή πράξη με επιτυχία, δηλαδή η κωδικοποίηση, η 

μετάδοση και η αποκωδικοποίηση των επιδιωκόμενων μηνυμάτων να μην αποτραπεί ή 

παραμορφωθεί, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις: 

o Αισθητηριακές ικανότητες 

Η επαρκής όραση και ακοή είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση και την κατάκτηση της 

επικοινωνίας (προφορικής, γραπτής, σύστημα συμβόλων ή νοηματικής). 

o Κινητικές ικανότητες 

Είναι απαραίτητες για το καλό συντονισμό και οργάνωση των κινήσεων, είτε αφορά τα όργανα 

άρθρωσης, είτε τα χέρια για την παραγωγή νοημάτων και τη χρήση επικοινωνιακής συσκευής. 

o Ικανότητες επεξεργασίας – Γνωστικές ικανότητες 

Ένα άτομο μπορεί να πληρεί τις προηγούμενες προϋποθέσεις, αλλά να μην έχει ένα επίπεδο 

γνωστικής λειτουργίας για να επικοινωνήσει. Για να είναι σε θέση να κατανοήσει ένα μήνυμα 

θα πρέπει να μπορεί να το συγκρατεί, να το αποκωδικοποιεί και να αποδίδει νόημα. Για να 

εκφραστεί θα πρέπει να είναι ικανό να κωδικοποιεί το δικό του μήνυμα, να προγραμματίζει 

και να εκτελεί τις κινήσεις για την άρθρωση ή την παραγωγή νοημάτων. 

o Κίνητρο – πρόθεση – ευκαιρίες 

Όλες αυτές οι ικανότητες είναι αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς για την επικοινωνία. Το άτομο 

πρέπει να έχει κάτι να πει, το περιεχόμενο της επικοινωνίας να έχει κίνητρο, πρόθεση και να 

έχει ευκαιρίες για να επικοινωνήσει. 

o Μέσο επικοινωνίας 

Άλλη μια προϋπόθεση είναι να διαθέτει ένα μέσο επικοινωνίας (ομιλία, νοηματική ή κάποιο 

σύστημα).  Για παράδειγμα, ως προς τις μη – λεκτικές δεξιότητες να έχει κατάλληλη 

βλεμματική επαφή ως ομιλητής και ως ακροατής, έκφραση προσώπου, στάση σώματος, μυϊκό 

τόνο, απόσταση και την αναγνώριση μηνυμάτων που μεταδίδονται με τις εκφράσεις του 

προσώπου, του τόνου, του ρυθμού και της καθαρότητα της φωνής. 

o Γνώση των κανόνων 

Επίσης να έχει γνώση των κανόνων που το διέπουν (π.χ. γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες 

όσο αφορά τον προφορικό και γραπτό λόγο) (Rinaldi, 1992). 

o Κοινωνικές συμβάσεις 

Να γνωρίζει και να ακολουθεί τις κοινωνικές συμβάσεις, να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες 

του συνομιλητή του, τι γνωρίζει ήδη, και τι χρειάζεται να μάθει, να επιλέγει τις κατάλληλες 

λέξεις ανάλογα με το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, το θέμα και το πλαίσιο της 

επικοινωνίας (Kierman, 1987). Επίσης, συνειδητοποιεί τις ανάγκες του ακροατή, όπως να 

προσαρμόζει την ομιλία στο επίπεδο κατανόησης,  τη ψυχική διάθεση και  το ενδιαφέρον του 

ακροατή. 

o Δεξιότητες συζήτησης 
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Τέλος να έχει αναπτύξει βασικές δεξιότητες συζήτησης (ικανότητες ακρόασης, έναρξης -  

διατήρησης - τερματισμού της επικοινωνίας, εναλλαγής σειράς, παραμονής στο θέμα, 

εισαγωγής νέου θέματος με αποδεκτό τρόπο, οργάνωσης των ιδεών του με συνοχή, ικανότητα 

να ερμηνεύει (Bernstein & Tiegerman, 1993). 

 

1.2 ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Η έννοια της επικοινωνίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι πολυδιάστατη, διαχρονική 

αλλά και εξελισσόμενη. Για την πλειοψηφία του πληθυσμού η ανάπτυξη της ομιλίας θεωρείται 

μια απλή, φυσική διαδικασία που συντελείται από τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού, χωρίς να 

απαιτεί κάποια ιδιαίτερη παρέμβαση, παρά μόνο την ανάπτυξη του σ’ ένα φυσιολογικό 

περιβάλλον. Υπάρχει όμως και μια μερίδα πληθυσμού για την οποία η ομιλία δεν αποτελεί μια 

δεδομένη λειτουργία και η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων δεν αποτελεί φυσική 

διαδικασία της ωρίμανσης. Απώτερος σκοπός της ΕΕΕ είναι να επιτρέψει στα άτομα αυτά να 

συμμετέχουν αποτελεσματικά, σε μία ποικιλία αλληλεπιδράσεων και δραστηριοτήτων της 

επιλογής τους. 

Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα EEE είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο. Επιτρέπει αλλαγές 

στο λεξιλόγιο και τον τρόπο πρόσβασης, καθώς η γλώσσα και οι φυσικές ανάγκες του 

ατόμου αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Μεγιστοποιεί τις ικανότητες του ατόμου να 

επικοινωνεί και να αλληλοεπιδρά αποτελεσματικά με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και να 

εκφράζει τις ιδέες και τις ανάγκες του (Beukelman & Mirenda, 2013). 

 

1.2.1 Ορισμός 

 

Ο όρος Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία (Ε.Ε.Ε) είναι ευρύς και αναφέρεται σε όλες 

τις μορφές επικοινωνίας (εκτός της ομιλίας), που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είτε ως προσωρινό 

βοήθημα είτε για να ενισχύσει ή να υποκαταστήσει την ομιλία του, προκειμένου να εκφράσει 

σκέψεις, ανάγκες, ιδέες, λαμβάνοντας υπόψη το λειτουργικό του επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Σύλλογο Επιστημόνων Λόγου, Γλώσσας και Ακοής (American 

Speech-Language –Hearing Association, ASHA) η Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία 

ορίζεται ως: 

«Έναν τομέα κλινικής πρακτικής που επιχειρεί να «αντισταθμίσει» (προσωρινά ή μόνιμα) τις 

διαταραχές ή δυσκολίες ατόμων με σοβαρές εκφραστικές διαταραχές επικοινωνίας» (ASHA, 

1989, p. 107) 

Ο όρος Επαυξητική Επικοινωνία (Augmentative Communication) περιγράφει τον τρόπο 

επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ένα άτομο όταν η ομιλία του δεν είναι αρκετά ευδιάκριτη ώστε 

να γίνεται κατανοητή από τους γύρω του, δηλαδή να την υποβοηθήσει (π.χ χειρονομίες, 

εκφράσεις του προσώπου κ.α), ενώ ο όρος Εναλλακτική Επικοινωνία (Alternative 

Communication)αναφέρεται στις μεθόδους επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την 

αντικατάσταση της ομιλίας εξ’ ολοκλήρου. 

Η ΕΕΕ περιλαμβάνει οποιαδήποτε μέθοδο που συμπληρώνει (επαυξάνει) ή αντικαθιστά 

(παρέχει μια εναλλακτική λύση) τις συνηθισμένες μεθόδους ομιλίας ή/και γραφής όπου αυτές 

είναι διαταραγμένες ή ανεπαρκείς στο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του ατόμου. Η ΕΕΕ 

μπορεί επίσης να παίξει υποστηρικτικό ρόλο στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών όταν έχουν 
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δυσκολίες στην ανάπτυξη λόγου ή/και ομιλίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ΕΕΕ βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα ή ακόμα εφ’ όρου ζωής. (Εισαγωγή 

στην Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία, κεφάλαιο 1.) 

Τα άτομα που χρησιμοποιούν ΕΕΕ αποτελούν ετερογενή ομάδα που διαφέρουν ως προς την 

αιτιολογία των προβλημάτων επικοινωνίας τους, την ηλικία τους και τις ικανότητές τους. Για 

κάποιους ασθενείς η χρήση ΕΕΕ μπορεί να είναι προσωρινή ενώ για άλλους μόνιμη (ASHA, 

2004; Beukelman & Mirenda, 2005; ASHA, 2005; ASHA, 2008; Hurtig & Downey, 2009). 

 

1.2.2 Ιστορική αναδρομή στη χρήση μεθόδων ΕΕΕ 

 

Η έναρξη της χρήσης μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά στα 

αρχαία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, άτομα με διαταραχές ακοής στην αρχαία Ρώμη είχαν 

αναπτύξει ένα είδος γλώσσας με τα χέρια (Levinson, 1967 όπως αναφέρεται στο Zangari et 

aL, 1994), ενώ παρόμοιες μορφές επικοινωνίας χρησιμοποιούσαν και οι ιθαγενείς της Βόρειας 

Αμερικής για να επικοινωνήσουν με άτομα άλλων φυλών. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι 

νοηματικές γλώσσες συνέχισαν να εξελίσσονται και να βελτιώνουν την επικοινωνία. 

Ο πρώτος γνωστός πίνακας επικοινωνίας ήταν ο «F. HallRoe Communication Board (1920)», 

που δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον F. HallRoe, που έπασχε από 

εγκεφαλική παράλυση. Η γνωστοποίησή του στο ευρύ κοινό έγινε από ένα φιλανθρωπικό 

σύλλογο στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, ο οποίος ανέλαβε να τυπώσει τον πίνακα σε κομμάτια 

ξύλου, που είχαν εγκοπές και μπορούσαν έτσι να τοποθετηθούν και σε αναπηρικά αμαξίδια. Ο 

πίνακας αποτελούνταν από συνηθισμένα στη χρήση γράμματα και λέξεις και χρησιμοποιήθηκε 

αρχικά από άτομα με εγκεφαλική παράλυση και άτομα που είχαν χάσει προσωρινά την 

ικανότητά τους να μιλήσουν και νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία. 

Από το 1950 και μετά, με την πρόοδο της επιστήμης, ολοένα και περισσότερα παιδιά και 

ενήλικες επιβίωναν από πρόωρες γεννήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, σοβαρές λοιμώξεις της 

εποχής ή τραυματισμούς. Έτσι, ξεκίνησε σε πειραματικό επίπεδο μια πιο συνειδητή 

προσπάθεια για εύρεση λύσεων ΕΕΕ. Οι πρώτες μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε μη λεκτικά 

άτομα με αφασία (Goldstein & Cameron, 1952; Sklar & Bennett, 1956) και με εγκεφαλική 

παράλυση (Feallock, 1958; Goldberg & Fenton, 1960). Aπό το 1960 ευρωπαίοι και αμερικάνοι 

δάσκαλοι μάθαιναν στους μαθητές τους, που έπασχαν από νοητική υστέρηση και αυτισμό, τη 

νοηματική γλώσσα ή τη χρήση συμβόλων, για να επικοινωνούν επιτυχώς. Επίσης, ξεκίνησε η 

χρήση του Κώδικά Morse, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο κατασκευάστηκε και η πρώτη 

ηλεκτρική γραφομηχανή με έλεγχο από το στόμα «Patient Operated Selector Mechanism 

(POSM or POSSUM)». 

Ακόμη, ανάμεσα στις δεκαετίες 1960 – 1970 συνέβει ένα μεγάλο επιστημονικό γεγονός: το 

1669 oι Gardner and Garden παρουσίασαν τις προσπάθειες τους να εκπαιδεύσουν τη 

νοηματική γλώσσα σε ένα χιμπατζή, το Washoe. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά από έρευνες, οι 

οποίες γέννησαν την ιδέα της χρήσης των εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας σε άτομα με 

νοητικές διαταραχές και συγκεκριμένα, συστήματα χειρονομιών και γραφικών συμβόλων 

χρησιμοποιήθηκαν ακολουθώντας υψηλά δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα με άτομα με 

νοητική υστέρηση (Carrier, 1976; Woolman, 1980) και αυτισμό (Aplert, 1980; Kopchick & 

Lloyd, 1976; Premack & Premack, 1974). Τη δεκαετία του 1970 αναπτύχθηκε η χρήση της 

γλώσσας Makaton στην Αγγλία και Blis στον Καναδά. Στα τέλη της δεκαετίας είχε ήδη 

ξεκινήσει η παραγωγή μιας μεγάλης ποικιλίας συμβολικών συστημάτων, όπως η HandiVoice, 

η πρώτη εμπορεύσιμη συσκευή με σύνθεση ομιλίας, το Rebus και το Pictogram. 
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Το 1983 συστάθηκε η Διεθνής Κοινότητα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας 

(ISAAC). Τη δεκαετία ‘80 και ’90 οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούσαν με πολύ γρήγορο 

ρυθμό. Αναπτύσσονται σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, συνθέτες ομιλίας, λογισμικά text–

to–speech, ειδικά λογισμικά, εναλλακτικοί διακόπτες και ποντίκια, συστήματα ελέγχου 

υπολογιστών με ανίχνευση κίνησης του κεφαλιού, των ματιών και της αναπνοής και συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Σήμερα, η απλοποίηση της χρήσης των υπολογιστών, η μείωση του μεγέθους τους, η εξέλιξη 

των smartphones, των tablets, η συνεχής και ανεμπόδιστη διακίνηση δωρεάν λογισμικού 

(freeware) αλλά και λογισμικών ανοιχτού κώδικα (open-source) και η ανάπτυξη τεχνολογιών 

αναγνώρισης κίνησης (movement recognition technologies), έχουν στην κυριολεξία 

απογειώσει τις στρατηγικές και τις μεθόδους για εναλλακτική επικοινωνία.   

Τέλος, σχετικά με την εικονικότητα, η νοηματική θεωρήθηκε αρκετά αφημένο σύστημα για τα 

άτομα με ΔΑΦ, για τα οποία είναι πιο εύκολη η χρήση και η κατανόηση συμβόλων, που έχουν 

περισσότερη ομοιότητα με τα αντικείμενα αναφοράς τους. Τα προβλήματα ευκρίνειας 

αναφέρονται στο γεγονός ότι τα νοήματα δεν είναι πολύ εύκολο να εξηγηθούν στους 

επικοινωνιακούς συντρόφους, που δεν είναι εξοικειωμένοι με το παιδί ή/και το σύστημα 

νοημάτων. Έτσι, η χρήση των φωτογραφιών διευκόλυνε την κατανόηση των εικόνων και 

αύξησε τα κίνητρα των ατόμων με ΔΑΦ. 

 

1.2.3 Τύποι συστημάτων ΕΕΕ 

 

Ένα “σύστημα ΕΕΕ” δεν συνεπάγεται με την χρήση μόνο ενός συγκεκριμένου συστήματος, 

αλλά τη χρήση ενός “πολύμορφου συστήματος”. Δηλαδή, διάφορες μορφές επικοινωνίας 

χρησιμοποιούνται σε διάφορες καταστάσεις και με διάφορα άτομα (πχ. συστήματα ΕΕΕ, 

ομιλία, χειρονομίες και έκφραση προσώπου). Η απόφαση για το πιο κατάλληλο σύστημα ΕΕΕ 

βασίζεται στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αναγκών του ατόμου και του περιβάλλοντος 

του, εξασφαλίζοντας την εξατομίκευση του επιλεγμένου συστήματος. Οι  αποφάσεις δεν 

βασίζονται σε προκαταλήψεις “σωστών” συστημάτων για συγκεκριμένους πληθυσμούς 

(Musselwhite & St. Louis, 1988). Σκοπός είναι η ικανοποιητική και λειτουργική επικοινωνία 

προκειμένου το άτομο να: 

o επικοινωνεί μόνο του, χωρίς να στηρίζεται απόλυτα σε άλλους, 

o ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της επικοινωνίας εκείνη τη στιγμή, 

o έχει επιτυχείς αλληλεπιδράσεις επικοινωνίας. 

Η διάκριση μεταξύ υποβοηθούμενης (aided) και μη υποβοηθούμενης (unaided) επικοινωνίας, 

καθορίζει τις διαφορετικές μορφές της εναλλακτικής επικοινωνίας. Παρόλο που στην αρχή η 

ΕΕΕ ήταν είτε με χρήση νοηματικής και σειρά νευμάτων (μη υποβοηθούμενη) είτε με βιβλία 

επικοινωνίας και επικοινωνιακούς πίνακες εικόνων/λέξεων (υποβοηθούμενη χαμηλής 

τεχνολογίας), με την ανάπτυξη των μικροϋπολογιστών δημιουργήθηκε πλήθος εφαρμογών 

ΕΕΕ υψηλής τεχνολογίας. Σημαντικό είναι ότι η υψηλή τεχνολογία επιτρέπει εναλλακτικούς 

τρόπους πρόσβασης μέσω κανονικών πληκτρολογίων, οθονών αφής, εξειδικευμένων 

διακοπτών, συστημάτων eye-gaze καθώς και δυνατότητα παραγωγής ψηφιοποιημένης ή 

συνθετικής ομιλίας. 
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1. Επικοινωνία Χωρίς Βοήθημα – Μη υποβοηθούμενη επικοινωνία (Unaided 

communication): 

Χρησιμοποιούνται οι κινήσεις των χεριών, του σώματος, νοήματα και η έκφραση του 

προσώπου. Δεν χρειάζεται κάποιο εξωτερικό βοήθημα για την επικοινωνία (no-tech systems), 

εξοπλισμός ή συσκευή (Bloomberg & Johnson, 1991), παρά μόνο το σώμα. Συστήματα που 

έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι γνωστά είναι οι φυσικές χειρονομίες, τα νοήματα Μάκατον, η 

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ο κώδικας Morse, ακόμη και το ανοιγοκλείσιμο των ματιών 

που υποδηλώνει «ναι» και «όχι».  

 

2. Επικοινωνία με Βοήθημα – Υποβοηθούμενη επικοινωνία (Aided communication): 

Χρησιμοποιείται κάποιο μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ή μη ηλεκτρονικό) στο οποίο  

τοποθετείται ένα σύστημα συμβόλων (πχ. ορθογραφικά σύμβολα, απεικονιστικά σύμβολα, 

φωτογραφίες ή εικόνες). Περιλαμβάνει όλες τις μορφές επικοινωνίας, όπου η γλωσσική 

έκφραση παρουσιάζεται με φυσική υπόσταση, εξωτερική από το χρήστη. Αναφέρεται, δηλαδή, 

στους τρόπους επικοινωνίας μέσω βοηθημάτων ή εργαλείων επικοινωνίας, όπως χρήση 

αντικειμένων, συμβόλων, εικόνων και συμβόλων αφής (γλώσσα Braille)1, μέσω πινάκων 

επικοινωνίας, τηλεφωνικών συσκευών και βιβλίων, συνθετών ομιλίας και άλλων 

υπολογιστικών συστημάτων. Τα βοηθήματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα έκφρασης 

ερωτήσεων, συναισθημάτων, ανταλλαγής ειδήσεων και πληροφοριών. Τα πιο συνηθισμένα 

παραδοσιακά βοηθήματα είναι χαρτόνια, ντοσιέ ή βιβλία που εμφανίζουν πάνω τους εικόνες, 

γράμματα ή λέξεις που αντιπροσωπεύουν τις έννοιες που το άτομο χρησιμοποιεί. Τα 

βοηθήματα αυτά ονομάζονται Επικοινωνιακοί πίνακες και αναφέρονται ως εργαλεία “ελαφράς 

ή χαμηλής τεχνολογίας” (light-tech, lower-tech). Υπάρχουν όμως και συσκευές που εκφωνούν 

ή εκτυπώνουν μηνύματα που το άτομο επιλέγει ή δημιουργεί. Οι συσκευές αυτές ποικίλουν 

από απλές, που επιτρέπουν την μετάδοση ενός και μόνο μηνύματος, έως και πολύπλοκες και 

θεωρούνται βοηθήματα “υψηλής τεχνολογίας” (high-teck). Στα βοηθήματα “υψηλής 

τεχνολογίας” ανήκουν και εκείνα που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές ως μέσο για την 

επίτευξη της επικοινωνίας (Computer Mediated interpersonal communications). Πιο 

συγκεκριμένα:  

 

Συστήματα υψηλής τεχνολογίας  είναι αυτά που χρησιμοποιούν υπολογιστές και 

(high technology systems)    εξειδικευμένα λογισμικά με προσαρμοσμένο 

      υλικό και έχουν τη δυνατότητα εξόδου της  

      πληροφορίας σε ομιλία ή και σε εκτυπώσιμη 

      μορφή (Voice Output Communication Aids - 

      VOCAs) (GoTalk20+, GRID2). (Barret &  

      Herriotts, 1995).  

 

Οι συσκευές επικοινωνίας με φωνή, που στηρίζονται είτε σε σύνθεση φωνής (ηλεκτρονική 

αναπαραγωγή φωνής) είτε σε ψηφιοποιημένη φωνή (μαγνητοφωνημένη φωνή), προσφέρουν 

ανεξάρτητη επικοινωνία, καθώς το παιδί δεν περιμένει την προσοχή και τις δεξιότητες του 

                                                           
1 Το σύστημα Braille, είναι ένα σύστημα “αφής” για ανάγνωση και γραφή, απευθυνόμενο σε άτομα με σοβαρές διαταραχές όρασης. Το 

όνομά του οφείλεται στον εφευρέτη του Louis Braille, ο οποίος είχε τυφλωθεί σε μικρή ηλικία και δεν ήταν ευχαριστημένος από το σύστημα 
ανάγνωσης που χρησιμοποιούσαν τότε οι τυφλοί. Το σύστημα Braille έχει έξι ανάγλυφες κουκκίδες που είναι τοποθετημένες ανά τρεις και 
μπορούν να πραγματοποιήσουν 63 συνδυασμούς, που αντιστοιχούν στα γράμματα και τους αριθμούς. Η γραφή Braille διαβάζεται από 
αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Η επίσημη καθιέρωση του κώδικα για την ελληνική γλώσσα έγινε το 1948. 
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επικοινωνιακού συντρόφου (δηλ. να κοιτάει και να γνωρίζει τα σύμβολα/νοήματα). Ο 

επικοινωνιακός σύντροφος απλώς πρέπει να ακούει και να κατανοεί τη γλώσσα της συσκευής. 

 

                      

 

Σχ. 3: GoTalk20+     Σχ. 4: GRID2 communication       Σχ. 5: διακόπτες εκφώνησης                                                                                                                                                                                    

     software                                          μηνυμάτων (ΒIG mac-Switches) 

 

Συστήματα χαμηλής τεχνολογίας  είναι κάθε ηλεκτρονική συσκευή, όπως ένας  

(low / light technology systems)   πίνακας επικοινωνίας ή βιβλίο που χρησιμοποιεί 

      εικόνες, λέξεις ή γράμματα και χρησιμοποιεί το 

      άτομο για να συμβολίσει και να εκφράσει ένα 

      νόημα. Τέτοιο είδος συστήματος αποτελούν  

      απλές ηλεκτρονικές συσκευές εκφώνησης  

      ηχογραφημένων μηνυμάτων, που λειτουργούν 

      με μπαταρίες, όπως οι διακόπτες εκφώνησης 

      μηνυμάτων (ΒIG mac-Switches). 

 

Με μικρά παιδιά τοποθετείται ένα συστήματα συμβόλων στο βοήθημα επικοινωνίας. Τα 

σύμβολα του γλωσσικού προγράμματος είναι εικονογραφημένα σύμβολα (με ευρύ λεξιλόγιο 

χωρισμένο σε στάδια από βασικές καθημερινές έννοιες έως πιο αφηρημένες) και 

χρησιμοποιείται για λόγους επικοινωνίας και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και 

γραφής. 

Ένα σύστημα συμβόλων ή ορθογραφικά σύμβολα τοποθετούνται σε : 

o Πίνακες επικοινωνίας 

o Βιβλία / ντοσιέ επικοινωνίας 

o Πορτοφόλια επικοινωνίας 

o Πλαίσιο για βλεμματική ένδειξη 

Το περιεχόμενο μπορεί να είναι σταθερό ή μπορεί να αλλάζει (πρόσθεση ή αφαίρεση 

συμβόλων) ανάλογα τη περίπτωση και τη γνώση του παιδιού. Ένα παιδί μπορεί να έχει 

διάφορους πίνακες: έναν για το σχολείο με ορθογραφικά σύμβολα και λεξιλόγιο / φράσεις για 

να μπορεί να συμμετέχει στην τάξη και στο διάλλειμα και άλλον πίνακα για το σπίτι με άλλο 

λεξιλόγιο. 
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Ένα βιβλίο επικοινωνίας μπορεί να είναι ένα ντοσιέ με τα σύμβολα οργανωμένα σε σελίδες. 

Η κάθε σελίδα συνήθως έχει σύμβολα από μία σημασιολογική ή γραμματική κατηγορία (π.χ. 

άνθρωποι, χώροι, ρήματα, επίθετα, ερωτήσεις, αισθήματα). Το παιδί δείχνει και συνδυάζει τα 

σύμβολα για να εκφράσει το μήνυμα του και συγχρόνως μαθαίνει για την ορθογραφία και την 

σύνταξη του μηνύματος κοιτάζοντας τη γραπτή λέξη. 

 

                                             

Σχ. 6: Παράδειγμα βοηθήματος                                                                Σχ. 7: Βιβλίο επικοινωνίας PECS 

επικοινωνίας χαμηλής τεχνολογίας. 

Η επιλογή γίνεται με προσηλωμένο βλέμμα  

(eye gaze) 

 

1.2.4 Το iPad ως συσκευή ΕΕΕ 

 

Στις 27 Ιανουαρίου 2010, η Apple Inc., μια αμερικάνικη πολυεθνική εταιρία που ασχολείται 

με προιόντα τεχνολογίας, ανακοινώνει τη δημιουργία μιας νέας πρωτοποριακής συσκευής, η 

οποία θεωρείται ότι ανήκει σε μια κατηγορία μεταξύ των έξυπνων τηλεφώνων και του μικρού 

φορητού υπολογιστή. Ο συνδυασμός αυτός είχε ως αποτέλεσμα το iPad, έναν υπολογιστή – 

ταμπλέτα (tablet pc) που είναι βασισμένος σε μια μεγάλη οθόνη αφής και υποστηρίζεται από 

το λογισμικό της ίδιας της εταιρίας, το iOS. Η Apple άρχισε τις προπαραγγελίες για το iPad 

από τους Αμερικανούς πελάτες της στις 12 Μαρτίου 2010. Το iPad ήταν επίσης διαθέσιμο 

στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Ισπανία, 

την Ελβετία και τη Βρετανία μέχρι τα τέλη Απριλίου. Στις 28 Ιανουαρίου 2011 το iPad 

κυκλοφόρησε επίσημα και στην Ελλάδα. 

Το iPad κερδίζει τη δημοτικότητα ως εργαλείο επικοινωνίας στα άτομα που ανήκουν στο 

φάσμα του αυτισμού. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα άτομα αυτά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την 

τεχνολογία, καθώς είναι ήδη εξοικειωμένα με αυτό το είδος τεχνολογίας, ενώ η συσκευή είναι 

περισσότερο προσιτή από τις αποκλειστικές συσκευές AAC. Επίσης, υπάρχει ένας 

αυξανόμενος αριθμός εφαρμογών που διατίθενται δωρεάν ή με μικρό κόστος, όπου μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για ψυχαγωγία πολυμέσων όπως μουσική, ταινίες, βίντεο και παιχνίδια ή 

ακόμα και εκπαιδευτικές εφαρμογές που μπορούν να κινητοποιήσουν με άλλο τρόπο τα άτομα 

αυτά. 

Ο χρήστης, για να χρησιμοποιήσει το iPad ως συσκευή επικοινωνίας, θα πρέπει να κατέχει 

κάποιες βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια 

λειτουργική επικοινωνία.  Ο χρήστης, θα πρέπει να είναι ικανός να επιδεικνύει κοινή προσοχή, 
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να ξεκινά μια ουσιαστική ανταλλαγή επικοινωνίας με ένα άλλο άτομο και να είναι πρόθυμος 

να αλληλεπιδράσει με άλλους όταν χρησιμοποιεί αυτό το  είδος τεχνολογίας. 

Από την άλλη πλευρά, το iPad για να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή επικοινωνίας θα πρέπει (1) 

να επιλεχθεί ένα μέγεθος πλέγματος κατάλληλο για τις ικανότητες πρόσβασης του χρήστη, (2) 

να χρησιμοποιηθεί για αρχή μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική εικόνα προκειμένου να διδαχθεί ο 

χρήστης να χρησιμοποιεί το iPad για να επικοινωνήσει με ένα αίτημα, (3) σταδιακά να 

οικοδομηθεί το λεξιλόγιο και η ποικιλία λειτουργιών, (4) να δημιουργηθούν ευκαιρίες για να 

ενισχυθεί η αυθόρμητη χρήση του iPad για επικοινωνία και (5) να ενθαρρυνθεί ο χρήστης να 

χρησιμοποιεί το iPad για επικοινωνιακές λειτουργίες. 

Ως προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων πλοήγησης της συσκευής, ο χρήστης θα πρέπει (1) να 

ξεκινήσει με μια μόνο σελίδα με μερικές γνωστές εικόνες και σταδιακά θα προστεθούν νέες 

κατηγορίες / σελίδες, (2) να ξεκινήσει με 2-3 εικόνες ανά σελίδα και σταδιακά θα προστεθούν 

περισσότερα στοιχεία σε κάθε κατηγορία, (3) να παρουσιάζονται φυσικές ευκαιρίες για να 

εξασκήσουν τη χρήση του νέου λεξιλογίου, (4) να παρέχονται συχνές ευκαιρίες για να κάνουν 

χρήση του λεξιλογίου σε καθημερινές δραστηριότητες ρουτίνας / επανάληψης και (5) το πιο 

σημαντικό, η συσκευή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή (όχι μόνο κατά τη 

διάρκεια των συνεδριών λογοθεραπείας). 

Για να ενισχυθεί η έναρξη της επικοινωνίας και η απόσταση, ο χρήστης μαθαίνει να εντοπίζει 

το iPad του, να διανύει αυξανόμενη απόσταση από τον σύντροφο - επικοινωνίας για να 

επιτευχθεί η επιδιωκόμενη επικοινωνία, να κερδίζει την προσοχή του, να ενεργοποιεί το iPad 

και να πλοηγείται στο σύστημα προκειμένου να επιλέξει το επιθυμητό εικονίδιο. Η χρήση της 

συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται σε διαφορετικά μέρη, με διαφορετικούς ανθρώπους, 

συμπεριλαμβανομένων των συνομηλίκων και σε ποικίλες αποστάσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο, 

ο χρήστης διδάσκεται να είναι πιο επίμονος για να ολοκληρωθεί η επικοινωνία, με στόχο την 

επίτευξη μιας ποικιλίας αντικειμένων και δραστηριοτήτων. 

 

1.2.4.1 Έρευνες του iPad ως μέσο επικοινωνίας 

 

Πράγματι, οι επαναστατικές τεχνολογικές αυτές εξελίξεις οδηγούν συνεχώς στην ανάπτυξη 

ενός αυξανόμενου αριθμού συσκευών και εφαρμογών λογισμικού που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικά προγράμματα αποκατάστασης σε άτομα με αναπτυξιακές 

διαταραχές, όπως ο αυτισμός. 

Πρόσφατα, το 2013, οι Debora M. Kagohara, Larah van der Meer, Sathiyaprakash Ramdoss, 

Mark F. O’Reilly, Giulio E. Lancioni, Tonya N. Davis, Mandy Rispoli, Russell Lang, Peter B. 

Marschik, Dean Sutherland, Vanessa A. Green, Jeff Sigafoos  πραγματοποίησαν μια 

συστηματική ανασκόπηση ερευνών που αφορούσαν την χρήση των iPods1 και iPads1 σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Η έρευνα 

αποτελούταν από 15 μελέτες, που κάλυπταν πέντε τομείς: α) εκπαίδευση, β) επικοινωνία, γ) 

απασχόληση, δ) αναψυχή και ε)  μετάβαση σε σχολικές ρυθμίσεις. Οι 47 συμμετέχοντες που 

πήραν μέρος κυμαίνονταν από 4 έως 27 ετών και είχαν διαγνωσθεί με διάχυτη αναπτυξιακή 

διαταραχή ή/και νοητικές δυσκολίες, ενώ οι 8 από τις 15 έρευνες εξέταζαν αν υπήρχε ή όχι 

βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μετά τη χρήση των συγκεκριμένων συσκευών ( 7 

αφορούσαν την έκφραση απλών αιτημάτων και 1 την κατονομασία εικόνων). Οι έρευνες 

αφορούσαν τη χρήση iPods1 ή iPads1 ως συστήματα παροχής διδακτικού υλικού, ως μέσο για 

πρόσβαση σε προτιμώμενα ερεθίσματα ή ως συσκευή παραγωγής ομιλίας (SGD). Τα 

αποτελέσματα των 15 αυτών ερευνών ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικά, γεγονός που υποδηλώνει 
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ότι το iPods, το iPads1, και σχετικές συσκευές είναι βιώσιμα τεχνολογικά βοηθήματα για 

άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. 

Μία άλλη έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2012 από τους Margaret Flores, Kate 

Musgrove, Scott Renner, Vanessa Hinton, Shaunita Strozier, Susan Franklin και Doris Hil, με 

θέμα “A Comparison of Communication Using the Apple iPad and a Picture - based System, 

Augmentative and Alternative Communication” απέδειξε την χρησιμότητα του Apple iPad ™ 

ως συσκευής επικοινωνίας, συγκρίνοντας τη με ένα σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί 

κάρτες. Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε φοιτητές, οι οποίοι ανήκαν στο φάσμα του αυτισμού, 

είχαν κάποιες αναπτυξιακές διαταραχές και επικοινωνούσαν μέσω ενός συστήματος καρτών. 

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η χρήση του iPad δεν έβλαψε την επικοινωνία τους. Οι 

συμπεριφορές επικοινωνίας είτε αυξήθηκαν με τη χρήση του iPad είτε παρέμειναν στην ίδια 

συχνότητα με τη χρήση του συστήματος με βάση την εικόνα. Το iPad μπορεί να προσφέρει 

ένα πλεονέκτημα όσον αφορά την ποσότητα εργασίας που σχετίζεται με την εφαρμογή σε 

σύγκριση με ένα σύστημα καρτών με εικόνες, το οποίο απαιτεί την προετοιμασία των καρτών 

με εικόνες, την αποθήκευση και τη μετακίνηση από τόπο σε τόπο. Το iPad μπορεί εύκολα να 

μετακινηθεί από μία δραστηριότητα σε άλλη χωρίς να προετοιμαστεί ο εκπαιδευτής από τον 

αρχικό προγραμματισμό της συσκευής. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτές αυτής της μελέτης 

προτιμούσαν να χρησιμοποιήσουν το iPad ως μέσο επικοινωνίας σε αντίθεση με το σύστημα 

εικόνων. Οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες ενδέχεται να προτιμούν ένα σύστημα όπως το 

iPad λόγω αυτής της ευκολίας. Η προσβασιμότητα είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα του iPad 

έναντι άλλων SGD από πλευράς κόστους και διαθεσιμότητας για το ευρύ κοινό. Συνεπώς, το 

iPad αποδείχθηκε ότι μπορεί να βελτιώσει τόσο τις επικοινωνιακές όσο και τις κοινωνικές 

δεξιότητες των ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και να θεωρηθεί ως μια βιώσιμη 

επικοινωνιακή εναλλακτική λύση. 

 

Πίνακας 1: Summary of studies involving iPads 

1.2.5 Υποψήφιοι για ΕΕΕ 

 

Τα προβλήματα επικοινωνίας που οδηγούν στην ανάγκη χρήσης ΕΕΕ μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως οφειλόμενα σε ασθένειες ή καταστάσεις οι οποίες είναι εγγενείς, 

επίκτητες ή προσωρινές (Kangas & Lloyd, 2005). Κάποιες από τις ασθένειες είναι 
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εκφυλιστικές. Στις περισσότερες διαγνωστικές κατηγορίες που ακολουθούν, τα άτομα που 

παρουσιάζουν σοβαρές διαταραχές, έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για κάποιο σύστημα ΕΕΕ. 

Σε μερικές περιπτώσεις, η συσκευή μπορεί να βοηθήσει στο οξύ στάδιο της διαταραχής. 

Οι πιο συχνές εκ γενετής αιτιολογίες σοβαρών επικοινωνιακών διαταραχών (Mirenda & 

Mathy-Laikko, 1989) είναι: Νοητική Υστέρηση, Εγκεφαλική Πάρεση, Αυτισµός, Σύνδροµο 

Angleman, Σύνδροµο Down, Εξελικτική απραξία. 

Πιο αναλυτικά, ασθενείς με σύνδρομο Guillain – Barre έχουν μειωμένη μυελίνη των 

περιφερικών νεύρων που καταλήγει σε παράλυση. Οι περισσότεροι από αυτούς αναρρώνουν 

από τα συμπτώματά τους, αλλά μπορεί να επωφεληθούν από ένα σύστημα ΕΕΕ ενώ η 

ανάρρωση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μερικοί ασθενείς που δεν αναρρώνουν μπορεί να χρειαστούν 

ένα σύστημα ΕΕΕ σε πιο μόνιμη βάση. Άτομα με σύνδρομο εγκλεισμού, που έχουν πλήρως 

τις αισθήσεις τους, αλλά είναι τετραπληγικά και δεν παρουσιάζουν καμία κινητικότητα εκτός 

από κινήσεις των ματιών, χρειάζονται κάποιο σύστημα ΕΕΕ. Παιδιά και ενήλικοι με 

Εγκεφαλική παράλυση, ιδίως άτομα με πιο σοβαρά νευροκινητικά προβλήματα ελέγχου, 

μπορεί να επωφεληθούν από κάποιο σύστημα ΕΕΕ. Άτομα με σοβαρή ακουστική βλάβη και 

εξαιρετικά περιορισμένες λεκτικές δεξιότητες μπορούν να επιλέξουν κάποιο σύστημα ΕΕΕ, αν 

και τα περισσότερα άτομα με κώφωση γνωρίζουν κάποια νοηματική γλώσσα και μπορεί να 

χρειάζονται διερμηνείς μόνο όταν αλληλεπιδρούν με ακούοντα άτομα που δεν γνωρίζουν την 

νοηματική γλώσσα. 

Οι πιο συχνές επίκτητες αιτιολογίες σοβαρών επικοινωνιακών διαταραχών (Beukelman & 

Yorkston, 1989) είναι: Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση, Πλάγια 

Αµυoτροφική Σκλήρυνση, Νόσος Πάρκινσον, Άνοιες, Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου, 

∆υσλειτουργία Εγκεφαλικού Στελέχους, Νόσος Huntington και η προσωρινή απώλεια 

εκφραστικής ικανότητας (Happ, Roesch, & Garrett, 2004) µετά από διασωλήνωση, 

τραχειοστοµία, και/ή µηχανική υποστήριξη της αναπνοής. 

Συγκεκριμένα, άτομα με αφασία, ιδίως ολική αφασία και πρωτογενή προοδευτική αφασία, 

χρήζουν κάποιου συστήματος ΕΕΕ. Κάποιοι ασθενείς στην οξεία φάση της αφασίας μπορεί να 

χρησιμοποιήσουν μια συσκευή ΕΕΕ μέχρι να ανακτήσουν κάποιες επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Άτομα με Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση παρουσιάζουν Δυσαρθρία, αναρθρία στο 

τελευταίο στάδιο της πάθησης και μπορεί να επωφεληθούν από μία συσκευή ΕΕΕ. Κάποια 

άτομα με νόσο Parkinson μπορεί να χρειαστούν ένα σύστημα που επαυξάνει τη φυσική τους 

ομιλία. Άτομα με εγκεφαλικό επεισόδιο του εγκεφαλικού στελέχους που σχετίζεται με σοβαρή 

μορφή Δυσαρθρίας και Αναρθρίας συχνά χρειάζονται ένα σύστημα ΕΕΕ. Ασθενείς οι οποίοι 

έχουν υποστεί διασωλήνωση για διάφορους λόγους μπορεί να μην είναι ικανοί να 

αλληλεπιδράσουν λεκτικά για ένα συγκεκριμένο διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου ένα 

σύστημα ΕΕΕ μπορεί να είναι ωφέλιμο. Για παράδειγμα, ασθενείς που έχουν ενδοτραχειακό 

σωλήνα από του στόματος και στην τραχεία ίσως δεν μπορούν να παράγουν φώνηση και 

ομιλία. Άτομα μετά από χειρουργικές επεμβάσεις όπως λαρυγγεκτομή και γλωσσεκτομή 

μπορεί επίσης να χρειάζονται ένα σύστημα ΕΕΕ ώστε να επικοινωνήσουν. Άτομα με διάφορες 

στοματοπροσωπικές κακώσεις ή κακώσεις της σπονδυλικής στήλης μπορεί να χρειάζονται 

κάποιο σύστημα ΕΕΕ προσωρινά ή μόνιμα, αναλόγως του βαθμού ανάρρωσης από τις 

κακώσεις. Άτομα με τραχειοστομή, που έχουν υποστεί χειρουργική επέμβαση στην οποία 

δημιουργείται άνοιγμα στο πρόσθιο μέρος του τραχήλου και μέσα στην τραχεία για να 

διατηρηθεί η παροχή αέρα στους πνεύμονες, δεν μπορούν να μιλήσουν επειδή ο αέρας δεν 

περνά μέσα από τις φωνητικές χορδές. Τέτοια άτομα θα χρειαστούν κάποιο σύστημα ΕΕΕ. Τα 

περισσότερα άτομα με τραυματική εγκεφαλική βλάβη, ειδικότερα εάν είναι σοβαρή, μπορεί 

να επωφεληθούν από την ΕΕΕ, ιδίως στα αρχικά στάδια της ανάρρωσης από το τραύμα. Άλλοι 
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με πιο σοβαρές επιπλοκές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο σύστημα σε 

μακροπρόθεσμη βάση ή ακόμη και μόνιμα. 

Έχει βρεθεί ότι η χρήση ΕΕΕ µπορεί να βελτιώσει την ικανότητα επικοινωνίας σε άτοµα µε 

προβλήµατα επικοινωνίας είτε λόγω εγγενών αιτιών είτε λόγω επίκτητων αιτιών (ASHA, 

2004; Lasker & Bedrosian, 2001; Murphy, 2004). 

Επιπολαστικά στοιχεία διαφόρων ηλικιακών οµάδων χρηστών ΕΕΕ (Blackstone, 1990) 

δείχνουν ότι µεθόδους ΕΕΕ χρησιμοποιούν: 4.2 % των ατόμων άνω των 85, περίπου 0.8 % 

ατόµων 45 έως 54 έτη και παιδιά σχολικής ηλικίας 0.2 - 0.6 %. 

 

1.2.6 Επιπολασμός 

 

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο επιπολασμός των χρηστών ΕΕΕ λόγω της μεγάλης 

μεταβλητότητας σε αυτόν τον πληθυσμό από την άποψη της διάγνωσης, της ηλικίας, της 

θέσης, των τρόπων επικοινωνίας και της έκτασης της χρήσης ΕΕΕ. Ωστόσο, είναι ευρέως 

αποδεκτό ότι ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται, πιθανότατα ως αποτέλεσμα της αύξησης της 

πρόσβασης στην τεχνολογία και της ευαισθητοποίησης (Light & McNaughton, 2012 · Ratcliff, 

Koul , & Lloyd, 2008). 

Οι Beukelman και Mirenda (2013) εκτιμούν ότι περίπου το 1,3% του πληθυσμού της Αμερικής 

(δηλ. περίπου 4 εκατομμύρια άτομα) αδυνατούν να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας φυσική 

ομιλία προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες. 

Οι Enderby, Judge, Creer και John (2013) εκτιμούν ότι το 0,5% του πληθυσμού του Ηνωμένου 

Βασιλείου απαιτεί τη χρήση ΕΕΕ. Οι ερευνητές αυτοί εκτιμούν ότι οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί 

ατόμων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την χρήση ΕΕΕ είχαν διαγνωσθεί με  

ασθένεια του Parkinson (22,7%), ASD (18,9%), μαθησιακές δυσκολίες (13,3%) και 

εγκεφαλικό επεισόδιο (9,9%). 

Σύμφωνα με την “National Survey of Children With Special Health Care Needs” (2005–2006), 

ο εκτιμώμενος αριθμός παιδιών με ειδικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης που είχαν 

δυσκολία ομιλίας είναι 2,9% μεταξύ όλων των παιδιών των ΗΠΑ. Από αυτά τα παιδιά, το 

7,6% εκτιμάται ότι ήταν απαραίτητο να εφοδιαστούν με κάποια επικοινωνιακή συσκευή. 

Ωστόσο, το 2% δεν έλαβε (Kenney & Kogan, 2011). 

Ο Binger και ο Light (2006) ανέφεραν ότι περίπου το 12% των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

που είχαν εγγραφεί σε ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην Πενσυλβάνια είχαν ανάγκη από 

κάποιο είδος χρήσης ΕΕΕ. Η πλειοψηφία των παιδιών στη μελέτη είχε ως κύρια διάγνωση 

αναπτυξιακή καθυστέρηση, αυτισμό ή κάποια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (PDD). 

Αναφέρθηκε ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν ποικιλία διαφορετικών τύπων συστημάτων ΕΕΕ 

(συχνά περισσότερων από μία), συμπεριλαμβανομένων των χειρονομιών (62%), της 

νοηματικής γλώσσας (35%), των αντικειμένων (31%), των εικόνων (63%) και των high-tech 

devices ή SGD (15%). 

1.2.7 Ανάπτυξη γλωσσικών, συντακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω 

συστημάτων φωνής 

 

Η επικοινωνία αποτελεί βασική λειτουργία στην καθιέρωση όλων των σχέσεων 

αλληλεπίδρασης, συμπεριλαμβανομένων αυτή της διδασκαλίας μέσω της εκμάθησης και της 
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ανάπτυξης. Η επιτυχής αλληλεπίδραση εξαρτάται από τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού 

να αποκτά και να διαχειρίζεται διάφορες επικοινωνιακές στρατηγικές. Η αποτελεσματική 

επικοινωνία μεγιστοποιεί την εκμάθηση, το ενδιαφέρον, το κίνητρο και τη συμμετοχή. Η 

διαθεσιμότητα των γνήσιων ευκαιριών επικοινωνίας και αυτών που παρακινούν το παιδί είναι 

τόσο σημαντική στην επιτυχία μιας παρέμβασης επικοινωνίας όσο η διαθεσιμότητα ενός 

κατάλληλου συστήματος πρόσβασης. 

Οι επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις εκπληρώνουν τους ακόλουθους σκοπούς: 

1. Επικοινωνία των αναγκών και επιθυμιών 

2. Μεταφορά πληροφοριών 

3. Κοινωνική εγγύτητα 

4. Κοινωνική εθιμοτυπία 

  

Το επιλεγόμενο μέσο επικοινωνίας θα πρέπει να έχει τις δυνατότητες να καλύπτει τις άμεσες 

και έμμεσες ανάγκες του παιδιού, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του και να είναι 

κατανοητό στην χρήση του, προκειμένου να εκπληρώνει τις λειτουργίες αλληλεπίδρασης. Η 

εξέλιξη των συστημάτων ΕΕΕ δίνουν την δυνατότητα στο παιδί να επικοινωνεί με φωνή, με 

αποτέλεσμα να διευκολύνει την ενεργή συμμετοχή μέσα στην τάξη και τη δημιουργία φιλικών 

σχέσεων. Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία της 

ενσωμάτωσης του παιδιού γιατί προωθεί την αυτοπεποίθηση και την ωριμότητα, μειώνει 

αισθήματα ματαίωσης και βελτιώνει την αυτό – εικόνα (Hegarty & Pocklington, 1984). Κατά 

αυτόν τον τρόπο, στο κοινωνικό περιβάλλον το παιδί επικοινωνεί για θέματα πέρα από τις 

ανάγκες και τα θέλω του, διευρύνοντας διάφορες πτυχές τις προσωπικότητας του.  

 

Ανάπτυξη Γλωσσικών Δεξιοτήτων 

Ο μαθητής που χρησιμοποιεί ένα ΜΕΘ (Μέσο Επικοινωνίας με Φωνή) μέσα στην τάξη αποκτά 

τις ίδιες ευκαιρίες για να αναπτύξει τις γλωσσικές δεξιότητες όπως ένας μαθητής που 

επικοινωνεί μέσω της ομιλίας. Εκτός από γενικές γλωσσικές στρατηγικές (πχ. μάθηση μέσω 

εμπειριών, αλληλεπίδρασης, πειραματισμών, ενίσχυσης και παροχής μοντέλων) ο μαθητής 

που χρησιμοποιεί ΜΕΦ μπορεί να χρειαστεί συγκεκριμένες στρατηγικές να συμπληρώσουν τα 

κενά στις δεξιότητες του και να διευκολύνουν τη μάθηση. 

Να προσφέρονται ευκαιρίες για να εκφράσει σε διάφορες καταστάσεις, με διάφορους 

ακροατές, για διάφορους σκοπούς. Ο μαθητής που χρησιμοποιεί ΜΕΦ μπορεί να έχει πιο αργή 

ταχύτητα ανταπόκρισης, γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να εκφραστεί και να μην 

απαντάει μόνο σε ερωτήσεις που απαντώνται με ναι ή όχι ή σε ερωτήσεις περιορισμένων 

επιλογών. Η έκφραση ενθαρρύνεται: 

- Με ανοιχτές ερωτήσεις και με παροχή επιλογών 

- Όταν δεν προτρέχεται η ανταπόκριση του παιδιού και παρέχεται αρκετός χρόνος για 

την ανταπόκριση του. 

- Κατά την αναμονή να ανταποκριθεί το παιδί σε μια ερώτηση δεν αποκαλύπτουμε την 

απάντηση ούτε προστίθενται και άλλες ερωτήσεις για να γεμίσει το κενό της παύσης. 

- Όταν δεν είναι αντιληπτό το μήνυμα του παιδιού να ζητηθεί επαναδιατύπωση. Να 

επισημανθεί ποιο σκέλος έγινε αντιληπτό και ποιο όχι τόσο.  

 

Ανάπτυξη συντακτικών δομών 

o Η διάταξη του λεξιλογίου στο ΜΕΦ ενθαρρύνει και διευκολύνει τις κατάλληλες δομές 

προτάσεων. 
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o Προσφέρονται ευκαιρίες για δημιουργία προτάσεων (πχ. τα νέα του, αφήγηση 

ιστορίας, περιγραφή εικόνων). 

o Γνωρίζει στρατηγικές που επιτρέπουν να μεταφερθεί το μήνυμα του ακόμα και αν δεν 

έχει μία συγκεκριμένη λέξη στο ΜΕΦ όπως: 

- μία σχετική λέξη 

- να δοθεί ένδειξη (χρώμα, σχήμα, μέγεθος, λειτουργία) 

- να χρησιμοποιηθεί χειρονομία ή δείξη 

 

Ανάπτυξη κοινωνικής χρήσης του λόγου 

o Παροχή ευκαιριών για χρήση του ΜΕΦ με συνομήλικους και ενήλικες σε διάφορες 

αλληλεπιδράσεις (ένα προς ένα και ομαδικά) για να εκπληρώνονται διάφορες 

λειτουργίες της επικοινωνίας. 

o Εξάσκηση σε καταστάσεις που δεν έχει το παιδί εμπειρία ή που δυσκολεύεται 

χρησιμοποιώντας παιχνίδια ρόλων ως προετοιμασία (πχ. σχολικές εκδρομές, κυλικείο 

σχολείου). Έτσι το παιδί θα είναι εξίσου ενεργό όπως οι συμμαθητές του. 

o Επιβεβαίωση ότι υπάρχουν φράσεις στη διάταξη της συσκευής ή υπάρχει σύστημα 

κωδικοποίησης για να μπορεί να μεταφέρει ένα μήνυμα με ακρίβεια και με σχετικά 

γρήγορη ταχύτητα. 

o Ενθάρρυνση για τη χρήση του ΜΕΦ με φράσεις που εκπέμπουν οικειότητα 

o Ενθάρρυνση για χρήση κατάλληλης μη – λεκτικής επικοινωνίας (πχ. έκφραση 

προσώπου, βλεμματική επαφή). 

 

1.2.8 Μύθοι και πραγματικότητες για την χρήση ΕΕΕ 

 

Υπάρχουν πολλοί συνηθισμένοι μύθοι που μπορούν να επηρεάσουν την προθυμία και το 

κίνητρο ενός ατόμου να χρησιμοποιήσει κάποια ΕΕΕ. Ωστόσο, η διαθέσιμη έρευνα δεν 

υποστηρίζει αυτούς τους μύθους (Romski & Sevcik, 2005).  

 

1ος Μύθος: Η εισαγωγή της ΕΕΕ θα μειώσει το κίνητρο ενός ατόμου να βελτιώσει τη φυσική 

του ομιλία και θα εμποδίσει την ανάπτυξη της γλώσσας (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης). Η ΕΕΕ θα πρέπει να εισαχθεί μόνο αφού 

αποκλειστεί εντελώς η δυνατότητα χρήσης φυσικής ομιλίας. 

Αποτελέσματα έρευνας: 

o Η χρήση της ΕΕΕ όχι μόνο δεν επηρεάζει το κίνητρο για φυσική ομιλία αλλά μπορεί 

στην πραγματικότητα να συμβάλει στη βελτίωση της, ειδικά όταν η θεραπεία 

επικεντρώνεται ταυτόχρονα στη φυσική ανάπτυξη του λόγου και τη χρήση της ΕΕΕ σε 

μια πολυτροπική προσέγγιση (Millar, Light, & Schlosser, 2006; Sedey, Rosin, & 

Miller, 1991). 

o Η παρέμβαση σε παιδιά σχολικής ηλικίας που είχαν διαγνωσθεί με ΔΑΦ και είχαν 

περιορισμένη λεκτική παραγωγή, η χρήση ενός SGD αύξησε την αυθόρμητη παραγωγή 

και την εκτέλεση νέων εκφράσεων σε σύγκριση με τις ίδιες παρεμβάσεις που δεν 

περιλάμβαναν τη χρήση ενός SGD (Kasari et al., 2014). 

o Η ΕΕΕ μπορεί να συμβάλει στη μείωση της συχνότητας των προκλητικών 

συμπεριφορών που μπορεί να προκύψουν από απογοητεύσεις στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας (Carr & Durand, 1985; Drager, Light, & McNaughton, 2010; Mirenda, 

1997; Robinson & Owens, 1995).  
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2ος Μύθος: Τα μικρά παιδιά δεν είναι έτοιμα για ΕΕΕ και δεν θα πρέπει να απαιτούν την χρήση 

της έως ότου φθάσουν στην σχολική ηλικία. 

Αποτελέσματα έρευνας: 

o Η πρώιμη εφαρμογή ΕΕΕ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της φυσικής ομιλίας και 

γλώσσας (Lüke, 2014; Romski et al., 2010; Wright, Kaiser, Reikowsky, & Roberts, 

2013) και μπορεί να αυξήσει το λεξιλόγιο σε παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω (Sevcik, 

Barton-Hulsey & Whitmore, 2015). 

o Η χρήση της σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έχει συσχετιστεί με την αυξημένη χρήση 

των πολυγλωσσικών εκφράσεων και την ανάπτυξη της γραμματικής (Binger & Light, 

2007; L. Harris, Doyle, & Haff, 1996; see Romski et al. [2015] for a review), 

o ενώ παράλληλα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του δεκτικού λεξιλογίου (Brady, 2000; 

Drager et al., 2006).  

 

3ος Μύθος: Τα άτομα με νοητικά ελλείμματα δεν είναι σε θέση να μάθουν να χρησιμοποιούν 

ΕΕΕ. 

Αποτελέσματα έρευνας: 

o Η χρήση ΕΕΕ στην παρέμβαση παιδιών με σύνθετες ανάγκες επικοινωνίας, βοήθησε 

στην ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, προάγησε τη γνωστική 

ανάπτυξη, παρείχε θεμέλια για την ανάπτυξη γραμματισμού και βελτίωσε την 

αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Drager 

et al., 2010). 

 

1.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΙΚΟΝΩΝ - PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION 

SYSTEM™ (PECS™) 

 

1.3.1 Ορισμός 

 

Το Picture Exchange Communication System (PECS) (Επικοινωνιακό Σύστημα μέσω της 

Ανταλλαγής Εικόνων) αναπτύχθηκε το 1985 από τους Lori Frost, M.S., CCC/SLP και Andy 

Bondy,Ph.D, αρχικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας με διαταραχές του φάσματος του 

αυτισμού, αλλά και άλλες διαταραχές της επικοινωνίας που δεν έχουν λειτουργικό ή κοινωνικά 

αποδεχτό λόγο. Αργότερα επεκτάθηκε, και σήμερα χρησιμοποιείται και σε ενήλικες με 

διαταραχές στην επικοινωνία. Όπως φανερώνει και το όνομά του λειτουργεί με την ανταλλαγή 

εικόνων και αποτελείται από γραφικά σύμβολα (φωτογραφίες και ρεαλιστικές απεικονίσεις). 

Το πρωτόκολλο του PECS είναι βασισμένο στην έρευνα και πρακτική εφαρμογή των αρχών 

της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Applied Behavior Analysis - ABA). Δίνει 

έμφαση στην ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, στη χρήση κατάλληλων 

ενισχυτών και στη δημιουργία προγραμμάτων συμπεριφοριστικής παρέμβασης. Είναι 

απαραίτητη η χρήση συγκεκριμένων στρατηγικών εκπαίδευσης, συστημάτων ενίσχυσης, 

στρατηγικών διόρθωσης του λάθους και στρατηγικών γενίκευσης για τη διδασκαλία κάθε 

δεξιότητας. Το πρωτόκολλο εξελίσσεται παράλληλα με την τυπική ανάπτυξη της γλώσσας, με 

την έννοια ότι πρώτα διδάσκεται στο παιδί «πώς» να αλληλεπιδράσει ή ποιες είναι οι βασικές 

αρχές επικοινωνίας και αργότερα την επικοινωνία μέσω συγκεκριμένων μηνυμάτων τα οποία 
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εμπλουτίζονται με διάφορες γραμματικές δομές, με σημασιολογικές σχέσεις και λειτουργίες 

επικοινωνίας. Αρχικά η εκπαίδευση ξεκινά με το πώς πρέπει ο ειδικός να διαμορφώσει το 

περιβάλλον για να είναι έτοιμο για την διδασκαλία του PECS και στη συνέχεια γίνεται 

εκτεταμένη εκπαίδευση για τα έξι στάδια που χρειάζονται για τη χορήγηση του. Κάθε στάδιο 

παρουσιάζεται βήμα προς βήμα και διευκρινίζεται πώς να δημιουργηθεί και να χορηγηθεί ένα 

οπτικό μέσο επικοινωνίας (εικόνα) για να ενισχυθεί η ολική επικοινωνία του μαθητή. 

Πρόσφατες έρευνες έχουν ενισχύσει την άποψη ότι το PECS έχει στηρίξει την αυθόρμητη 

χρήση του λόγου και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και την εκφορά του (Carpenter et. al. 

1998, Magiati & Howlin 2003). 

Το PECS είναι ένα εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας που έχει ως στόχο να διδάξει βασικές 

αρχές αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας πριν από το λόγο. Όσοι χρησιμοποιούν το PECS 

αρχικά μαθαίνουν να πλησιάζουν και να δείχνουν την εικόνα του αντικειμένου που επιθυμούν 

στον “σύντροφο επικοινωνίας” (communicative partner) και να την ανταλλάσσουν με το 

επιθυμητό αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης ξεκινάει τη διαδικασία της 

επικοινωνίας, με συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Αρχικά 

μαθαίνουν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μόνο μία εικόνα, αλλά μετά μαθαίνουν να 

συνδυάζουν εικόνες, ώστε να μάθουν διάφορες γραμματικές δομές, σημασιολογικές σχέσεις 

και λειτουργίες επικοινωνίας. Το πρωτόκολλο του PECS εξελίσσεται παράλληλα με την 

τυπική ανάπτυξη της γλώσσας με την έννοια, ότι πρώτα διδάσκει στον εκπαιδευόμενο πώς να 

επικοινωνήσει ή ποιες είναι οι βασικές αρχές επικοινωνίας. Αργότερα, τα παιδιά μαθαίνουν να 

επικοινωνούν με συγκεκριμένα μηνύματα. 

Η εκπαίδευση μπορεί να αρχίσει από μικρές ηλικίες. Δεν αποτελεί σύνθετο ή ακριβό υλικό και 

μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος διαφορετικών πλαισίων. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η 

εκπαίδευση σε αυτό από αναγνωρισμένους εκπαιδευτές. Οι κατασκευαστές προτείνουν 

κάποιες εικόνες αλλά δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν αυτές. Μπορεί κανείς να 

επιλέξει και να κατασκευάσει δικές του εικόνες που θεωρεί αναγκαίες αλλά και κατάλληλες. 

Η επιλογή εικόνων είναι πρωτεύουσας σημασίας, ενώ το λεξιλόγιο δεν είναι καθόλου 

περιορισμένο. 

Το PECS είναι ένα πλήρες σύστημα ΕΕΕ και όχι μόνο, πρόκειται για μία ολοκληρωμένη 

προσέγγιση για τη διδασκαλία της γλώσσας και της επικοινωνίας. Το PECS χρησιμοποιείται 

κατά κύριο λόγο από άτομα με αυτισμό, με περιορισμένες λεκτικές δεξιότητες, με προβλήματα 

γλώσσας, επίκτητα νευρολογικά προβλήματα (π.χ., μετά από κάποιο ατύχημα) με τη βοήθεια 

βιβλίων επικοινωνίας. Δεν συνιστάται η χρήση του σε άτομα με προβλήματα όρασης, παρ' όλα 

αυτά έχει γίνει δοκιμή, βέβαια μετά από αρκετές προσαρμογές. 

Το πλεονέκτημα του προγράμματος PECS, υπό την μορφή βιβλίου επικοινωνίας, είναι ότι 

αποτελεί ένα σύστημα χαμηλής τεχνολογίας, απλό και εύκολο στην εφαρμογή. Το βιβλίο 

επικοινωνίας αποτελείται από ένα μικρό συνδετικό υλικό με έγχρωμες σελίδες, στις οποίες 

είναι τοποθετημένες εικονογραφημένες κάρτες, ανάλογα με την θεματική ενότητα τις σελίδας. 

Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό και περιέχει ταινίες Velco, όπου μπορούν να 

προσαρμοστούν οι κάρτες εικόνων για να κρατηθούν τα στοιχεία οργανωμένα. 

Το παραπάνω σύστημα αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να βοηθήσει και να εξελίξει τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες των ατόμων που το έχουν ανάγκη. Αυτό που δεν πρέπει να 

παραβλέπεται είναι η εκπαίδευση και προσέγγιση στην ολική επικοινωνία των ατόμων που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Με τον όρο ολική επικοινωνία εννοούμε την εκπαίδευση 

του ατόμου για να μπορεί να ανταποκριθεί στο περιβάλλον, αλλά και την εκπαίδευση στην 

ενδοεπικοινωνία, δηλαδή στο να εκπαιδεύσουμε το άτομο να κατανοεί τι μπορεί να νοιώθει 

(πείνα, δίψα, πόνο, αδιαθεσία, κούραση, δυσκολία κατανόησης) και να συμπεριφέρεται 
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κατάλληλα, καθώς επίσης και να εκπαιδεύσουμε το περιβάλλον να κατανοήσει τις δυσκολίες 

του ατόμου με αυτισμό για να μπορεί και αυτό να συμπεριφέρεται κατάλληλα. 

Άρα, η κατάλληλη αντιμετώπιση των δυσκολιών στην επικοινωνία που συναντώνται στο 

φάσμα του αυτισμού δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο ίδιο το άτομο με στόχο την 

προσαρμογή του στο περιβάλλον, αλλά και στο περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να 

προσαρμοστεί στο άτομο. 

 

1.3.2 Ιστορική αναδρομή στη χρήση του PECS 

 

Το PECS αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Andrew S. Bondy, Ph.D. και Lori Frost, M.S., 

CCC-SLP. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία του παιδιού για τη χρήση 

εικόνων για επικοινωνία βασίζονται στο βιβλίο του B.F. Skinner, Verbal Behavior. "Οι 

λεκτικές λειτουργίες διδάσκονται συστηματικά χρησιμοποιώντας στρατηγικές ώθησης και 

ενίσχυσης που θα οδηγήσουν σε ανεξάρτητη επικοινωνία. Δεν χρησιμοποιούνται λεκτικές 

προτροπές, οι οποίες δημιουργούν άμεση εκκίνηση και αποφεύγουν την άμεση εξάρτηση. Το 

PECS αναπτύχθηκε το 1985 και χρησιμοποιήθηκε ως συσκευή AAC (επαυξητική - 

εναλλακτική επικοινωνία) για παιδιά που είχαν διαγνωστεί με φάσμα του αυτισμού. Το PECS 

ήταν επιτυχές με άτομα όλων των ηλικιών με μεγάλη ποικιλία επικοινωνιακών, γνωστικών και 

σωματικών δυσκολιών. Μερικοί μαθητές που χρησιμοποιούν το PECS αναπτύσσουν επίσης 

ομιλία. Ορισμένα παιδιά ενδέχεται να μεταβαίνουν σε σύστημα φωνητικών εξερχομένων ή να 

συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τους φορητούς υπολογιστές χαμηλότερης τεχνολογίας. Έχει 

αποδειχθεί ότι το PECS είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα για χρήστες σε όλο τον κόσμο 

(www.pecsusa.com). 

1.3.3 Χρήση του PECS και οι έξι φάσεις 

 

Στάδιο Ι : Επικοινωνία – Διδασκαλία της Υποβοηθούμενης Ανταλλαγής (The Physical  

    Exchange) 

Στο 1ο στάδιο, το παιδί μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί τις κάρτες με την εικόνα – σύμβολο για 

να επικοινωνεί. Μαθαίνει, δηλαδή, πώς να δώσει σε έναν σύντροφο επικοινωνίας μια εικόνα 

σε αντάλλαγμα για ένα αντικείμενο ή δραστηριότητα. Αυτές αποτελούν τις βασικές δεξιότητες 

που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία με PECS (Frost & Bondy, 2002). 

Στόχος αυτού του σταδίου είναι ο εκπαιδευόμενος να ξεκινήσει την παράδοση της εικόνας / 

συμβόλου ενώπιον του συντρόφου επικοινωνίας, προκειμένου να ανοίξει το χέρι του και να 

λάβει το αντικείμενο - στόχο. 

Στάδιο II : Απόσταση και Επιμονή – Επέκταση του Αυθορμητισμού (Distance and       

     Persistence) 

Στο 2ο στάδιο, το παιδί χρησιμοποιεί τις εικόνες για να επικοινωνεί σε περισσότερες από μία 

ρυθμίσεις και με πολλούς συντρόφους επικοινωνίας και ενθαρρύνεται να είναι "επίμονο" στην 

επικοινωνία του. 

Στόχος αυτού του σταδίου είναι να αυξηθεί ο αυθορμητισμός και η γενίκευση του 

εκπαιδευόμενου να ανταλλάζει εικόνες. Δηλαδή, το άμεσο περιβάλλον του εκπαιδευόμενου 

δημιουργεί ευκαιρίες προκειμένου ο τελευταίος να αυξήσει την ικανότητά του να ξεκινήσει 

την επικοινωνιακή αλληλεπίδραση, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης κατά την 
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επικοινωνιακή διαδικασία και την επιμονή στην αναζήτηση του επιθυμητού αποτελέσματος. 

Ένα μεγάλο μέρος της ρουτίνας παραμένει όπως στο 1ο στάδιο, με την πιο κρίσιμη πτυχή να 

είναι η αλληλουχία ανταλλαγής του εκπαιδευόμενου να πάρει την εικόνα για το στοιχείο που 

επιθυμεί, να την παραδώσει στον σύντροφο επικοινωνίας και να παραλάβει το επιθυμητό 

αντικείμενο με τη λεκτική επιβεβαίωση του ονόματος του στοιχείου. Ενώ ο θεραπευτής έχει 

“ξεθωριάσει” τις προτροπές, παραμένει διαθέσιμος για να βοηθήσει όσο χρειάζεται. Όπως και 

στο 1ο στάδιο, δεν χρησιμοποιούνται λεκτικές προτροπές, ενώ παρουσιάζεται μόνο μία εικόνα 

κάθε φορά. 

Προκειμένου να προωθηθεί η γενίκευση της μάθησης της επικοινωνίας μέσω του συστήματος 

PECS, η διδασκαλία θα πρέπει να πραγματοποιείται σε μια ποικιλία φυσικών περιβαλλόντων 

(π.χ. σπίτι, σχολείο, κοινότητα) και θα πρέπει να συμβεί κατά τη διάρκεια φυσικών 

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας 

(π.χ. γεύματα, σνακ, χρόνος παιχνιδιού, χρόνος διδασκαλίας, ευκαιρίες σε παιδικές χαρές). 

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευόμενος αρχίζει να βιώνει την αμεσότητα της ανταμοιβής για 

την επικοινωνία και μαθαίνει ότι το ίδιο σύστημα ανταλλαγής είναι αποτελεσματικό σε 

ανθρώπους, χώρους και δραστηριότητες. 

 

Στάδιο ΙΙΙ : Διάκριση εικόνας – Ταυτόχρονη διάκριση εικόνων (Picture Discrimination) 

Στο 3ο στάδιο του προγράμματος PECS, το παιδί διδάσκεται να κάνει διακρίσεις και να 

επιλέξει από ένα πεδίο 2 ή περισσότερων εικόνων, το αγαπημένο του στοιχείο που θα είναι η 

εικόνα-στόχος. 

Η εκπαίδευση αυτού του σταδίου μπορεί να ξεκινήσει όταν ο εκπαιδευόμενος ταξιδεύει 

ανεξάρτητα από και προς το βιβλίο επικοινωνίας σε έναν σύντροφο επικοινωνίας, προκειμένου 

να αρχίσει μια ανταλλαγή σε συνεπή βάση και να ζητήσει τουλάχιστον τέσσερις εικόνες. 

 

Στάδιο IV : Δημιουργία Δομής Πρότασης (Sentence Structure) 

Το 4ο στάδιο του PECS διδάσκει στον εκπαιδευόμενο πώς να δημιουργεί απλές προτάσεις 

χρησιμοποιώντας μια ταινία προτάσεων. Μπορεί να επιλέξει τη φράση φορέα "Θέλω …" και 

να το συνδυάσει με ένα επιθυμητό αντικείμενο ή δραστηριότητα, όπως "αγκαλιά". Ο 

εκπαιδευόμενος διδάσκεται επίσης να επεκτείνει τις προτάσεις του ώστε να περιλαμβάνει 

επίθετα, ρήματα και προθέσεις. 

Η εκπαίδευση αυτού του σταδίου μπορεί να ξεκινήσει όταν θα είναι ικανός να χρησιμοποιεί 

12 έως 20 εικόνες και είναι σε θέση να τις διαχωρίσει μεταξύ τους και να επιλέξει το επιθυμητό 

στοιχείο. Σε αυτή τη φάση, ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται να τοποθετήσει το σύμβολο "Θέλω" 

με μία από τις εικόνες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε μια ταινία προτάσεων κατά 

τη διάρκεια της επικοινωνιακής ανταλλαγής. Η δομή της φράσης διδάσκεται για δύο 

συγκεκριμένες αιτιολογίες. Πρώτον, δημιουργείται ένα πλαίσιο για τη διδασκαλία άλλων 

επικοινωνιακών λειτουργιών στο μέλλον, ζητώντας οπτικά με το σύμβολο "Θέλω". Δεύτερον, 

τη χρήση της πρότασης μπορεί να παράσχει τη δομή για να εκπέμπει προφορικές λέξεις. Το 

αποτέλεσμα της 4ης Φάσης είναι για τον εκπαιδευόμενο να ζητήσουν αυθόρμητα τη χρήση 

απλής δομής φράσεων. Άλλοι παράγοντες που εμπλέκονται στη 4η Φάση περιλαμβάνουν: (α) 

την εισαγωγή της δομής των προτάσεων και (β) την προαγωγή της λεξικότητας. 
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Στάδιο V : Απαντήσεις σε ερωτήσεις – Ανταπόκριση στην ερώτηση «Τι θέλεις;»             

    (Answering Questions) 

Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται να χρησιμοποιεί τις κάρτες PECS για να 

απαντά σε ερωτήσεις. Για παράδειγμα, ο σύντροφος επικοινωνίας μπορεί να ρωτήσει "Τι 

θέλεις;" και το παιδί να ανταποκριθεί επιλέγοντας την κατάλληλη κάρτα εικόνας και δίνοντάς 

την στον θεράποντα, γονέα, δάσκαλο κλπ. 

Στο 5ο στάδιο, οι λεκτικές προτροπές χρησιμοποιούνται για να ζητήσουν από τον 

εκπαιδευόμενο τι θέλει, ενθαρρύνοντας την εκκίνηση. Στόχος είναι ο εκπαιδευόμενος να 

ολοκληρώσει την ταινία πρότασης με την εικόνα "Θέλω" και να ακολουθήσει την ανταλλαγή. 

 

Στάδιο VI : Σχολιασμός – Απάντηση σε ερώτηση (Commenting) 

Στο 6ο στάδιο του PECS, ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται να σχολιάζει αυτό που βλέπει ή ακούει. 

Αντί να απαντά σε ερωτήσεις, διδάσκεται να χρησιμοποιεί δηλώσεις για να κάνει σχόλια / 

παρατηρήσεις που ξεκινούν με "βλέπω, ακούω, είναι, κλπ." 

Η εκπαίδευση PECS σε αυτό το σημείο έχει επικεντρωθεί στην επικοινωνιακή λειτουργία της 

αίτησης, δηλαδή ζητώντας και παίρνοντας αυτό που θέλει. Ο σκοπός αυτού του σταδίου είναι 

να διδάξει μια νέα επικοινωνιακή λειτουργία: την επισήμανση ή την ονομασία των πραγμάτων. 

Αυτό αρχικά περιλαμβάνει την ακρόαση και την ανταπόκριση στο αίτημα πληροφοριών άλλου 

προσώπου. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

είναι συχνά δύσκολο για τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Το τελευταίο μέρος 

αυτού του σταδίου αποσκοπεί στην εξάλειψη της ερώτησης, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να 

μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί αυθόρμητα σχόλια. Τα σημαντικά στοιχεία του σταδίου 

περιλαμβάνουν (α) την προετοιμασία, (β) την εισαγωγή σχολίων στην απάντηση μιας 

ερώτησης, (γ) τη διδασκαλία διαφοροποιημένων απαντήσεων σε ερωτήσεις και (δ) τη 

διδασκαλία αυθόρμητου σχολιασμού. 

Επόμενα βήματα 

Μόλις ο εκπαιδευόμενος προχωρήσει και στις έξι φάσεις της εκπαίδευσης PECS, είναι αρκετά 

ικανός να αναζητήσει το βιβλίο επικοινωνίας του, να κάνει διακρίσεις μεταξύ των εικόνων, να 

κατασκευάσει ταινίες προτάσεων, να βρουν σύντροφο επικοινωνίας και να ολοκληρώσει την 

ανταλλαγή. Τα επόμενα βήματα, μετά το PECS, περιλαμβάνουν: 

o πρόσθεση νέων εικόνων στο βιβλίο επικοινωνίας του εκπαιδευόμενου 

o ανάπτυξη πολλαπλών αντιγράφων του βιβλίου επικοινωνίας του εκπαιδευόμενου για 

χρήση σε διάφορες ρυθμίσεις (π.χ. σπίτι, κοινότητα) 

o παροχή πολλαπλών και ποικίλων ευκαιριών για επικοινωνιακές ανταλλαγές μεταξύ0 

των ρυθμίσεων, των ανθρώπων, των χρόνων και των αντικειμένων 

o εισαγωγή και άλλων συντρόφων επικοινωνίας με για να αλληλεπιδράσει ο 

εκπαιδευόμενος με PECS (π.χ. εργαζόμενοι στα καταστήματα και στην κοινότητα, 

μακρινοί συγγενείς, συμμαθητές). 

o παροχή ευκαιριών χωρίς ερωτήσεις για την προώθηση αυθόρμητου σχολιασμού 

o εισαγωγή χαρακτηριστικών και τροποποιητών για την παροχή εξειδίκευσης στις 

αιτήσεις (π.χ. "Θέλω τα μπλε μπλοκ", "Θα ήθελα ένα μεγάλο κομμάτι κέικ"). Αυτή 

είναι μια σημαντική πτυχή της γλωσσικής ανάπτυξης και δεν πρέπει να παραβλέπεται, 

ιδιαίτερα με τους μαθητές που ανταποκρίνονται και μαθαίνουν γρήγορα το PECS. 

o εφαρμογή του συστήματος συμβόλων εικόνων σε μια συσκευή εξόδου φωνής αν ο 

μαθητής δεν παρουσιάζει πρόοδο στις φωνητικές ενέργειες. 
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1.3.4 Η εφαρμογή του PECS μέσω iPad 

 

Με την τρέχουσα εισροή των συσκευών επικοινωνίας και των ψηφιακών εφαρμογών στην 

αγορά, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι βασικές λειτουργικές δεξιότητες επικοινωνίας 

διατηρούνται και διδάσκονται. Οι Συσκευές Παραγωγής Ομιλίας (SGDs), αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν σε άτομα με κινητικές δυσκολίες, όπως η εγκεφαλική παράλυση, ενώ τώρα 

αυτές οι συσκευές (tablets, iΡad κλπ.) χρησιμοποιούνται ευρέως σε άτομα με διαταραχές 

αυτιστικού φάσματος και συναφείς επικοινωνιακές διαταραχές. 

Στα παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές ενδέχεται η γλώσσα και η γνωστική 

λειτουργία να μην έχουν αναπτυχθεί πλήρως και συχνά οι βασικές κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες να μην έχουν κατακτηθεί πριν από την εισαγωγή της συσκευής. Για 

το λόγο αυτό, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται η χρήση των συσκευών ψηφιακής τεχνολογίας 

θα πρέπει να είναι ειδικά προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε ατόμου, δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στις δυνατότητες της συσκευής παράλληλα με τις δυνατότητες του χρήστη. 

Συνεπώς, θα πρέπει να αναλύονται οι τρέχουσες δεξιότητες του μαθητή στο PECS, 

προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσο το άτομο είναι δυνατόν να μεταβεί σε μία Συσκευή 

Παραγωγής Ομιλίας, καθώς και να χρησιμοποιούνται στοιχεία από το πρωτόκολλο του PECS 

για να διδαχθούν οι βασικές αρχές της επικοινωνίας στον μαθητή εξ΄αρχής, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα στην λειτουργική χρήση της συσκευής. 

Το Επικοινωνιακό Σύστημα μέσω της Ανταλλαγής Εικόνων (PECS), όπως ήδη έγινε γνωστό, 

είναι μια μέθοδος χαμηλής τεχνολογίας για την εκπαίδευση μαθητών που ανήκουν στο φάσμα 

του αυτισμού, για να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της γλώσσας και της 

επικοινωνίας, με απώτερο σκοπό την αύξηση των ποσοτικών και ποιοτικών επικοινωνιακών - 

κοινωνικών τους αλληλεπιδράσεων. Η έρευνα “Comparing the picture exchange 

communication system and the iPad™ for communication of students with autism spectrum 

disorder and developmental delay“ των Hill, D. A. και Flores, M. M., που πραγματοποιήθηκε 

το 2014, πήρε την απόφαση να μελετήσει τη δυνατότητα του iPad να εκτελεί την ίδια 

λειτουργία με ένα βιβλίο επικοινωνίας με εικόνες. Από τους πέντε μαθητές που πήραν μέρος 

στην έρευνα, ο ένας είχε περιορισμένη έκθεση στην χρήση του PECS, ενώ οι άλλοι τέσσερις 

δεν είχαν καθόλου έκθεση. Εναλλάσσοντας και τις δύο μεθόδους, οι ερευνητές απέδειξαν πως 

η επιλογή βοηθητικών και επαυξητικών συσκευών επικοινωνίας πρέπει να καθορίζεται με 

βάση τις προτιμήσεις και τις δεξιότητες του κάθε παιδιού και προτείνουν, ότι η προοδευτική 

διδασκαλία που αρχίζει με το PECS, ακολουθούμενη από το iPad, μπορεί να είναι ο τρόπος να 

οικοδομηθεί ένα θεμέλιο των δεξιοτήτων επικοινωνίας.  

 

 

Πίνακας 2: Οι 5 συμμετέχοντες με τα αποτελέσματα των σκορ τους 

 

 



  

27 
 

 

 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα έρευνας για τους 5 συμμετέχοντες 

 

Επιπλέον, η μελέτη των May Agius και Maggie Vance (2013), είχε ως σκοπό να διερευνήσει 

τη δυνατότητα ενός iPad ως SGD και να συγκρίνει τη σχετική αποτελεσματικότητα του iPad 

με το PECS στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζήτησης σε άτομα προσχολικής ηλικίας με ASD. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν ήταν (1) αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

με ASD μπορούν να διδαχθούν να χρησιμοποιούν και ένα βιβλίο επικοινωνίας PECS και αλλά 

και ένα iPad ως SGD μέσω του λογισμικού PECS, (2) ποιο σύστημα AAC έχει ταχύτερο ρυθμό 

απόκτησης δεξιοτήτων ζήτησης, (3) αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας επιδεικνύουν 

προτίμηση σε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες AAC πριν και κατά τη διάρκεια της 
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παρέμβαση, (4) αν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν την ικανότητα να διδάσκονται εκ των 

προτέρων μεθόδους πλοήγησης στο iPad και (5) αν μπορεί να προσαρμοστεί ένα πρωτόκολλο 

PECS στο iPad. Στην μελέτη πήραν μέρος 3 παιδιά, τα οποία ήταν διαγνωσμένα με ASD, και 

ήταν κάτω από την ηλικία των 6 ετών, χρησιμοποιούσαν λειτουργικά λιγότερες από 10 λέξεις, 

δεν μπορούσαν να χειριστούν την Φάσης 1 του PECS μόνα τους και δεν ήταν χρήστες 

συστημάτων ομιλίας – εξόδου. Σχετικά με τα αποτελέσματα, (1) όλοι οι συμμετέχοντες 

πέτυχαν την Φάση ΙΙΙ  για να ζητήσουν αντικείμενα και δραστηριότες μέσω του βιβλίου 

επικοινωνίας PECS και του PECS μέσω iPad, εντός 6 συνεδριών παρέμβασης για κάθε ένα 

ξεχωριστά και (2) παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αύξηση των επικοινωνιακών πράξεων σε όλους 

τους συμμετέχοντες. Με άλλα λόγια, αυξήθηκε το ποσοστό αιτημάτων, αυξήθηκε η χρήση του 

AAC με αντίστοιχη μείωση των άτυπων επικοινωνιακών πράξεων, παρατηρήθηκε αύξηση του 

αυθόρμητου λόγου στην συνθήκη SGD και το παιδί κατάφερε να αναπτύξει ομιλία κατά τη 

διάρκεια της φάσης παρέμβασης. Αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά, πριν ξεκινήσει η 

διαδικασία της παρέμβασης, είχαν  δείξει ενδιαφέρον για την τεχνολογία, με αποτέλεσμα να 

παρακινηθούν στην χρήση του iPad  ως ΕΕΕ. 

 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα 3 συμμετεχόντων 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
2.1 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 
 

2.1.1 Iστορική αναδρομή 

 

Ο όρος αυτισμός για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το (1911) από τον Ελβετό ψυχίατρο 

Bleuler με τον οποίο εξέφραζε την απώλεια της επικοινωνίας του ασθενούς με την 

πραγματικότητα. Στην συνέχεια o Leo Kanner σύμφωνα με τον Νότα (2006), ο οποίος το 1924 

ανέλαβε την κλινική John Hopkins στην Βαλτιμόρη, περιέγραψε το 1943 για πρώτη φορά τον 

αυτισμό και μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο «πρώιμος παιδικός αυτισμός» με τον οποίο 

περιέγραφε μια παιδική ψύχωση. Αρχικά ο ίδιος πίστευε ότι τα άτομα με αυτισμό έχουν 

φυσιολογική νοημοσύνη κάτι το οποίο αναίρεσε αργότερα διαπιστώνοντας ότι πολλά άτομα 

με αυτισμό είχαν «νοητική υστέρηση» και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα o 

Asperger χωρίς να γνωρίζει την εργασία του Kanner, το 1944 περιέγραψε μια κατηγορία 

παιδιών τα οποία κατά την άποψη του είχαν μια εκ γενετής ανωμαλία και εμφάνιζαν τα 

χαρακτηριστικά προβλήματα του αυτισμού. Στα παιδιά με τις συγκεκριμένες δυσκολίες 

απέδωσε τον όρο «άτομα με αυτιστική ψυχοπάθεια». 

Κατά τον Quill (1995), ο Asperger αναφέρει ότι το συγκεκριμένο σύνδρομο έχοντας πιο 

ελαφριάς μορφής συμπτώματα , κατατάσσεται στο υψηλότερο σημείο του αυτιστικού 

φάσματος. Πιο πρόσφατες αξιολογήσεις και διαγνωστικά κριτήρια αναφέρονται στο σύνδρομο 

Asperger περιγράφοντάς το ως διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή λειτουργικότητα 

και με οριακό έως και φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης. Βέβαια τα τελευταία χρόνια οι έρευνες 

ξαναγυρίζουν στην αρχική έρευνα του Kanner πάνω στην οποία οι ερευνητές δίνουν 

μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνική αντίληψη μάθησης της γλώσσας και των προτύπων 

κοινωνικότητας. Τα συμπτώματα του αυτισμού εξετάζονται μέσα στο φυσικό τους 

περιβάλλον, με κοινωνική κατανόηση και κοινωνικό- επικοινωνιακές επαφές. 

 

2.1.2 Ορισμός Δ.Α.Δ - Δ.Α.Φ 

  

Μιλώντας για τον αυτισμό κάνουμε λόγο για μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής 

ανάπτυξης του ατόμου. Η διαταραχή αυτή είναι εφ’ όρου ζωής και επηρεάζει την επικοινωνία 

του ατόμου με τους γύρω του αλλά και γενικότερα με τον κόσμο. 

Η Διαταραχή Φάσματος του Αυτισμού (Autism Spectrum Disorder – ASD) είναι μια 

αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου, ως αποτέλεσμα 

νευρολογικής διαταραχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το άτομο να παρουσιάζει διαταραχές 

στην επικοινωνία, στην κοινωνική επαφή, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη συμπεριφορά. 

Η εμφάνιση του αυτισμού γίνεται συνήθως σε ηλικία έως και τριών χρονών. Είναι μια 

νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και την κανονική 

ανάπτυξη αυτού στους τομείς του συλλογισμού, των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ενώ παρατηρούνται ελλείψεις στη λεκτική και μη λεκτική 

επικοινωνία και τις δραστηριότητες αναψυχής. Συνολικά πρόκειται για μια διαταραχή που 

καθιστά δύσκολο για τα εν λόγω άτομα να επικοινωνήσουν με τους άλλους και να σχετιστούν 

με τον έξω κόσμο. Είναι δυνατόν να πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις του 



  

30 
 

σώματος (χτύπημα χεριών, λίκνισμα), ασυνήθιστες αντιδράσεις σε άτομα ή συνημμένα σε 

αντικείμενα και αντιστέκονται σε τυχόν αλλαγές σχετικά με την καθημερινότητα και τη 

ρουτίνα τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει και μια επιθετική και/ ή 

αυτοζημιογόνος συμπεριφορά. 

Ο αυτισμός τα τελευταία χρόνια εντοπίζεται περίπου σε 15 άτομα στα 10.000. Οι πιθανότητες 

να διαγνωσθεί ένα αγόρι με αυτισμό είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες απ’ ότι σε ένα κορίτσι 

και δεν γνωρίζει φυλετικά, εθνικά ή κοινωνικά σύνορα. Το οικογενειακό εισόδημα, ο τρόπος 

ζωής και το μορφωτικό οικογενειακό επίπεδο δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης του 

αυτισμού. Εκτιμάται ότι περίπου 400.000 άτομα στις ΗΠΑ έχουν σήμερα κάποια μορφή 

αυτισμού. Ποσοστό που θέτει πλέον τον αυτισμό ως τρίτη πιο συχνή διαταραχή της ανάπτυξης 

και ακολουθεί το σύνδρομο Down . 

Σε χώρες τις Ε.Ε. όπως Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία τα ποσοστά ατόμων με 

αυτισμό είναι ιδιαιτέρως υψηλά. Πιο συγκεκριμένα πάνω από το 1% του πληθυσμού των 

προαναφερόμενων χωρών έχουν διαγνωσθεί με αυτήν την διαταραχή. Όμως ο ακριβής αριθμός 

δεν μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια εξαιτίας του ότι  ο αυτισμός είναι μία “κρυφή” 

διαταραχή. Το σημαντικό είναι πως τα άτομα αυτά μπορούν να αποκτήσουν πολλές δεξιότητες. 

Στην ελληνική Νομοθεσία ο αυτισμός εμφανίστηκε αναμφίβολα με την παρέμβαση της 

Ελληνικής Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων το έτος 1999 και συγκεκριμένα με το Ν. 

2716/1999 περί ψυχικής υγείας, καθώς και με το Ν. 2817/2000 για την Ειδική Αγωγή 

(ΕΕΠΑΑ). 

Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ .) είναι ευρύτερος του αντίστοιχου όρου 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.), παρά το γεγονός πως συχνά χρησιμοποιούνται ως 

συνώνυμες έννοιες (Νότας, 2006). 

  

2.1.3 Αιτιολογία 

 

Μέχρι και σήμερα τα ακριβή αίτια δεν έχουν διατυπωθεί με ακρίβεια και παραμένουν 

άγνωστα, παρόλο που αποτελούν εδώ και πολλές δεκαετίες αντικείμενο εκτεταμένης και 

συνεχούς έρευνας. Πολλές οι θεωρίες οι οποίες έχουν διατυπωθεί, οι περισσότερες από αυτές 

κατατάσσονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες σύμφωνα με το αιτιολογικό τους υπόβαθρο: 

1. τα περιβαλλοντικά ή ψυχογενή αίτια και 

2. τα οργανικά ή βιολογικά αίτια (Landrigan, 2010). 

Πιο συγκεκριμένα, η πιθανότητα εμφάνισης αυτισμού σε ένα άτομο αυξάνεται όταν: 

o Υπάρχουν αλλαγές ή μεταλλάξεις στο γονιδίωμα (Huquet G, Ey E, Bourgeron T.) 

o Έχει αδελφό με αυτισμό (Ozonoff S, Young GS, Carter A et al) 

o Εμφανίζει χρωμοσωμικές ή γενετικές διαταραχές, όπως το εύθραυστο Χ και η οζώδης 

σκλήρυνση (DiGuiseppi C, Hepburn S, Davis JM et al) 

o Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η μητέρα έκανε χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων 

(valproic acid, thalidomide) (Christensen J, Gronborg TK, Sorensen MJ et al) 

o Η μεγάλη ηλικία των γονέων κατά τη σύλληψη του παιδιού (Durkin MS, Maenner MJ, 

Newsschaffer CJ et al) 

o Όταν συμβαίνουν περιγεννητικές επιπλοκές (Gardener H, Spiegelman D, Buka SL) 
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2.1.4 Επιδημιολογικά στοιχεία 

 

Η ανασκόπηση 23 επιδημιολογικών μελετών κατά την διάρκεια τριάντα χρόνων σε αρκετές 

χώρες, που περιλάμβανε 4.000 παιδιά, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο αυτισμός είναι αρκετά 

σπάνιος. Η μέση συχνότητα υπολογίστηκε περίπου στα 4 με 5 παιδιά στα 10000, με την 
επιδημιολογία βάσει φύλου να κυμαίνεται από 3:1 έως 4:1 του αντρικού πληθυσμού έναντι 

του γυναικείου. 

Ωστόσο, σε ορισμένες μελέτες το ποσοστό αυτό ήταν διπλάσιο. Κάτι τέτοιο ίσως να οφείλεται 

στο διαφορετικό τρόπο επιλογής του πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα ή ίσως στην 

καλύτερη διερεύνηση του αυτισμού. Η αυξημένη συχνότητα μπορεί επίσης να αντανακλά τη 

χρήση ευρύτερων διαγνωστικών κριτηρίων και ευρύτερης άποψης σχετικά με τον αυτισμό. 

Όταν στα ποσοστά περιλαμβάνονται και διαταραχές παρόμοιες με τον αυτισμό, τότε αυτά 

αγγίζουν το 1 στα 100 άτομα. (Wicks-Nelson& Israel, 2003) 

Σύμφωνα με το Centre for Disease Control and Prevention (2001) ο αυτισμός αποτελεί την πιο 

συχνή διαταραχή μεταξύ των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών και προσβάλει 2 μ ε 6 

άτομα στα 1000. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό φαίνεται να αυξάνεται, κατά 10-17% ανά έτος 

σύμφωνα με το U.S Department of Education. Με αυτό το ρυθμό πιστεύεται ότι την επόμενη 

δεκαετία τα άτομα με αυτισμό θα φτάσουν τα 4 εκατομμύρια Αμερικανών από 1,5 που είναι 

σήμερα. 

Σχετικά με τη συχνότητα παρουσίας του συνδρόμου του αυτισμού στη χώρα μας, εκτιμούμε 

ότι βρίσκεται στα ίδια περίπου διεθνή επίπεδα, καθόσον ελλείπουν παντελώς στατιστικά 

στοιχεία για το θέμα αυτό (Κυπριωτάκης, 1995). 

Αξίζει να αναφερθεί ότι βάσει πολυετών μελετών προκύπτει ότι η συχνότητα του συνδρόμου 

παρουσιάζεται μεγαλύτερη από εκείνη της τύφλωσης και λίγο μικρότερη από τη συχνότητα 

της κώφωσης (Κυπριωτάκης, 1995). 

Η Autism Society of America (2010) υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

γεννιέται ένα παιδί με αυτισμό κάθε 20 λεπτά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα 

των U.S. Centers for Disease and Prevention (CDC) 1 στα 68 παιδιά που γεννιούνται στην 

Αμερική θα διαγνωστούν στο φάσμα του αυτισμού, ποσοστό που έχει δεκαπλασιαστεί μέσα 

σε μια περίοδο 40 χρόνων, κατατάσσοντας τον αυτισμό ως μια από τις πιο γρήγορα 

εξαπλωμένες αναπτυξιακές διαταραχές στον κόσμο. Έρευνες έχουν αποδείξει πως αυτή η 

αύξηση μπορεί μόνο μερικώς να επεξηγηθεί από τη βελτίωση στα διαγνωστικά κριτήρια και 

την ενημέρωση του ευρύ κοινού. 

Επιπρόσθετα, έρευνες δείχνουν πως ο αυτισμός είναι 4 με 5 φορές πιο συχνός στα αγόρια από 

ότι στα κορίτσια. Συγκεκριμένα, εκτιμάται πως 1 στα 42 αγόρια και 1 στα 186 κορίτσια 

διαγιγνώσκονται μέσα στο φάσμα του αυτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Autism 

Speaks). 

Στην Ελλάδα, υπολογίζεται πως θα πρέπει να γεννιέται ένα παιδί με αυτισμό κάθε 2 – 3 μέρες. 

Συνολικά εκτιμάται πως πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4.500 έως 6.000 παιδιά και νεαρά 

ενήλικα άτομα με αυτισμό και 20.000 έως 30.000 με αυτιστικού τύπου διαταραχές ανάπτυξης 

(ΣΕΛΛΕ, 2014). Επίσης, πολλοί είναι και οι ενήλικες που δεν έχουν λάβει ποτέ τη διάγνωση, 

παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.  
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2.1.5 Χαρακτηριστικά παιδιών με ΔΑΦ 

 

Ο βαθμός σοβαρότητας των συμπτωμάτων του αυτισμού είναι διαφορετικός από παιδί σε 

παιδί. Μερικά παιδιά παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής στην καθημερινή ζωή, 

ενώ άλλα λιγότερες. Επίσης, ενώ το 75% των παιδιών με αυτισμό παρουσιάζει νοητική 

υστέρηση, τα υπόλοιπα μπορεί να έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Σε γενικές γραμμές, τα 

χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι τα ακόλουθα: 

 

Χαρακτηριστικά τα οποία εμφανίζονται στο άτομο κατά την βρεφική ηλικία είναι τα εξής: 

o Έλλειψη βλεμματικής επαφής και ανωμαλίες βλέμματος, στραβισμός, «βλέμμα που 

διαπερνά τοίχο» 

o Διαταραχές στην κινητική ανάπτυξη 

o Έλλειψη χειρονομιών δείξης  

o Διαταραχές στον ύπνο και στην θρέψη 

o Λίγες ή και καθόλου φωνητικές εκπομπές 

o Το βρέφος να είναι υπερβολικά ήρεμο ή σε υπερβολική διέγερση 

o Απουσία ενδιαφέροντος για τα άτομα 

o Δείχνει αδιαφορία απέναντι σε ήχους(σαν να είναι κωφό) 

o Αδυναμία εναρμόνισης στην αγκαλιά της μητέρας  

  

Επίσης, χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στο παιδί που βρίσκεται στο φάσμα ακόμα και σε 

ηλικία κάτω των τριών ετών: 

o Η μη ανταπόδοση χαμόγελου 

o Αποφεύγει να χαιρετάει και να δείχνει 

o Δίνει την εντύπωση ότι άλλοτε ακούει και άλλοτε όχι 

o Το μη άκουσμα στο όνομα του 

o Παρουσιάζει καθυστέρηση στο λόγο 

o Σε περίπτωση κατά την οποία μιλήσει, λέει κάποιες λέξεις και μετά σταματάει απότομα 

o Παίζει πάντα μόνο του, είναι εκεί μόνο για τον εαυτό του 

o Δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους γύρω του, τους αγνοεί  

o Δεν κοιτάει στα μάτια αλλά ούτε ανταποκρίνεται στις ομιλίες των άλλων 

o Περπατάει στα δάχτυλα 

o Κάνει παράξενες και ασυνήθιστες κινήσεις 

o Προσκολλάται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και δεν το αποχωρίζεται 

o Του αρέσει να βάζει αντικείμενα στη σειρά, παίζοντας ώρες ολόκληρες 

o Έχει ευαισθησία σε αμυδρούς ήχους και αγνοεί δυνατούς θορύβους 

o Είναι υπερκινητικό 

o Δεν προσποιείται στο παιχνίδι, ούτε μιμείται άλλους ανθρώπους 

  

Γενικά, τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του αυτισμού που εμφανίζονται στους κυριότερους 

τομείς της ανάπτυξης είναι τα εξής: 

 

Διαταραχή κοινωνικής  Τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν μειωμένη επιθυμία για 

συμπεριφοράς   κοινωνική αλληλεπίδραση (Weiss & Harris, 2001),  

     έλλειψη του κοινωνικού ενδιαφέροντος, (Matson et al, 

     2007), αδυναμία ανάπτυξης σχέσεων με συνομηλίκους 

     και κατανόησης των λεκτικών και μη λεκτικών  

     μηνυμάτων (Grandin, 1995). Παρατηρείται, επίσης, 

     αποφυγή βλεμματικής ή σωματικής επαφής και  
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     δυσκολία στην κατανόηση των συναισθημάτων των 

     άλλων. 

Διαταραχή λόγου και  Τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν καθυστερημένο ή 

επικοινωνίας     πλήρη απόντα λόγο (Charlop-Christy et al., 2002), 

     παρουσιάζονται παράλληλα πολλά προβλήματα τόσο 

     στην κατανόηση όσο και στην παραγωγή του λόγου 

     (Rundblad & Annaz, 2010). Στις περιπτώσεις όπου  

     αναπτύσσεται λόγος παρατηρείται ιδιόμορφη χρήση του 

     (π.χ., ηχολαλία) και πολλές φορές η χρήση των λέξεων 

     δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό τους νόημα. 

Επαναλαμβανόμενη   Ένα από τα βασικά γνωρίσματα των παιδιών με αυτισμό 

στερεότυπη συμπεριφορά   είναι η στερεότυπες κινήσεις οι οποίες είναι   

     επαναλαμβανόμενες, κάποιες από αυτές που  

     εμφανίζονται συχνά είναι να χτυπάνε τις παλάμες τους, 

     να κινούνται μπρος - πίσω, κάποιες άλλες είναι η τήρηση 

     της καθημερινής ρουτίνας (Turner, 1999 Green et al., 

     2006), οι αυτοτραυματισμοί και η επιθετικότητα  

     (Hartley et al., 2008 Hausman et al., 2009). 

Ακατάλληλες    Τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν 

συναισθηματικές αντιδράσεις  ακατάλληλα συναισθήματα με βάση τις συνθήκες και τις 

     καταστάσεις, κάποια από αυτά είναι η έλλειψη φόβου 

     και η έλλειψη της ενσυναίσθησης (Loveland. 2005). 

Ιδιόμορφη αισθητηριακή  Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού 

επεξεργασία    εστιάζουν σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά των  

     ερεθισμάτων και αντιλαμβάνονται επιμέρους στοιχεία 

     από το κάθε ερέθισμα και όχι το σύνολο τους (Bodfísh et 

     al., 2000). Παράλληλα έχουν ιδιόρρυθμη αντίδραση σε 

     ακουστικά (π.χ., να ενοχλούνται από το κουδούνι της 

     πόρτας που χτυπάει) ή/και απτικά ερεθίσματα (π.χ., να 

     μην αντέχουν το νερό όταν κάνουν μπάνιο), καθώς και 

     μη φυσιολογική αντίδραση στον πόνο (Kern et al., 2006). 

Ιδιόμορφο παιχνίδι   Το παιχνίδι των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του 

     αυτισμού χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες  

     κινήσεις δεν έχουν συμβολικό παιχνίδι (Jarrold et al., 

     1996). 

Ιδιαίτερες ικανότητες  Πολλά παιδιά με αυτισμό παρά τις δυσκολίες που  

     αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους δείχνουν να 

     έχουν κάποιες πολύ ιδιαίτερες ικανότητες. Κάποιες από 

     αυτές είναι η επιδεξιότητα σε κατασκευές πάζλ και  

     σχημάτων (Frith, 1999), οι μαθηματικοί υπολογισμοί, η 

     οπτική απομνημόνευση και η τάση προς την μουσική 

     (Applebaum et al., 1979). 
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2.1.6 Πραγματολογικές διαταραχές 

 

Η απόκλιση στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, πριν από την κατάκτηση και 

χρήση της γλώσσας ως εργαλείου για επικοινωνία ,  είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα των 

ατόμων που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού. Έρευνες έχουν δείξει (Wing 1976), ότι τα 

βρέφη με αυτισμό υπολείπονται στις μη λεκτικές επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες 

από πολύ νωρίς. Ως τέτοια συμπτώματα έχουν αναφερθεί το μονότονο κλάμα, η άρνηση για 

αγκαλιά, το αδικαιολόγητο κλάμα, η μη χρήση της βλεμματικής επαφής για επικοινωνιακούς 

και κοινωνικούς σκοπούς, η μη εμφάνιση της συμπεριφοράς του δειξίματος με στόχο το 

κοινωνικό μοίρασμα και το περιορισμένο ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Κατά τον 18ο μήνα 

στα συμπτώματα αυτά προστίθενται  η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας καθώς επίσης 

και η ακατάλληλη ή περίεργη ή περιορισμένη ενασχόληση με τα αντικείμενα. Φαίνεται λοιπόν,  

ότι ο αυτισμός να είναι μια γνωστική διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη των κοινωνικών 

και επικοινωνιακών δεξιοτήτων με αποτέλεσμα την απόκλιση στην ανάπτυξη.  

Το υποσύστημα της γλώσσας που αφορά  στην κατάλληλη κοινωνική της χρήση με στόχο την 

επικοινωνία είναι η πραγματολογία και αυτή είναι που φαίνεται να υπολείπεται στα άτομα με 

αυτισμό. Με τον όρο πραγματολογία περιγράφεται η  κατάλληλη επικοινωνία μέσω της 

ικανότητας του ατόμου να μπορεί να λέει το σωστό πράγμα με το σωστό τρόπο, στο σωστό 

τόπο και χρόνο, όπως αυτός ορίζεται από την κοινωνική ομάδα.  Η πραγματολογία μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως προλεκτική και αφορά στην επικοινωνία του ατόμου με το περιβάλλοντα 

χώρο, ως μη λεκτική και αφορά τις  επικοινωνιακές δεξιότητες  πριν από την ανάπτυξη της 

γλώσσας και ως λεκτική και αφορά στην κατάλληλη κοινωνική χρήση της γλώσσας.  Τα άτομα 

με αυτισμό, αναλόγως του βαθμού σοβαρότητας της διαταραχής τους και το επίπεδο 

λειτουργικότητάς τους,  υπολείπονται σε διαφορετικό βαθμό και σε διαφορετικές δεξιότητες 

της πραγματολογίας.  

 

Οι πραγματολογικές διαταραχές που μπορεί να παρουσιάσουν αφορούν: 

Προ-λεκτική πραγματολογία 

 μειωμένο ενδιαφέρον για το περιβάλλον, περιορισμένη - διαφοροποιημένη κατανόηση 

του περιβάλλοντος   

 ασυνεπής αντίδραση σε ερεθίσματα, υπερεκλεκτικότητα 

 έλλειψη ή μειωμένο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, έλλειψη ή μειωμένη 

πρωτοβουλία για αλληλεπίδραση, περιορισμένη πρόθεση για επικοινωνία 

 έλλειψη ή μειωμένος μη λεκτικός σχολιασμός, μειωμένη ή έλλειψη δεξιοτήτων 

εναλλαγής σειράς 

 μειωμένος κοινωνικός συγχρονισμός 

 δυσκολία στην κατανόηση των εκφράσεων προσώπου, δυσκολία στην κατανόηση της 

προσωδίας του λόγου, δυσκολία συντονισμού του βλέμματος 

 κλάμα – αγκαλιά 

Μη – λεκτική πραγματολογία 

 ασυνήθιστη χροιά και ένταση φωνής 

 δυσκολία στον καθορισμό της απόστασης των ομιλητών 

 περιορισμένη ή ελλιπής χρήση εξωλεκτικής επικοινωνίας για την ενθάρρυνση του 

ομιλητή 
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 ακατάλληλη στάση σώματος 

Λεκτική πραγματολογία 

 δυσκολία στην αντίληψη του νοητικού επιπέδου του ακροατή 

 δυσκολία ή έλλειψη σχολιασμού, δυσκολία στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

 δυσκολία στη χρήση του λόγου βάσει κοινωνικών κανόνων 

 δυσκολία στην αφήγηση 

 δυσκολία στην αιτιολόγηση καταστάσεων 

 δυσκολία στην καθοδήγηση των άλλων 

 δυσκολία στην έναρξη -  συντήρηση -  διόρθωση συζήτησης, περιορισμένα θέματα 

συζήτησης 

 λεκτικές εμμονές 

 δυσκολίες σε μεταφορές, αινίγματα, λογοπαίγνια, ανέκδοτα, παροιμίες, δεικτικές 

λέξεις, πολύσημες έννοιες 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Η αξιολόγηση της ανάγκης για μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας που είτε αυξάνουν τις 

περιορισμένες λεκτικές δεξιότητες είτε αντικαθιστούν σε μεγάλο βαθμό τις λεκτικές 

δεξιότητες, είναι απαραίτητη στην περίπτωση των ατόμων με σοβαρές λεκτικές 

επικοινωνιακές διαταραχές. Κατάλληλα για αξιολόγηση και χρήση της ΕΕΕ είναι και τα άτομα 

που παρουσιάζουν εξαιρετικά περιορισμένη ικανότητα να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τις 

λειτουργικές λεκτικές γλωσσικές δεξιότητες. Οι τρόποι επαυξημένης ή εναλλακτικής 

επικοινωνίας μπορούν ή όχι να βοηθηθούν με κάποια εξωτερική συσκευή, στην οποία ο 

ασθενής επικοινωνεί χωρίς τη βοήθεια εξωτερικών μέσων αλλά μπορεί να μεγιστοποιήσει τη 

χρήση χειρονομιών και της προσωπικής έκφρασης. 

Η φύση της διαταραχής του αυτισμού εμπερικλείει αναπτυξιακά προβλήματα διαφορετικού 

τύπου τα οποία επηρεάζουν το λόγο του ατόμου. Δεδομένης της σημασίας του λόγου στην 

περαιτέρω κοινωνική και εκπαιδευτική εξέλιξη του ατόμου, αλλά και στην ποιότητα της ζωής 

του, καθίσταται απαραίτητη η εστίαση της εκπαίδευσης σε κάποια εναλλακτική «γλώσσα» για 

τα άτομα που αδυνατούν να κατακτήσουν το λόγο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο 

πότε πρέπει να γίνει επιλογή κάποιου εναλλακτικού συστήματος και ποιο από τα διαθέσιμα 

εναλλακτικά συστήματα είναι το πιο κατάλληλο για το άτομο (Jordan & Powell, 2000). 

Τα περισσότερα, αν όχι όλα, εναλλακτικά συστήματα συμπεριλαμβάνουν την ταυτόχρονη 

χρήση και εκπαίδευση του λόγου κατά τη διδασκαλία τους. Σύμφωνα με έρευνες έχει 

αποδειχθεί ότι αν δεν παρατηρηθεί εμφάνιση λόγου μέχρι την ηλικία των 13 ετών, υπάρχουν 

λίγες έως και μηδαμινές πιθανότητες εμφάνισής του αργότερα. Η εκπαίδευση των 

εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας πρέπει να ξεκινά από νωρίς, καθώς τα εναλλακτικά 

συστήματα επικοινωνίας δεν αντικαθιστούν το λόγο αλλά λειτουργούν ενισχυτικά σε σχέση 

με αυτόν, ενθαρρύνοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες (Jordan& Powell, 2000). Μάλιστα, 

έρευνες έχουν υποδείξει πως άτομα που άρχισαν να χρησιμοποιούν κάποιο εναλλακτικό 

σύστημα σε μικρή ηλικία κατάφεραν να αναπτύξουν κάποια μορφή λόγου. 

 

3.1.1 Λογοθεραπευτικοί στόχοι αξιολόγησης 

 

Δεξιότητες γλώσσας, ομιλίας και κατανόησης προφορικού λόγου 

Για την αξιολόγηση των υπαρχόντων δεξιοτήτων γλώσσας, ομιλίας και κατανόησης του 

προφορικού λόγου, ακόμη και σε άτομα με σοβαρές διαταραχές, μία αξιολόγηση της 

παραγωγής γλώσσας και των δεξιοτήτων κατανόησης είναι απαραίτητη, λόγω του ότι ο μη 

λεκτικός τρόπος επικοινωνίας χτίζεται στις υπάρχουσες γλωσσικές δεξιότητες. 

Εάν και όταν είναι κατάλληλο, αξιολογήστε τις Αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές, τις 

Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές, τις Φωνητικές διαταραχές και τις Διαταραχές ροής της 

ομιλίας. Αξιολογήστε τις δεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Θα διαπιστώσετε ότι οι 

περισσότερες επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων για ΕΕΕ βρίσκονται στο βασικό 

επίπεδο. 

Αξιολογήστε τα δίγλωσσα παιδιά και στις δύο γλώσσες. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή η 

αξιολόγηση για την ΕΕΕ συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων λεκτικών 

δεξιοτήτων και της κατανόησης της προφορικής γλώσσας. Παρομοίως, η αξιολόγηση των 
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παιδιών που μιλούν δύο διαλέκτους θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις δύο παραλλαγές της 

γλώσσας. 

 

Γνωστική επάρκεια 

Αξιολογήστε πόσο καλά ο ασθενής και οι συνομιλητές του μπορούν να μάθουν ένα νέο 

σύστημα επικοινωνίας: το γενικό επίπεδο μόρφωσης, την πείρα τους, την προθυμία και τον 

ενθουσιασμό τους, την ευκολία με την οποία κατανοούν τις πληροφορίες που δίνονται και την 

προθυμία να προσπαθήσουν να πετύχει το εγχείρημά τους. 

Καταγράψτε τις δυσκολίες κατανόησης των οδηγιών, την ανάγκη για επανάληψη οδηγιών και 

προτάσεων, το εύρος προσοχής του ασθενούς και τον εμφανή ρυθμό μάθησης. 

Την κατανόηση κατά την ανάγνωση παραγράφων, την  αναγνώριση λέξεων και γραμμάτων 

και τις δεξιότητες συλλαβισμού. 

 

Διάθεση για επικοινωνιακή συνδιαλλαγή - Δραστηριότητες 

Αξιολογήστε τη διάθεση των ασθενών για επικοινωνία, του ατόμου με επικοινωνιακές 

δυσκολίες και τι νέες μεθόδους που μπορεί να είναι κατάλληλες (π.χ., η αρνητική διάθεση των 

μελών της οικογένειας για μία νοηματική γλώσσα ή μηχανικά εργαλεία, την αρνητική διάθεση 

των εποπτών για τα άτομα που χρειάζεται να επικοινωνήσουν με ασυνήθιστους τρόπους). 

Αξιολογήστε τη διάθεση του ασθενούς για διαφορετικές μορφές ΕΕΕ (π.χ., απόρριψη ενός 

τεχνητού λάρυγγα σε λαρυγγεκτομή ή η σύνθεση ομιλίας από έναν νευρολογικά διαταραγμένο 

ασθενή). Εξακριβώστε ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν ως αποτέλεσμα αυτήν τη στάση (π.χ., τα 

αρνητικά σχόλια ενός ιατρού για τον ηλεκτρονικό λάρυγγα). 

Περιγράψτε όλες τις καθημερινές επικοινωνιακές δραστηριότητες, καταγράψτε τις 

δραστηριότητες που ακολουθεί στο σπίτι, στο σχολείο, στο επαγγελματικό περιβάλλον, στο 

κοινωνικό περιβάλλον. 

Αξιολογήστε πώς οι άλλοι (μέλη της οικογένειας, δάσκαλοι, συνομήλικοι, συνάδελφοι, 

επόπτες) αντιδρούν με τον ασθενή: χειρονομίες, σήματα, γραφή, λέξεις, συνεχόμενος λόγος, 

συνδυασμός πολλών μέσων. 

Αξιολογήστε ποια προβλήματα ή περιορισμοί εμποδίζουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον 

ασθενή και τους συνομιλητές του (π.χ., μειωμένος αριθμός χειρονομιών ή σημάτων στα μέλη 

της οικογένειας, μειωμένος κινητικός έλεγχος του ασθενούς), αξιολογήστε τη συμμετοχή του 

ασθενούς σε μία ποικιλία επικοινωνιακών πλαισίων ή καταστάσεων. 

 

Eπικοινωνιακές δεξιότητες 

Αξιολογήστε τις τρέχουσες επικοινωνιακές δεξιότητες του ασθενούς (ομιλία, γραφή, 

δακτυλογράφηση, χειρονομίες και άλλες ειδικές δεξιότητες όπως η νοηματική γλώσσα). 

Λάβετε ένα δείγμα ομιλίας και λόγου και σχεδιάστε δοκιμασίες με βάση τον ασθενή (ζητήστε 

από τον ασθενή να δακτυλογραφήσει ένα κείμενο, να χρησιμοποιήσει τη νοηματική γλώσσα, 

να γράψει ένα κείμενο). 

 

Τρέχουσα κατάσταση 

Καθορίστε όσον και δυνατό, τις τρέχουσες ή εμμένουσες αιτίες των περιορισμένων 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, καταγράψτε τις αιτίες των εκφραστικών προβλημάτων (π.χ., 
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παράλυση των προσωπικών μυών, νευρολογικές παθήσεις, λαρυγγεκτομή, νοητική αναπηρία, 

βαρηκοία, οπτικά προβλήματα). 

Αξιολογήστε εάν η κλινική κατάσταση που δημιουργεί τα προβλήματα είναι προοδευτική, 

σταθερή, ή προσωρινή 

 

3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

(AUTISM SPECTRUM DISORDERS) 
 

Η επικοινωνία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία πραγματώνεται μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο και αυτό το πλαίσιο της δίνει ξεχωριστή σημασία σε κάθε δεδομένη 

περίπτωση. Περιλαμβάνει την πρόθεση του ομιλητή να επικοινωνήσει και το περιεχόμενό της, 

τον τρόπο με τον οποίο ο ομιλητής επιλέγει να εκφράσει αυτήν την πρόθεση και την επίδραση 

που έχουν τα λεγόμενα του στον συνομιλητή. 

Συνήθως τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού, δεν καταλαβαίνουν τη δύναμη της 

επικοινωνίας, ότι δηλ. επικοινωνώντας μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των άλλων 

στο περιβάλλον τους (Watson, Lord, Schaffer, Schopler, 1989). Δεν κατανοούν εύκολα ότι 

συγκεκριμένα αποτελέσματα και καταστάσεις  έχουν ως αιτία προηγούμενες ενέργειες  τους. 

Αυτό τους δυσκολεύει να κατανοήσουν το νόημα της επικοινωνίας που  αντιπροσωπεύει 

μια σχέση αιτίας –αποτελέσματος. 

Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης, περίπου 60-70% (Jordan, 1996) των παιδιών με Αυτισμό, δεν 

έχουν λόγο και ίσως να μην αποκτήσουν ποτέ. Συχνά όμως η γλώσσα (όπου υπάρχει), δεν είναι 

παραγωγική, με την έννοια ότι δεν οικοδομεί πάνω στα λεχθέντα των άλλων, ούτε έχει σχέση 

με το πλαίσιο, αλλά απλώς τείνει να αναπαράγει γνώριμους και μαθημένους τρόπους ομιλίας 

(Jordan, 2000). 

Όπως τονίζει η Jordan (2000: 72), «όταν η κατανόηση της επικοινωνίας είναι μικρή ή 

μηδαμινή, δεν αρκεί να διδάσκουμε γλωσσικές δεξιότητες (είτε πρόκειται για ομιλούμενη 

γλώσσα ή γραπτή, είτε για σύστημα συμβόλων ή νευμάτων). Αυτό θα δώσει στα παιδιά μόνο 

το μέσο επικοινωνίας, αλλά δεν θα διασφαλίσει ότι τα παιδιά θα είναι σε θέση να το 

χρησιμοποιήσουν. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά τι είναι η 

επικοινωνία, μαθαίνοντάς τα να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο διαθέτουν για να 

επικοινωνήσουν και επίσης πρέπει να ασχοληθούμε και με τις πρώιμες μορφές επικοινωνίας, 

όπως π.χ. εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες κ.λπ.». Δεν χρειάζεται να εκπαιδευτούν στο 

νόημα της επικοινωνίας (Jordan and Powell, 2000). Όπως είναι, λοιπόν, προφανές δεν αρκεί 

τα παιδιά να εκμάθουν κάποιες λέξεις. Σημαντικό είναι να τις χρησιμοποιούν λειτουργικά στην 

καθημερινή τους ζωή. Η επικοινωνία πρέπει να είναι αυθόρμητη, να έχει νόημα, κίνητρο, 

στόχο, να είναι λειτουργική και αποτελεσματική (Faherty, Παπαγεωργίου και Παπαδοπούλου, 

1999). 

Συνεπώς, ο θεραπευτής πάρα πολλές φορές είναι απαραίτητο να δομήσει ή να «υπονομεύσει» 

τη δραστηριότητα που εξελίσσεται με κάποιον τρόπο, ώστε να μπορέσει να προκαλέσει την 

ελάχιστη «αυθόρμητη» επικοινωνιακή μορφή συμπεριφοράς στο παιδί που ανήκει στο φάσμα 

του Αυτισμού (Peeters, 2000; ΑΠΣ, 2004). 
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3.2.1 Λογοθεραπευτικοί στόχοι αξιολόγησης 

 

Ο βασικός κορμός της αξιολόγησης ενός ατόμου που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού θα 

πρέπει να περιέχει προσεκτική παρατήρηση των επικοινωνιακών και συμπεριφορικών 

χαρακτηριστικών, την εύρεση των δυνατοτήτων και των περιορισμών του ατόμου, με σκοπό 

την ανάπτυξη ενός θεραπευτικού πλάνου για τον ασθενή και την οικογένεια, καθώς και την 

συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα με συνεισφορά στην αξιολόγηση και τη θεραπεία. 

Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντικό είναι η αξιολόγηση της ανάγκης για συμβουλευτική και 

υποστήριξη της οικογένειας στη επικοινωνιακή παρέμβαση, καθώς η διαταραχή επηρεάζει όλα 

τα μέλη της και είναι χρήσιμο να συζητηθούν οι ανησυχίες και προσδοκίες τους στην 

αξιολόγηση του ατόμου με ΔΑΦ. Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί η ενσωμάτωση στοιχείων ενός 

προγράμματος θεραπείας ή αποκατάστασης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στο πρόγραμμα 

κοινωνικοποίησης ενός παιδιού, ή στο πρόγραμμα κοινωνικής και επαγγελματικής 

αποκατάστασης ενός ενήλικα. 

 

3.2.2 Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Η αξιολόγηση των επικοινωνιακών διαταραχών, που σχετίζονται με τις διαταραχές αυτιστικού 

φάσματος, απαιτούν την κατανόηση πλήθους ασυνήθιστων συμπεριφορικών συμπτωμάτων 

που χαρακτηρίζουν αυτήν την ομάδα διαταραχών. Όλες οι διαταραχές του φάσματος ξεκινούν 

στην παιδική ηλικία και παραμένουν και στην ενήλικη ζωή και οι λογοπαθολόγοι καλούνται 

να αξιολογήσουν και να παρέμβουν θεραπευτικά. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγηση πρέπει να τροποποιηθούν με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης διαταραχής. 

Η αξιολόγηση των ατόμων με αυτισμό μπορεί να αποτελεί μεγαλύτερη ή μικρότερη πρόκληση 

ανάλογα με τη σοβαρότητα. Τα παιδιά με σοβαρές διαταραχές παρουσιάζουν εμφανή σημάδια 

ακατάλληλων και στερεοτυπικών συμπεριφορών. Συνεπώς, δεν είναι δύσκολο να γίνει 

διάγνωση. Ωστόσο, σε ηπιότερες μορφές αυτισμού, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η 

διάγνωση και η διαφοροδιάγνωση από παιδιά με νοητική υστέρηση. Η προσεκτική 

παρατήρηση και αξιολόγηση των συμπεριφορικών και επικοινωνιακών συμπτωμάτων, θα 

αποκαλύψει σημαντικές διαφορές. 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης στοχεύουν στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου επικοινωνιακού 

προφίλ για κάθε παιδί που περιλαμβάνει τις δεξιότητες που ήδη έχει αποκτήσει, αλλά και ποιες 

από αυτές χρησιμοποιεί με ευελιξία ή όχι. Οι τρέχουσες επικοινωνιακές δεξιότητες ενός 

παιδιού αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί όλη η παρέμβαση για την 

απόκτηση νέων επικοινωνιακών δεξιοτήτων με τελικό στόχο να αποκτήσει την ικανότητα να 

τις χρησιμοποιεί αυθόρμητα στις καθημερινές του δραστηριότητες. 

Στα διαγνωστικά κριτήρια, ένα παιδί με αυτισμό θα δείχνει καθυστερημένη ή μη φυσιολογική 

λειτουργία σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς πριν την ηλικία των τριών: 

την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην κοινωνική επικοινωνία 

και το φανταστικό ή συμβολικό παιχνίδι. 
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3.2.2.1 Αξιολόγηση των Λειτουργιών της Επικοινωνίας 

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης για τις λειτουργίες της επικοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει την 

δήλωση αιτήματος, την προσέλκυση προσοχής, την απόρριψη – άρνηση, τα σχόλια, την 

παροχή πληροφοριών, την αναζήτηση πληροφοριών, την έκφραση συναισθημάτων και την 

χρήση κοινωνικών εκφράσεων ρουτίνας, πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο 

περιλαμβάνει την άμεση παρατήρηση του παιδιού και την καταγραφή των μορφών της 

επικοινωνιακής συμπεριφοράς του σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και χρονικά διαστήματα 

και κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται η ομαδοποίηση και αποτύπωση αυτών των μορφών 

εμπρόθετης επικοινωνίας ανάλογα με τους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετούν. 

 

Πρώτο στάδιο   

Η  αξιολόγηση αρχικά βασίζεται στην παρατήρηση και την καταγραφή ενός δείγματος 

επικοινωνιακής συμπεριφοράς που μπορεί να επιδείξει το παιδί σε συγκεκριμένο πλαίσιο και 

με οποιοδήποτε επικοινωνιακό σύστημα χρησιμοποιεί. 

Η καταγραφή των επικοινωνιακών δεδομένων  γίνεται στον τομέα της παρατήρησης και 

καταγράφεται αναλυτικά α) η συμπεριφορά (τι ακριβώς έκανε ή είπε το παιδί), β) το πλαίσιο 

(π.χ. τάξη, γυμναστήριο), η δραστηριότητα (π.χ. φαγητό, ομαδικό παιχνίδι, μάθημα γλώσσας) 

και το πρόσωπο με το οποίο αλληλεπιδρά το παιδί (π.χ. δάσκαλος, μουσικός), γ) η λειτουργία 

της συγκεκριμένης επικοινωνιακής συμπεριφοράς, δ) το σύστημα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιεί κάθε φορά (ομιλία, κινητικές ενέργειες, χειρονομίες) και το λεξιλόγιο (έννοιες) 

που πιθανώς προσπάθησε το παιδί να εκφράσει και ε) οι παρατηρήσεις (ιδιαίτερα γεγονότα 

που συνδέονται με την επικοινωνιακή συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα χτύπημα πόρτας, 

δυνατός θόρυβος κ.λπ.) 

Η αξιολόγηση των σημασιολογικών δυσκολιών θα πρέπει να εμπεριέχει την αναγνώριση της 

λέξης και της σημασίας της, την κατανόηση και εκτέλεση απλών και σύνθετων εντολών και 

την κατηγοριοποίηση μιας σειράς αντικειμένων (ή εικόνες αντικειμένων). Η αξιολόγηση της 

σύνταξης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της τοποθέτησης λέξεων σε σωστή σειρά. Στις 

πραγματιστικές επικοινωνιακές δεξιότητες θα πρέπει να εντοπιστεί η διαταραγμένη κοινωνική 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση, καθώς αποτελούν διαγνωστικά στοιχεία του αυτισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, θα πρέπει να ελεγχθεί η απούσα ή φευγαλέα βλεμματική επαφή κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης, αλλά και το πόσες φορές ένα παιδί ξεκίνησε ένα καινούργιο θέμα 

συζήτησης. 

 

Δεύτερο στάδιο 

Μετά την καταγραφή των επικοινωνιακών δεδομένων γίνεται ομαδοποίηση των μορφών 

συμπεριφοράς (ποια λειτουργία υπηρετούν) και αποτύπωσή τους, ανάλογα με το πλαίσιο, το 

επικοινωνιακό σύστημα και το λεξιλόγιο. 

 

3.2.2.2 Βασικές μορφές Μη λεκτικής επικοινωνίας 

 

Ο Argyle (1981) υποστηρίζει ότι η μη λεκτική επικοινωνία λειτουργεί με τέσσερις τρόπους: 

α) μεταβιβάζει διαπροσωπικές στάσεις και συναισθήματα, β) παρέχει πληροφόρηση για την 

αυτοπαρουσίαση του ατόμου, γ) εξυπηρετεί τα τυπικά κοινωνικά σχήματα συμπεριφοράς και 

δ) υποστηρίζει τη λεκτική επικοινωνία. 
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Όπως αναφέρεται από τον Peeters (2000) οι σχετικές έρευνες των Attwood, Fritt και Hemerlin 

(1986) έδειξαν ότι αρκετά παιδιά με Αυτισμό συνήθως κατανοούν και χρησιμοποιούν 

λειτουργικές χειρονομίες,  οι οποίες είναι «εικονικές», δηλαδή υπάρχει άμεση, ορατή σύνδεση 

μεταξύ της χειρονομίας και του νοήματός της. Δυσκολεύονται ιδιαιτέρως, όμως, με 

χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου και στάσεις σώματος που χαρακτηρίζονται «εκφραστικές», 

δηλαδή χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν σύνθετα συναισθήματα ή νοητικές καταστάσεις. 

Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης καταγράφονται α) το πλαίσιο, β) η περιγραφή της 

συγκεκριμένης χειρονομίας ή στάσης σώματος, γ) η χρήση ή κατανόησή της και δ) οι 

παρατηρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται: 

o οι μη λεκτικές ή δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές που μπορεί να αποτελούν μέσο 

επικοινωνίας για τα παιδιά με αυτισμό. 

o οι εκρήξεις θυμού κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Να ζητηθεί από το παιδί να 

συναρμολογήσει ένα παζλ ώστε να παρατηρηθεί εάν ζητάει βοήθεια ή έχει εκρήξεις θυμού. 

o οι περιπτώσεις στις οποίες το παιδί πήρε το χέρι σας και σας οδήγησε στο επιθυμητό 

αντικείμενο του δωματίου. 

o το πόσες φορές το παιδί έκλαψε, έκανε φασαρία, γρύλισε, συμπεριφορές που μπορεί να 

υποδεικνύουν ότι το παιδί χρειαζόταν κάτι. 

o εάν το παιδί αρπάζει κάτι αντί να το ζητήσει. 

o οι προσπάθειες να κλοτσήσει, να τσιμπήσει, να φτύσει, να δαγκώσει. 

o οι καταστροφικές συμπεριφορές όπως να πετάξει πράγματα, να σπάσει υλικά, να χτυπήσει 

αντικείμενα. 

o οι δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές, κάποιες από τις οποίες μπορεί να έχουν 

επικοινωνιακό σκοπό. 

o οι συμπεριφορές αυτοτραυματισμού που μπορεί να παρουσιάσει το παιδί κατά τη διάρκεια 

της συνέντευξης (π.χ., να πιέζει τα μάτια του, να δαγκώνει τα δάχτυλα του, να χτυπάει το 

κεφάλι του σε ένα αντικείμενο). 

o η απροθυμία του να τον αγγίξουν ή να το κρατήσουν αγκαλιά. Να παρατηρηθεί πώς 

αντιδρά το παιδί όταν του κατευθύνετε το χέρι με το δικό σας να δείξει σε μία εικόνα. 

o η οποιαδήποτε τάση για αφύσικο, στερεοτυπικό και εμμονικό παιχνίδι. Για παράδειγμα, το 

παιδί μπορεί να παίζει μόνο με ένα παιχνίδι παρόλο που γύρω του είναι διαθέσιμα πολλά 

παιχνίδια. 

o οι στερεοτυπικές κινήσεις του σώματος, όπως το ατελείωτο κούνημα / λίκνισμα. 

o οι επίμονες κινήσεις, στάσεις και άλλες κινητικές συμπεριφορές. 

 

Ακόμη, αξιολογείται η ικανότητα μίμησης. Να μιμείται, δηλαδή, αδρές κινήσεις, ήχους, 

συλλαβές, λέξεις, κινήσεις με οικεία παιχνίδια (πχ. αεροπλανάκια), πράξεις με αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης (πχ. οδοντόβουρτσα, χτένα), ενέργειες χωρίς το αντικείμενο (πχ. τρώω, 

πίνω, τηλεφωνώ), πράξεις χρησιμοποιώντας παιχνίδια, σχέδια με πλαστελίνη ή μπογιές, 

κινήσεις με αντικείμενο και ταυτόχρονη παραγωγή ήχου (πχ. ζωάκια, τρενάκι) και κινήσεις 

ακούγοντας παιχνιδοτράγουδα (πχ. κεφάλι – ώμοι – γόνατα και πόδια, πλάθω κουλουράκια, 

κούκου – τζα). 

Το συμβολικό παιχνίδι αποτελεί έναν σημαντικό διαγνωστικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, 

διακρίνεται έλλειψη δραστηριότητας δημιουργικής φαντασίας, όπως παίζοντας ρόλους 

ενηλίκου, φανταστικών προσώπων ή ζώων και έλλειψη ενδιαφέροντος για ιστορίες 

φανταστικών γεγονότων. 
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3.2.3 Συλλογή πληροφοριών από τους γονείς 

 

Η αξιολόγηση πρέπει να συμπληρώνεται με στοιχεία  που συγκεντρώνει ο θεραπευτής από 

τους γονείς, σχετικά με τη φύση της επικοινωνίας  του παιδιού στο σπίτι και τις προτεραιότητές 

τους για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Συχνά τα άτομα με ΔΑΦ επικοινωνούν 

με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα επικοινωνιακά περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας 

περισσότερες ή λιγότερες δεξιότητες και εμφανίζοντας μεγαλύτερη ή μικρότερη 

επικοινωνιακή ικανότητα. 

Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται με συνέντευξη - συζήτηση με τους γονείς και το άμεσο 

περιβάλλον του ατόμου και αφορά τις διαστάσεις της επικοινωνίας. Πιο αναλυτικά 

συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με: 

o τις προθέσεις ή τους σκοπούς που έχει το άτομο όταν προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί 

τους . Για ποιους λόγους, δηλαδή, συνήθως επικοινωνεί μαζί τους, αν τους ζητά  πράγματα 

ή βοήθεια και με ποιον τρόπο,  αν προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή τους και πώς, αν 

σχολιάζει ή εκφράζει συναισθήματα, αν ζητά ή παρέχει πληροφορίες, με ποιον τρόπο 

αρνείται ή απορρίπτει κάτι που δεν θέλει και αν χρησιμοποιεί κοινωνικές εκφράσεις 

ρουτίνας. 

o το πλαίσιο, δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις συνήθως προσπαθεί να επικοινωνήσει, αν 

υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες ή θέματα που φαίνεται να τον ενεργοποιούν 

περισσότερο, με ποια πρόσωπα συνήθως επιλέγει να επικοινωνήσει και ποιες στρατηγικές 

χρησιμοποιεί. 

o ποιο σύστημα επικοινωνίας (χειρονομίες, εικόνες γραπτές λέξεις κ.λπ.) χρησιμοποιεί κάθε 

φορά για να επικοινωνήσει και γίνεται γενικά αντιληπτό το τι εννοεί. 

o τι είδους λέξεις (κινήσεις, χειρονομίες, εικόνες κ.λπ.) χρησιμοποιεί. Αναφέρεται 

περισσότερο ή μόνο σε αντικείμενα, σε πρόσωπα, σε ενέργειες κ.λπ. (σημασιολογικές 

κατηγορίες). 

 

Κατά τη λήψη του ιστορικού, σημαντικό είναι να ζητηθούν από τους γονείς πληροφορίες για 

την ανάπτυξη της γλώσσας, τις διανοητικές λειτουργίες και τα αναπτυξιακά ορόσημα του 

παιδιού. Ακόμη, τα πρώιμα σημάδια επαναληπτικών ή στερεοτυπικών συμπεριφορών, οι 

περίεργες κοινωνικές συμπεριφορές και η δυσκολία να εκτιμήσουν τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα των άλλων αποτελούν σημαντικά σημάδια ανίχνευσης της διαταραχής. 

Να αναζητηθούν, επίσης, πληροφορίες για το εάν το παιδί έχει έντονο ενδιαφέρον για 

συγκεκριμένα θέματα (π.χ., αντικείμενα, ενέργειες), εάν υπάρχουν εξαιρετικές μουσικές και 

μαθηματικές δεξιότητες ή δεξιότητες γραφής -παρά τις περιορισμένες γλωσσικές ή νοητικές 

δεξιότητες-, εάν παρατηρούνται ιδιαίτερα ταλέντα ή δυνατότητες και εάν υπάρχει το 

ενδιαφέρον για σύναψη κοινωνικών επαφών ή δημιουργία φιλικών σχέσεων. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τους γονείς, είναι χρήσιμο να ζητηθούν πληροφορίες για 

ενδεχόμενα πρώιμα σημάδια του αυτισμού, για έλλειψη ενδιαφέροντος στο άκουσμα της 

φωνής της μητέρας, για έλλειψη αμοιβαίου βλέμματος και κοινής προσοχής, για απροθυμία να 

αγκαλιαστεί, για την επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε αντικείμενα παρά σε ανθρώπους και 

εάν έχουν παρατηρηθεί συμπεριφορές αυτοτραυματισμού. 

Να ληφθούν πληροφορίες για πρώιμες ενδείξεις νοητικής αναπηρίας και καθυστερημένη 

απόκτηση αναπτυξιακών οροσήμων, για την ανάπτυξη της ομιλίας και της γλώσσας, για την 

πρόοδο στην εκμάθηση λέξεων, φράσεων και προτάσεων, για την καταλληλότητα των 

γλωσσικών εκφορών και αν υπάρχει οποιαδήποτε σημάδι ηχολαλίας. 
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Τέλος, είναι σημαντικό να ζητηθεί από τους γονείς να περιγράψουν τη δραστηριότητα του 

παιδιού στο παιχνίδι και να καταγραφεί κάποια περίεργη ή ασυνήθιστη ενέργεια, να 

επισημανθούν  πρώιμες ενδείξεις στερεοτυπικών κινήσεων του σώματος (επίμονο χτύπημα, 

προσήλωση στις δικές του ιδιόρρυθμες κινήσεις των χεριών), να ερωτηθεί αν υπάρχει 

υπερβολική ενασχόληση με κάποια αντικείμενα ή μηχανικούς ήχους, εάν το παιδί προτιμά 

συγκεκριμένη διαρρύθμιση των αντικειμένων στο σπίτι και ιδίως στο δωμάτιό του και εάν έχει 

παρατηρηθεί υπερβολική ευαισθησία σε συγκεκριμένα είδη θορύβου ή οπτικά ερεθίσματα. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (Α. A.) 
 

Ο Α.Α. γεννήθηκε στις 24/6/2009 και σήμερα είναι εννέα (9) ετών και δέκα (10) μηνών. Είναι 

το μικρότερο μέλος της τετραμελούς οικογένειας του. Ζει στην πόλη της Πάτρας με τους γονείς 

του και την εντεκάχρονη αδερφή του. Η μητρική του γλώσσα είναι τα Ελληνικά και αποτελεί 

την μοναδική γλώσσα που χρησιμοποιείται στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ο Α. ανήκει στο 

φάσμα του αυτισμού, είναι μη λεκτικός και φοιτά στο Ειδικό Σχολείο του Αυτισμού στην 

Πάτρα. Οι γονείς αντιλήφθηκαν την καθυστέρηση στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων του παιδιού όταν ήταν περίπου δύο (2) ετών. Όπως οι ίδιοι αναφέρουν, ο Α. δεν 

είναι σε θέση ακόμη να αντιληφθεί τις δυσκολίες του. Η τρέχων επικοινωνία του παιδιού 

βασίζεται στο σύστημα PECS, το οποίο δουλεύεται κυρίως στα πλαίσια του σχολείου, ενώ στο 

σπίτι επικοινωνεί με νοήματα και με τράβηγμα των χεριών. Ο Α. παρακολουθούσε για τέσσερα 

(4) έτη συνεδρίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Πλέον όμως, έχει σταματήσει τις 

συνεδρίες της λογοθεραπείας για οικονομικούς λόγους αλλά συνεχίζει την παρακολούθηση 

συνεδριών εργοθεραπείας. Οι αγαπημένες του ασχολίες είναι οι περίπατοι μαζί με την 

οικογένειά του, οι χειροτεχνίες και το σκαρφάλωμα στα δέντρα. 

Στην ηλικία των δύο (2) ετών ο Α. εξετάσθηκε από ιατρική επιτροπή και διαγνώσθηκε με 

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.). Στα τρία (3) του έτη ο Α. εισήχθη στο νοσοκομείο 

για αξονική τομογραφία του εγκεφάλου, όπου εξαιτίας της άρνησής του να παραμείνει 

ακίνητος κατά την διαδικασία της εξέτασης οι γιατροί χρειάσθηκε να τον ναρκώσουν. Μία 

επιπλοκή κατά την διαδικασία της επαναφοράς από την νάρκωση κατέληξε στο να κινδυνεύσει 

η ζωή του και να παραμείνει στην μονάδα εντατικής θεραπείας για περίπου σαράντα (40) 

ημέρες σε κωματώδη κατάσταση.    

Στην ηλικία των έξι (6) μηνών  το παιδί ξεκίνησε να βαβίζει, ενώ στους πρώτους δεκαπέντε 

(15) μήνες της ζωής του είπε τις πρώτες του λέξεις. Στην ηλικία των έξι (6) μηνών κάθισε 

πρώτη φορά χωρίς βοήθεια, μπουσούλισε στους επτά (7) μήνες και περπάτησε όταν έγινε ενός 

(1) έτους. Ο έλεγχος των σφικτήρων δεν έχει κατακτηθεί απόλυτα ακόμη, αφού πολλές είναι 

οι στιγμές που ακόμη δεν χρησιμοποιεί την τουαλέτα.   

 

4.2 Σταθμισμένη Αξιολόγηση δεξιοτήτων 

 

Η αξιολόγηση λόγου του Α., πραγματοποιήθηκε σε 3 συνεδρίες, οι οποίες έλαβαν μέρος στο 

σπίτι, στην ευρύτερη κοινότητα και στο σχολείο του παιδιού, ελέγχοντας την επικοινωνία του 

μέσω PECS. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συνοψίζονται στους παρακάτω τρεις πίνακες, 

οι οποίοι αναφέρονται στην (1) Λίστα Ελέγχου Σημαντικών Δεξιοτήτων Επικοινωνίας©, την 

(2) Λίστα Χρήσιμων Δεξιοτήτων Λειτουργικής Επικοινωνίας© και την (3) Λίστα Ελέγχου 

Δεξιοτήτων Μαθητή στο PECS και στις Επιπρόσθετες Σημαντικές Δεξιότητες Επικοινωνίας©.  

 

Λίστα Ελέγχου Σημαντικών Δεξιοτήτων Επικοινωνίας 

Δεξιότητα Παράδειγμα 

Κατά

λληλο

; 

                                                           
Copyright, 2003-2005, από την Pyramid Educational Consultants  Επιτρέπεται η ανατύπωση 
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1.  Ζητά ενισχυτές   

τροφικούς Χυμό, σοκολάτα, καραμέλες Ναι 

παιχνίδια tablet Ναι 

δραστηριότητες 

Κυνηγητό, σκαρφάλωμα σε έπιπλα, 

γαργαλητό/αγκαλιές   

Ναι, 

Όχι, 

Ναι 

2.  Ζητά βοήθεια -  

3.  Ζητά διάλειμμα -  

4.  Απορρίπτει Αδιαφορία  Όχι 

5.  Επιβεβαιώνει / Δέχεται Γνέφει καταφατικά Ναι 

6.  Ανταποκρίνεται στο 

«περίμενε» 

Περιμένει 5-6 δευτερόλεπτα Ναι 

7.  Μετάβαση μεταξύ 

δραστηριοτήτων 

Μεταβαίνει από δραστηριότητα σε δραστηριότητα με 

προθυμία και ενδιαφέρον   

Ναι 

8.  Ανταποκρίνεται σε Οδηγίες   

- Οπτικές Οδηγίες 

Προσανατολίζεται όταν του 

δείχνουν το όνομά του 

- όχι 

«Έλα εδώ» ναι ναι 

«Σταμάτα» ναι ναι 

«Κάθισε» ναι ναι 

«Δώσε μου» ναι ναι 

«Πήγαινε πάρε…» (οικείο 

αντικείμενο 

ναι ναι 

«Πήγαινε…» (οικεία τοποθεσία) ναι ναι 

«Βάλε το πίσω / κάτω» ναι ναι 

«Πάμε / Έλα μαζί μου» ναι ναι 

- Προφορικές Οδηγίες 

Προσανατολίζεται όταν τον 

φωνάζουμε με το όνομά του 

ναι ναι 

«Έλα εδώ» ναι ναι 

«Σταμάτα» ναι ναι 

«Κάθισε» ναι ναι 

«Δώσε μου» ναι ναι 

«Πήγαινε πάρε…» (οικείο 

αντικείμενο 

ναι ναι 
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«Πήγαινε…» (οικεία τοποθεσία) ναι ναι 

«Βάλε το πίσω / κάτω» ναι ναι 

«Πάμε / Έλα μαζί μου» ναι ναι 

9.  Ακολουθεί Οπτικό Πρόγραμμα teach ναι 

 

Λίστα Χρήσιμων Δεξιοτήτων Λειτουργικής Επικοινωνίας 

Δεξιότητα Παράδειγμα Κατά

λληλο

; 

Ζητά 2 ή περισσότερα αντικείμενα άπαξ -  

Ζητά με 1 επιθετικό προσδιορισμό -  

Ζητά με 2 ή περισσότερους επιθετικούς 

προσδιορισμούς  

-  

Ζητά- όταν του δίνεται επιλογή 2 ή 

περισσότερων αντικειμένων 

-  

Ζητά αντικείμενα για γνωστή / οικεία 

ρουτίνα 

-  

Ζητά εργασία -  

Ζητά επιπλέον υλικό για την εργασία 

του 

-  

Ζητά πληροφορίες – πού; -  

Ζητά πληροφορίες – τι; -  

Ζητά πληροφορίες – ποιος; -  

Ζητά πληροφορίες – πότε; -  

Ζητά διευκρίνιση μίας οδηγίας -  

Ζητά την άδεια -  

«Δεν ξέρω» -  

«Άσε με μόνο» 
‘’Σπρώχνει’’ το άλλο άτομο ώστε να 

απομακρυνθεί 

ναι 

«Σταμάτα» 
Σταματά την ανεπιθύμητη ενέργεια με τα χέρια 

του (εμποδίζει την πραγματοποίησή της) 

ναι 

Σχολιάζει αντικείμενα  -  

Σχολιάζει ενέργειες -  

Σχολιάζει με επιθετικό προσδιορισμό -  

                                                           
Πνευματικά Δικαιώματα 2000, Pyramid Educational Consultants  Επιτρέπεται η ανατύπωση 
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Σχολιάζει το άμεσο παρελθόν  -  

Σχολιάζει το μακρινό παρελθόν -  

Σχολιάζει μία εσωτερική του κατάσταση -  

Ξεκινά βλεμματική επαφή Ναι Ναι 

Ανταποκρίνεται στη βλεμματική επαφή Ναι Ναι 

Ξεκινά χαιρετισμό -  

Ανταποκρίνεται σε χαιρετισμό Ναι Ναι 

Ξεκινά μία συζήτηση -  

Διατηρεί μία συζήτηση -  

Λήγει μία συζήτηση -  

 

Λίστα Ελέγχου Δεξιοτήτων Μαθητή στο PECS 

και στις Επιπρόσθετες Σημαντικές Δεξιότητες Επικοινωνίας©  

 

Ημερομηνία 

Κατάκτησης 

Στάδιο Δεξιότητα 

 I:  Πώς Επικοινωνώ 

 Παίρνει την εικόνα 

 Εκτείνει προς τον σύντροφο επικοινωνίας (ΣΕ) 

 Αφήνει την εικόνα στο χέρι 

 30-40 ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της ημέρας 

 II:  Απόσταση και Επιμονή 

 Εντοπίζει / Ταξιδεύει προς τον ΣΕ 

 Παίρνει την εικόνα από το εξώφυλλο του βιβλίου επικοινωνίας και την 

αφήνει στο χέρι του ΣΕ 

 Εντοπίζει τον ΣΕ σε απόσταση 30 εκ. και αφήνει την εικόνα στο χέρι του 

 60 εκ. 

 90 εκ. έως 1,5 μέτρο 

 2-3 μέτρα 

 3 + μέτρα 

 Εντοπίζει τον ΣΕ, ταξιδεύει προς τον ΣΕ  

 Ταξιδεύει προς τον ΣΕ σε άλλο δωμάτιο 
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 Εντοπίζει / Ταξιδεύει προς το βιβλίο επικοινωνίας 

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο σε απόσταση 30 εκ. 

 60 εκ. 

 90 εκ. Έως 1,5 μέτρο 

 2-3 μέτρα 

 3 + μέτρα 

Εντοπίζει / Ταξιδεύει προς τον ΣΕ και προς το βιβλίο επικοινωνίας 

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο επικοινωνίας και τον ΣΕ διασχίζοντας το 

δωμάτιο  

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο επικοινωνίας και τον ΣΕ διασχίζοντας το 

δωμάτιο, όταν ο ΣΕ έχει γυρισμένη την πλάτη του 

 Επικοινωνεί με ποικίλους ανθρώπους _____2, ____4, ____ 6+ 

 Επικοινωνεί σε ποικίλα περιβάλλοντα    ____2, ____4, ____6+ 

 Έχει 6-12 ενισχυτές 

 Ζητά από συνομήλικους  

 IIIA: Απλή Διάκριση 

 Διακρίνει μεταξύ ποικίλων εικόνων επιθυμητών αντικειμένων και μη 

επιθυμητών, μεταξύ 2 εικόνων, όταν ο ΣΕ είναι σε απόσταση 30-90 εκ. 

 Διακρίνει μεταξύ ποικίλων εικόνων επιθυμητών αντικειμένων και μη 

επιθυμητών, μεταξύ 2 εικόνων, όταν ο ΣΕ είναι σε απόσταση 1 μέτρου 

 IIIB:  Πολύπλοκη Διάκριση 

 2 επιθυμητά (ολοκληρώνει έλεγχο αντιστοιχίας) 

 3 επιθυμητά (ολοκληρώνει έλεγχο αντιστοιχίας) 

 4 επιθυμητά (ολοκληρώνει έλεγχο αντιστοιχίας) 

 5 επιθυμητά (ολοκληρώνει έλεγχο αντιστοιχίας) 

 Κοιτά μέσα στο βιβλίο για να βρει την επιθυμητή εικόνα 

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο επικοινωνίας, ανοίγει το βιβλίο, γυρνά τις 

σελίδες, επιλέγει τη σωστή εικόνα, ταξιδεύει προς τον ΣΕ, ανταλλάσσει 

την εικόνα 

 IV:  Δομή Πρότασης 

 Τοποθετεί την εικόνα του ενισχυτή στη Βάση Πρότασης, δίνει τη βάση 

στον ΣΕ 

 Τοποθετεί «Θέλω» και εικόνα ενισχυτή στη Βάση Πρότασης, δίνει τη 

βάση στον ΣΕ 
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 Δομεί και ανταλλάσσει τη Βάση Πρότασης, και δείχνει τις εικόνες 

αυτόνομα καθώς ο ΣΕ διαβάζει την πρόταση 

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο, ανοίγει το βιβλίο, γυρνά τις σελίδες, δομεί 

πρόταση, ταξιδεύει προς τον ΣΕ, δίνει την πρόταση στον ΣΕ, δείχνει τις 

εικόνες 

 Προσδιορισμοί  

 Τοποθετεί την εικόνα «Θέλω», την εικόνα του προσδιορισμού και την 

εικόνα του ενισχυτή στη Βάση Πρότασης, ανταλλάσσει τη βάση (Δεν 

απαιτείται διάκριση του προσδιορισμού) 

 Διακρίνει μεταξύ των εικόνων επιθυμητού και μη-επιθυμητού 

προσδιορισμού όταν δομεί τη Βάση Πρότασης 

 Διακρίνει μεταξύ των εικόνων 2 ή περισσότερων επιθυμητών 

προσδιορισμών (ολοκληρώνει τον έλεγχο αντιστοιχίας) 

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο επικοινωνίας, δομεί πρόταση 

χρησιμοποιώντας προσδιορισμό, ταξιδεύει προς τον ΣΕ, δίνει τη Βάση 

Πρότασης στον ΣΕ 

 Ζητά 2 διαφορετικά επιθυμητά αντικείμενα δομώντας πρόταση της 

μορφής  «Θέλω  ______  ______». 

 V:  Απαντά στην ερώτηση «Τι θέλεις;»  

 Ανταποκρινόμενος στην ερώτηση «Τι θέλεις;» δομεί και ανταλλάσσει 

την πρόταση σε χρονοκαθυστέρηση 0 δευτερολέπτου 

 Ανταποκρινόμενος στην ερώτηση «Τι θέλεις;» δομεί και ανταλλάσσει 

την πρόταση σε χρονοκαθυστέρηση 1-2 δευτερολέπτων 

 Ανταποκρινόμενος στην ερώτηση «Τι θέλεις;» δομεί και ανταλλάσσει 

την πρόταση σε χρονοκαθυστέρηση 3-5 δευτερολέπτων 

 Ανταποκρινόμενος στην ερώτηση «Τι θέλεις;» δομεί και ανταλλάσσει 

την πρόταση χωρίς καθοδήγηση από τον ΣΕ 

 Εκφράζει αιτήματα, αυθόρμητα και ανταποκρινόμενος, κατά τη 

διάρκεια μίας δραστηριότητας 

 VI:  Σχολιασμός 

 Ανταποκρινόμενος σε ερώτηση σχολιασμού, δομεί και ανταλλάσσει τη 

Βάση Πρότασης σε χρονοκαθυστέρηση 0 δευτερολέπτου (δεν γίνεται 

διάκριση Εκκινητών Πρότασης) 

 Ανταποκρινόμενος σε ερώτηση σχολιασμού, δομεί και ανταλλάσσει τη 

Βάση Πρότασης σε χρονοκαθυστέρηση 1-2 δευτερολέπτων (δεν γίνεται 

διάκριση Εκκινητών Πρότασης) 

 Ανταποκρινόμενος σε ερώτηση σχολιασμού, δομεί και ανταλλάσσει τη 

Βάση Πρότασης σε χρονοκαθυστέρηση 3-5 δευτερολέπτων (δεν γίνεται 

διάκριση Εκκινητών Πρότασης) 
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 Ανταποκρινόμενος σε ερώτηση σχολιασμού, δομεί και ανταλλάσσει τη 

Βάση Πρότασης χωρίς καθοδήγηση από το ΣΕ (δεν γίνεται διάκριση 

Εκκινητών Πρότασης) 

 Διακρίνει μεταξύ των εικόνων «Θέλω» και Εκκινητών Πρότασης 

σχολιασμού, ανταποκρινόμενος σε ερώτηση «Τι θέλεις;» ή ερώτηση 

σχολιασμού, όταν δομεί και ανταλλάσσει τη Βάση Πρότασης 

 Διακρίνει μεταξύ 3+ Εκκινητών Πρότασης σχολιασμού, 

ανταποκρινόμενος σε ερώτηση σχολιασμού, όταν δομεί και 

ανταλλάσσει τη Βάση Πρότασης 

 Απαντά σε ερωτήσεις Σχολιασμού χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο 

Εκκινητή Πρότασης και προσδιορισμό 

  Σχολιάζει αυθόρμητα χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο Εκκινητή 

Πρότασης 

 Σχολιάζει αυθόρμητα χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο Εκκινητή 

Πρότασης και προσδιορισμό 

 Αίτημα για Βοήθεια 

 Δίνει το αντικείμενο που τον δυσκολεύει στον ΣΕ 

 Δίνει την εικόνα «βοήθεια» στον ΣΕ 

 Ζητά βοήθεια σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καταστάσεις 

 Ζητά βοήθεια χρησιμοποιώντας τη Βάση Πρότασης («Θέλω βοήθεια») 

 Ζητά βοήθεια για συγκεκριμένο αντικείμενο δομώντας πρόταση 

(«Θέλω βοήθεια πόρτα») 

 Ζητά βοήθεια για συγκεκριμένη δραστηριότητα δομώντας πρόταση 

(«Θέλω βοήθεια να κόψω») 

 Ζητά βοήθεια για συγκεκριμένη ενέργεια και αντικείμενο («Θέλω 

βοήθεια να δέσω κορδόνια») 

 Αίτημα για Διάλειμμα  

 Ανταλλάσσει την εικόνα διάλειμμα 

 Ανταλλάσσει την εικόνα διάλειμμα και πηγαίνει αυτόνομα στο χώρο 

διαλείμματος 

 Ανταλλάσσει την εικόνα διάλειμμα, πηγαίνει αυτόνομα στο χώρο 

διαλείμματος και μένει στο χώρο διαλείμματος 

 Ανταλλάσσει την εικόνα διάλειμμα, πηγαίνει αυτόνομα στο χώρο 

διαλείμματος, ξεκινά το χρονόμετρο και μένει στο χώρο διαλείμματος 

 Ανταλλάσσει την εικόνα διάλειμμα και πηγαίνει αυτόνομα στο χώρο 

διαλείμματος, ξεκινά το χρονόμετρο, μένει στο χώρο διαλείμματος, 

κλείνει το χρονόμετρο, και επιστρέφει στη δραστηριότητα 

 Απαντά «Ναι» ή «Όχι» σε ερώτηση «Θέλεις;» 
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 Νεύει με το κεφάλι «όχι» όταν τον ρωτάνε «Θέλεις ___;» αναφορικά 

με ένα μη επιθυμητό αντικείμενο 

 Νεύει με το κεφάλι «ναι» όταν τον ρωτάνε «Θέλεις ___;» αναφορικά 

με ένα επιθυμητό αντικείμενο 

 Διακρίνει μεταξύ των ανταποκρίσεων «ναι» και «όχι» όταν τον ρωτάνε 

,   «Θέλεις;» 

 Αναμονή 

 Όταν του δίνουν την κάρτα «περιμένω», περιμένει κατάλληλα για 1-2 

δευτερόλεπτα 

 3-5 δευτερόλεπτα 

 6-10 δευτερόλεπτα 

 20 δευτερόλεπτα 

 30 δευτερόλεπτα 

 45 δευτερόλεπτα 

 1 λεπτό 

 1 ½ λεπτό 

 2 λεπτά 

 3 λεπτά 

 4 λεπτά 

 5+ λεπτά 

 Ακολουθία Οδηγιών 

 Πηγαίνει σε μία περιοχή ή βρίσκει ένα αντικείμενο όταν του δίνεται 

προφορική οδηγία 

 Πηγαίνει σε μία περιοχή ή βρίσκει ένα αντικείμενο όταν του δείχνουν μία 

εικόνα 

 Ακολουθία Προγράμματος 

 Ολοκληρώνει τη ρουτίνα του προγράμματος αυτόνομα: 

 Πηγαίνει στο πρόγραμμα 

 Αφαιρεί την πάνω εικόνα  

 Τοποθετεί την εικόνα στο πλαίσιο «τρέχουσα δραστηριότητα» ή  

μεταβαίνει με την εικόνα στη δραστηριότητα 

 Πηγαίνει στη σωστή τοποθεσία/δραστηριότητα 

 Ολοκληρώνει τη δραστηριότητα 

 Επιστρέφει στο πρόγραμμα 
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 Τοποθετεί την εικόνα στο κουτί της λήξης  

 Ανταποκρίνεται στην «έκπληξη» στο πρόγραμμα 

 Κάνει επιλογές όταν υπάρχουν στο πρόγραμμα 

 

4.2.1 Αποτελέσματα αξιολόγησης σημαντικών δεξιοτήτων επικοινωνίας  

 

Από τα  παραπάνω αποτελέσματα της αξιολόγησης συμπεραίνουμε ότι ο Α. είναι ένα παιδί 

που ζητά έντονα ενισχυτές, είτε τροφικούς (σοκολάτες, καραμέλες, πατατάκια), είτε παιχνίδια 

(ελατήριο slinky, σαπουνόφουσκες, αισθητηριακή μπάλα, ξύλινο φιδάκι), είτε την 

ηλεκτρονική συσκευή tablet, είτε σωματικό παιχνίδι και αγκαλιές. Παρότι είναι ένα παιδί που 

βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, αναζητά έντονα την σωματική επαφή.  Η συσκευή tablet 

μεταφράστηκε ως ενισχυτικό στοιχείο από τον Α., κάτι που βοήθησε ιδιαίτερα το θεραπευτικό 

κομμάτι της έρευνας, αφού ως σκοπό της έρευνας ήταν η λειτουργική επικοινωνία μέσω tablet. 

Ακόμη, είναι σε θέση να επιβεβαιώσει γνέφοντας καταφατικά, να απορρίπτει κάτι απλά 

αδιαφορώντας για αυτό και να ανταποκρίνεται στο «ΠΕΡΙΜΕΝΕ» για χρόνο περίπου πέντε 

(5) με έξι (6) δευτερόλεπτα. Από την άλλη πλευρά, όμως, δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια ή 

διάλλειμα. Όσον αφορά τις οπτικές οδηγίες, έχει πολύ καλή επίδοση, καθώς τον βοηθάει η 

τήρηση του οπτικού προγράμματος teach καθημερινά στο σχολείο του, αλλά δεν 

προσανατολίζεται όταν δείχνεται σε αυτόν το όνομά του. Τέλος, στις προφορικές εντολές δεν 

σημειώθηκε κανένα λάθος. 

 

4.2.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης χρήσιμων δεξιοτήτων επικοινωνίας 

 

Στην συγκεκριμένη αξιολόγηση, καθώς ο Α. είναι μη λεκτικός και βρίσκεται στα αρχικά 

στάδια επικοινωνίας με PECS, τα αποτελέσματα δείχνουν πως η λειτουργική του επικοινωνία 

είναι εμφανώς επηρεασμένη. Αναλυτικά, ο Α. είναι σε θέση να διατηρήσει βλεμματική επαφή, 

να την ξεκινήσει και να ανταποκριθεί σε χαιρετισμό από άλλο άτομο. Επίσης, στην περίπτωση 

που θέλει να μείνει μόνος του, το δηλώνει σπρώχνοντας το άλλο άτομο ώστε να απομακρυνθεί, 

ενώ όταν θέλει να σταματήσει κάποιον απλώνει τα χέρια και εμποδίζει την ανεπιθύμητη 

ενέργεια από το να πραγματοποιηθεί. Αντίθετα, δεν βρίσκεται σε θέση να ζητήσει επιπλέον 

υλικό για μια εργασία του ή να ζητήσει πληροφορίες για το «ποιος, πού, πότε, γιατί». Τέλος, 

δεν βρίσκεται σε θέση να σχολιάσει το παρελθόν ή το μέλλον, μια εσωτερική του κατάσταση 

ή κάποια ενέργεια. 

 

4.2.3 Αποτελέσματα αξιολόγησης δεξιοτήτων του συστήματος ΕΕΕ «PECS» 

 

Στην αξιολόγηση αυτή, στο πρώτο στάδιο βλέπουμε πως ο Α. παίρνει, εκτίνει και αφήνει την 

εικόνα επικοινωνίας. Στο δεύτερο στάδιο, το παιδί μπορεί να πάρει την εικόνα από το 

εξώφυλλο επικοινωνίας και να εντοπίσει στο χώρο τον συνομιλητή του σε οποιαδήποτε 

απόσταση και αν είναι αυτός, σε ποικίλα περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας έξι (6) έως δώδεκα 

(12) ενισχυτές. Στα στάδια τρία και τέσσερα παρατηρούμε πως ο Α. είναι σε θέση να κάνει 

πολύπλοκες διακρίσεις ανάμεσα στις σελίδες του βιβλίου και στους ενισχυτές που 

εμπεριέχονται σε αυτές. Στα επόμενα στάδια, το παιδί στην ερώτηση «Τι θέλεις;» 

ανταποκρίνεται δομώντας και ανταλλάσσοντας την πρόταση χωρίς καθοδήγηση από τον 

συνομιλητή του. Ο Α. ακολουθεί εντολές που του δίνονται μέσα από το πρόγραμμα και 

ολοκληρώνει το πρόγραμμά του και τις ρουτίνες που βρίσκονται σε αυτό. 
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4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
4.2.1 Χώρος διεξαγωγής συνεδριών και η χρονική τους διάρκεια 

  

Οι χώροι που έλαβαν χώρα οι συνεδρίες με τον Α. ήταν κυρίως το ειδικό σχολείο, το σπίτι του 

αλλά και η ευρύτερη κοινότητα. Το γεγονός αυτό βοήθησε να χρησιμοποιηθεί η Ε.Ε.Ε. σε 

διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας ξεπερνούσε κατά 

πολύ το συνηθισμένο χρόνο μιας τυπικής συνεδρίας λογοθεραπείας και αυτό συνέβαινε διότι 

ο Α. διασκέδαζε να αλληλοεπιδρά και να επικοινωνεί μέσω της συσκευής tablet. Ο Α. όχι μόνο 

δεν έδειχνε να κουράζεται, αλλά σε κάθε συνεδρία φαινόταν ενθουσιασμένος και σημείωνε 

σημαντική πρόοδο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά για κάθε συνεδρία ο χώρος 

και η διάρκεια, όπως και οι ενισχυτές που χρησιμοποιήθηκαν.  

 

Στάδιο I Ανέκδοτα Δεδομένα© 

Ημ/νία Συνεδρίας 

/Δραστηριότητας 

Αρχικά 

Εκπαιδευτή 

Κατά 

Προσέγγιση 

Συναλλαγών 

Τοποθεσία & 

Διάρκεια 

Συνεδρίας 

Εικόνες που 

χρησιμοποιήθηκαν 

Επίπεδο 

Σωματικής 

Καθοδήγησης 

22/3/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΕΙΔΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

1 ΩΡΑ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑ

ΚΙΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑ

Λ/ΦΙΔΑΚΙ 

ΜΚ 

29/3/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  

 

 

2,5 ΩΡΕΣ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑ

ΚΙΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑ

Λ/ΦΙΔΑΚΙ 

ΜΚ 

6/4/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΣΠΙΤΙ 

 

 

1,5 ΩΡΑ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑ

ΚΙΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑ

Λ/ΦΙΔΑΚΙ 

ΜΚ 

13/4/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΣΠΙΤΙ/ΚΟΙΝΟ-

ΤΗΤΑ 

 

2 ΩΡΕΣ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/

ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑΛ/ΦΙΔΑ

ΚΙ 

ΜΚ 

17/4/2017 

 

Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΣΠΙΤΙ 

 

 

50 ΛΕΠΤΑ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/

ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑΛ/ΦΙΔΑ

ΚΙ 

ΜΚ 

26/4/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 

1 ΩΡΑ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/

ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑΛ/ΦΙΔΑ

ΚΙ 

ΜΚ 

                                                           
© Πνευματικά δικαιώματα, 2002-2005, Pyramid Educational Consultants       

  Δημιουργήθηκε από την Anne Overcash, M.Ed.                                                                                   Επιτρέπεται η ανατύπωση 
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28/4/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΣΠΙΤΙ/ΚΟΙΝΟ-ΤΗΤΑ 

 

2,5 ΩΡΕΣ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/

ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑΛ/ΦΙΔΑ

ΚΙ 

ΜΚ 

3/5/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 

45 ΛΕΠΤΑ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/

ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑΛ/ΦΙΔΑ

ΚΙ 

ΧΚ 

4/5/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

1 ΩΡΑ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/

ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑΛ/ΦΙΔΑ

ΚΙ 

ΧΚ 

8/5/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

50 ΛΕΠΤΑ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/

ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑΛ/ΦΙΔΑ

ΚΙ 

ΧΚ 

10/5/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΣΠΙΤΙ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1,5 ΩΡΑ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/

ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑΛ/ΦΙΔΑ

ΚΙ 

ΧΚ 

11/5/2017 Δ.Δ./Α.Γ. 20 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 

1 ΩΡΑ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/

ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑΛ/ΦΙΔΑ

ΚΙ 

ΧΚ 

 

4.2.2 Συμμετέχοντες 

 

Σε κάθε συνεδρία παρόντες ήταν οι δύο φοιτητές (θεραπευτής – σύντροφος επικοινωνίας) που 

εκπονούσαν την έρευνα. Άλλοτε, βέβαια, υπήρχαν περιπτώσεις που μπορεί να παρίστανται 

απλά στον ευρύτερο χώρο είτε οι δύο λογοθεραπευτές και ένας φυσικοθεραπευτής του ειδικού 

σχολείου είτε η οικογένεια του παιδιού στο πλαίσιο του σπιτιού. 

 

4.2.3 Υλικά και εξοπλισμός 

 

Κατά την διάρκεια των συνεδριών, γινόταν χρήση κάποιων ενισχυτών, οι οποίοι αφορούσαν 

τις κατηγορίες των τροφών και των παιχνιδιών. Πιο συγκεκριμένα: 

Τροφές. Ο Α. έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση σε σνακς, όπως σοκολάτες γάλακτος (χωρίς 

ιδιομορφίες στην γέμιση ή την επικάλυψη), καραμέλες (πολύχρωμες τσιχλοκαραμέλες, με 

μαλακή υφή και με 4 διαφορετικές γεύσεις φρούτων), πατατάκια (αλατισμένα χωρίς έντονο 

κυματιστό σχήμα), παριζάκι (από κρέας χοιρινού, βραστό και κομμένο σε πολύ μικρά 

κιβάκια), χυμό (συσκευασμένος, συνδυασμός 9 φρούτων, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) και 

γιαούρτι (γεύση φράουλας, χωρίς κομματάκια δημητριακών ή φρούτων). 

Παιχνίδια. Ο Α. φαινόταν να διασκέδαζε με το ελατήριο slinky (πολύχρωμο), με 

σαπουνόφουσκες, με ένα μικρό ξύλινο φιδάκι και με την αισθητηριακή μπάλα (διαθέτει 

ανάγλυφη επιφάνεια με διαφορετικές υφές και σχήματα, στο εσωτερικό υπάρχουν χρωματιστά 

κουδουνάκια που διεγείρουν την ακοή). 

iPad. Η ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της εκπόνησης της 

έρευνας ήταν ένα μαύρο σε χρώμα iPad της εταιρίας Apple. Ήταν ενισχυμένο με 
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προστατευτικό τζαμάκι οθόνης και με θήκη που επέτρεπε να σταθεί η συσκευή σε κάθετη ή 

οριζόντια θέση. Το tablet είχε τα εξής χαρακτηριστικά/διαστάσεις:  Ύψος: 240 mm, Πλάτος: 

169,5 mm, Πάχος: 7,5 mm, Βάρος: 478 g, Οθόνη: 9,7 ιντσών (διαγώνιος). 

Εφαρμογή (app). Η εφαρμογή PECS που χρησιμοποιήθηκε ήταν η γνήσια της εταιρίας, η οποία 

αγοράστηκε και ¨κατέβηκε¨ από το ίντερνετ για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. 

 

4.2.4 Επιλογή Λεξιλογίου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το βιβλίο επικοινωνίας του Α. και το επίπεδο του PECS στο οποίο 

βρίσκεται, κατασκευάσαμε το αντίστοιχο λεξιλόγιο στην ψηφιακή του μορφή. 

  

4.2.5  Τρόπος Αναπαράστασης 

 

Χρησιμοποιώντας τα ήδη παρεχόμενα εικονίδια της εφαρμογής PECS, αλλά δημιουργώντας – 

όπου χρειαζόταν- και νέα εικονίδια, καταφέραμε να αναπαριστήσουμε από την αρχή ένα 

ακριβές αντίγραφο του βιβλίου επικοινωνίας PECS του παιδιού. Η διαδικασία αυτή ήταν 

ιδιαίτερα απαιτητική, όχι τόσο στο κομμάτι των εικονιδίων που παρέχει το PECS όσο στο 

κομμάτι των αντικειμένων που το παιδί ήθελε συγκεκριμένα και όχι σαν μια γενική κατηγορία. 

Για παράδειγμα, στους τροφικούς ενισχυτές, και συγκεκριμένα στις καραμέλες, το πρόγραμμα 

δεν μας περιόρισε απαραίτητα στη χρήση μιας γενικής εικόνας καραμέλας. Αντίθετα, 

δημιουργήσαμε εικονίδιο το οποίο απεικόνιζε την συγκεκριμένη επιθυμητή μάρκα και κατά 

την παραγωγή επιλέξαμε να ακούγεται σαν παραγόμενος ήχος η μάρκα του προϊόντος. Έτσι ο 

Α., ζητούσε συγκεκριμένο προϊόν και όχι μια γενική κατηγορία πλέον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 8: Τρόπος Αναπαράστασης τη εφαρμογής «PECS» 

 

4.2.6 Διαμόρφωση του προγράμματος «PECS» σε iPad 

 

Η πρώτη επαφή του Α. με το πρόγραμμα έγινε στο χώρο του σχολείου του. Με βάση την 

λογική του PECS, όταν παρατηρηθεί λανθασμένη κατανόηση ενός σταδίου από το παιδί, τότε 

ο κλινικός κάνει ένα βήμα πίσω και συνεχίζει την διαδικασία από το προηγούμενο στάδιο. 

Έτσι, κάνοντας κάτι παρόμοιο αποφασίσαμε να μην δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με βάση 

το στάδιο που βρίσκεται ο Α. αλλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω έτσι ώστε να δώσει βάση σε 

λεπτομέρειες, όπως είναι ο χειρισμός του νέου ψηφιακού πλέον βιβλίου επικοινωνίας. Κατά 
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αυτόν τον τρόπο, αφαιρέσαμε την επιλογή «Θέλω» και ξεκινήσαμε ανταλλαγές μόνο με το 

εικονίδιο του εκάστοτε ενισχυτή (μάθηση χωρίς λάθη).  

 

4.2.6.1 Οπτικά Χαρακτηριστικά 

 

Το οπτικό είναι από τα ασφαλέστερα και τα δυνατότερα συστήματα εκμάθησης ατόμων που 

ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, καθώς παρουσιάζουν σχετικά δυνατές επιδόσεις στη σκέψη 

του πραγματικού. Συνεπώς, τα γραπτά και οπτικά βοηθήματα μπορούν συχνά να ενισχύσουν 

την μάθηση, την επικοινωνία και την ανάπτυξη αυτοελέγχου. 

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή PECS μπορεί κανείς να επιλέξει και να κατασκευάσει δικές του 

εικόνες που θεωρεί αναγκαίες αλλά και κατάλληλες. Επιτρέπει, δηλαδή, στον χρήστη να 

τραβήξει απλώς μια φωτογραφία ενός αντικειμένου και να την χρησιμοποιήσει άμεσα. Κάτι 

αντίστοιχο συνέβη στην περίπτωση του Α., αφού είχε ιδιαίτερη προτίμηση σε μια 

συγκεκριμένη μάρκα προϊόντος. Η επιλογή εικόνων είναι πρωτεύουσας σημασίας, ενώ το 

λεξιλόγιο δεν είναι καθόλου περιορισμένο. Στην δημιουργία του ψηφιακού βιβλίου 

επικοινωνίας, όπως και στο κανονικό βιβλίο, το PECS φροντίζει να αποτελείται από πολλές  

έγχρωμες σελίδες, στις οποίες είναι ‘τοποθετημένες’ εικόνες που αναπαριστούν διάφορα 

αντικείμενα, δραστηριότητες και καταστάσεις, ανάλογα με την θεματική ενότητα τις σελίδας. 

Έτσι, στην συγκεκριμένη επιλογή φροντίσαμε να αποφύγουμε χρώματα που αντιπαθεί ο Α., 

τα οποία μας είχαν γνωστοποιηθεί από την οικογένεια του, με σκοπό να αποφύγουμε το 

ενδεχόμενο το παιδί να μην ανοίγει την σελίδα εξαιτίας του χρώματος.  

Τέλος, το πρόγραμμα δίνει την επιλογή του εικονιδίου και τη μεταφορά του στην μπάρα 

επικοινωνίας με δύο τρόπους, πρώτον με απλό άγγιγμα και δεύτερον με την επιλογή να σύρεις 

στη σωστή θέση (tap or drag). Στην επιλογή αυτή μας βοήθησε ο ίδιος ο Α., καθώς από ένα 

παιχνίδι που συνήθιζε να παίζει στο tablet μας υπέδειξε πως προτιμά να σύρει το εικονίδιο 

στην σωστή θέση παρά να το αγγίζει.  

 

4.2.6.2 Ακουστικά Χαρακτηριστικά 

 

Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα Ε.Ε.Ε., το PECS έχει την δυνατότητα να παράγει ήχο για 

κάθε εικονίδιο, ο οποίος είναι προ εγκατεστημένος. Έτσι η παραγωγή είναι πάντα σταθερή σε 

χαρακτηριστικά, όπως ταχύτητα, ύψος και ένταση, χωρίς θορύβους από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Με τον ίδιο τρόπο παράγονται και τα εικονίδια που δημιουργούνται από τον 

χρήστη. Η μόνη ρύθμιση που έγινε ήταν η ρύθμιση ενός ισοσταθμιστή ήχου που υπάρχει στην 

εφαρμογή, έτσι ώστε η φωνή να ταιριάζει στο φύλο και στην χρονολογική ηλικία του χειριστή. 

 

4.2.7 Αναλυτικοί πίνακες συνεδριών 

 

PECS – Στάδιο I 

Μαθητής: Α. 

 

Ημ/νία Εκπ. Παίρνει Εκτείνει Αφήνει Χέρι; Εικόνα  Δραστηριότητα  

22/3 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΦΙΔΑΚΙ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΦΙΔΑΚΙ) 1:1 



  

57 
 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΦΙΔΑΚΙ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΦΙΔΑΚΙ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΦΙΔΑΚΙ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΦΙΔΑΚΙ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΦΙΔΑΚΙ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΦΙΔΑΚΙ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

 Θέλω + + + Ν ΠΑΙΧΝΙΔΙ (ΣΠΙΡΑΛ) 1:1 

Χέρι: Ν =  Ο Σύντροφος Επικοινωνίας έχει ανοιχτό 

χέρι 

Ο = Ο Σύντροφος Επικοινωνίας έχει 

κλειστό χέρι 

Παίρνει/Εκτείνει/Αφήνει + = Αυτόνομη αντίδραση -   = Καθοδηγούμενη αντίδραση 

 

PECS – Στάδιο I 

Μαθητής: Α. 

 

Ημ/νία Εκπ. Παίρνει Εκτείνει Αφήνει Χέρι; Εικόνα  Δραστηριότητα  

29/3 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 
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 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + - - Ν ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + - - Ν ΧΥΜΟΣ 1:1 

 Θέλω + - - Ν ΧΥΜΟΣ 1:1 

 Θέλω + - - Ν ΧΥΜΟΣ 1:1 

 Θέλω + + - Ν ΧΥΜΟΣ 1:1 
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16/5 Θέλω + + + + ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + + ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + + ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + + ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + + ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + + ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 + = Αυτόνομη αντίδραση - = Καθοδηγούμενη αντίδραση 

 

4.2.8 Ανάλυση Συνεδριών 

 

1η συνεδρία (22/03/2017) 

Η πρώτη συνάντηση με τον Α. έγινε στο ειδικό σχολείο. Στον χώρο αυτόν, σε συνεργασία με 

την υπεύθυνη εργοθεραπεύτρια του, είδαμε και αξιολογήσαμε το επίπεδο του PECS στο οποίο 

βρίσκεται το παιδί. Μαζί με τον Α. έγιναν αρκετές ανταλλαγές αντικειμένων με Ε.Ε.Ε. και 

έδειξε να το διασκεδάζει και να μας δείχνει τις προτιμήσεις του σε ενισχυτές. 
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2η συνεδρία (29/03/2017) 

Η δεύτερη συνάντησή μας είχε σχεδιαστεί να γίνει μαζί με τους γονείς του Α. στην αγαπημένη 

του παιδική χαρά. Όμως κατά τη συνάντηση προτιμήθηκε να συνεχίσουμε σε μια κοντινή 

καφετέρια εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξηγήσαμε 

στους γονείς τις διαφορές του προγράμματος από το βιβλίο επικοινωνίας και τους κάναμε μια 

μικρή παρουσίαση της εφαρμογής. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκαν ενισχυτές στο ψηφιακό 

βιβλίο του Α. και αυτή ήταν η πρώτη επαφή του παιδιού με την εφαρμογή. Ο ενθουσιασμός 

του παιδιού με το νέο τρόπο επικοινωνίας και η λαχτάρα που έδειξε για να επικοινωνήσει μαζί 

μας ήταν η αφορμή που η συνεδρία αυτή διήρκησε πάνω από 2,5 ώρες. 

3η συνεδρία (06/04/2017) 

Η συνεδρία αυτή έλαβε χώρα στο σπίτι και είναι η πρώτη φορά που στις τελευταίες ανταλλαγές 

ο Α. μαθαίνει χωρίς βοήθεια πλέον να πατά το κουμπί της αναπαραγωγής του ήχου, που μέχρι 

τώρα αγνοούσε. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή τη φορά χρησιμοποιήθηκαν μόνο τροφικοί 

ενισχυτές. 

4η, 5η και 6η συνεδρία (13, 17 και 26/04/2017) 

Οι επόμενες 3 συνεδρίες, έλαβαν χώρα στο σπίτι και στην ευρύτερη κοινότητα, όπου 

δοκιμάσαμε να κάνουμε και εκεί συναλλαγές. Παρατηρούμε πως το παιδί πλέον πατά σταθερά 

το κουμπί της αναπαραγωγής, χωρίς να το ξεχνά, και σταθεροποιεί και το κουμπί της 

εκκαθάρισης, αφότου ακουστεί η παραγόμενη πρόταση. 

7η συνεδρία (28/04/2017) 

Στην έβδομη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του παιδιού ο Α. ήταν κοιμισμένος 

και δεν ήθελε να ξυπνήσει. Ο μπαμπάς του τον ξύπνησε για να μας δει και ο Α. θέλησε να 

ξεκινήσουμε την συνεδρία, παρόλα αυτά ήταν κακόκεφος και δεν ήταν ιδιαίτερα 

συγκεντρωμένος κάτι που φαίνεται και στα αποτελέσματα αφού αρκετές φορές ξεχνούσε να 

πατήσει το κουμπί της εκκαθάρισης   

8η συνεδρία (03/05/2017) 

Η συνεδρία αυτή έγινε στο ειδικό σχολείο, όπου παρακολουθεί ο Α. Από την πρώτη κιόλας 

συναλλαγή, ο Α. πραγματοποίησε όλα τα βήματα σωστά, χωρίς σωματική καθοδήγηση. Αξίζει 

να σημειωθεί, πως όταν το παιδί αντιλήφθηκε όλη τη διαδικασία αλάνθαστα, έβγαλε μια πολύ 

δυνατή κραυγή από τον ενθουσιασμό του, κάνοντας και εμάς και τους υπεύθυνους 

λογοθεραπευτές του σχολείου του, που παρακολουθούσαν τη διαδικασία, να τον 

χειροκροτήσουμε. 

9η, 10η, 11η και 12η συνεδρία (04, 08, 10 και 11/05/2017) 

Σε αυτές τις τελευταίες συνεδρίες, όπως παρατηρούμε και στους παραπάνω πίνακες, που 

έγιναν είτε στο ειδικό σχολείο είτε στο σπίτι και στην κοινότητα, ο Α. εδραίωσε το σωστό 

τρόπο χρήσης και μπορούμε να κάνουμε λόγο, πως το επίπεδο που βρίσκεται πλέον στην 

εφαρμογή του PECS είναι το ίδιο με αυτό στο οποίο βρισκόταν στο βιβλίο επικοινωνίας του. 

13η συνεδρία (25/09/2017) - Επαναξιολόγηση 

Η τελευταία συνεδρία έλαβε χώρα στο σπίτι του Α. και ο σκοπός της ήταν η επαναξιολόγηση 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του με την χρήση της εφαρμογής PECS μέσω του tablet. Τα 

αποτελέσματα αναλύονται παρακάτω. 
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4.2.9 Συμπέρασμα συνεδριών 

 

Παρατηρώντας το παρακάνω γράφημα και αναλύοντας την κλίση της ευθείας, βλέπουμε πως 

ο Α. σε κάθε συνεδρία είχε λιγότερη ανάγκη από καθοδηγούμενες συμπεριφορές, δηλαδή 

λιγότερες διορθώσεις από τον σύντροφο επικοινωνίας. Συνεπώς, το παιδί έκανε λιγότερα λάθη, 

με εξαίρεση βέβαια την 7η συνεδρία που φαίνεται να μην βελτιώθηκε και να έκανε παραπάνω 

λάθη. Από την 8η συνεδρία και μέχρι το τέλος το παιδί φαίνεται πως επικοινωνεί πλέον 

αυτόνομα μέσω της συσκευής, χωρίς καμία βοήθεια και μηδενίζει τα λάθη του, κάτι που 

μαρτυρά πως έχει φθάσει το επίπεδο που βρισκόταν στο βιβλίο επικοινωνίας του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Καθοδηγούμενες αντιδράσεις ανά συνεδρία 

 

4.3 ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  
H επαναξιολόγηση του Α. έλαβε χώρα στο γονεϊκό του σπίτι και πραγματοποιήθηκε αφότου είχε 

επιστρέψει από τις οικογενειακές του διακοπές στις 25/09/2017, δηλαδή περίπου 4 μήνες από την 

τελευταία μας συνεδρία (11/05/2017). 

Σύμφωνα με τους γονείς του, ο Α. πέρασε τους 3 μήνες του καλοκαιριού στο νησί χωρίς να 

παρουσιάσει κάποια εναλλαγή στην συμπεριφορά του, καθώς έδειξε να του αρέσει η καθημερινή 

βόλτα στην παραλία και το παιχνίδι εκεί.  

Η επικοινωνία του δεν βασίστηκε στην μέθοδο με το tablet, αφού οικονομικοί λόγοι απέτρεψαν 

τους γονείς από την αγορά του, αλλά ενισχύθηκε σε σχέση με πριν η επικοινωνία και η 

αλληλεπίδραση του με το βιβλίο επικοινωνίας. Όπως ισχυρίζεται η μητέρα, αυτό συνέβη διότι κατά 

την χρονική διάρκεια των συνεδριών ο Α. ενθαρρύνθηκε ιδιαίτερα από την συσκευή επικοινωνίας 

που του ήταν διαθέσιμη, με αποτέλεσμα πλέον να χρησιμοποιεί με μεγαλύτερη συχνότητα τον πιο 

κοντινό τρόπο επικοινωνίας που του παρέχεται.  
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Οι παρακάτω πίνακες έχουν καταγραφεί μετά την επαναξιολόγηση του Α. και φανερώνουν πως δεν 

είχαμε κάποια εξέλιξη στην επικοινωνία του παιδιού μετά τις συνεδρίες: 

 

Λίστα Χρήσιμων Δεξιοτήτων Λειτουργικής Επικοινωνίας 

 

Όνομα: A.     Ημερομηνία: 25/09  

 

Δεξιότητα Παράδειγμα Κατάλληλ

ο; 

Ζητά 2 ή περισσότερα αντικείμενα άπαξ -  

Ζητά με 1 επιθετικό προσδιορισμό -  

Ζητά με 2 ή περισσότερους επιθετικούς 

προσδιορισμούς  

-  

Ζητά- όταν του δίνεται επιλογή 2 ή 

περισσότερων αντικειμένων 

-  

Ζητά αντικείμενα για γνωστή / οικεία 

ρουτίνα 

-  

Ζητά εργασία -  

Ζητά επιπλέον υλικό για την εργασία του -  

Ζητά πληροφορίες – πού; -  

Ζητά πληροφορίες – τι; -  

Ζητά πληροφορίες – ποιος; -  

Ζητά πληροφορίες – πότε; -  

Ζητά διευκρίνιση μίας οδηγίας -  

Ζητά την άδεια -  

«Δεν ξέρω» -  

«Άσε με μόνο» 
‘’Σπρώχνει’’ το άλλο άτομο ώστε να 

απομακρυνθεί 

Nαι 

«Σταμάτα» 

Σταματά την ανεπιθύμητη ενέργεια 

με τα χέρια του (εμποδίζει την 

πραγματοποίησή της) 

Nαι 

Σχολιάζει αντικείμενα  -  

Σχολιάζει ενέργειες -  

Σχολιάζει με επιθετικό προσδιορισμό -  

Σχολιάζει το άμεσο παρελθόν  -  
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Σχολιάζει το μακρινό παρελθόν -  

Σχολιάζει μία εσωτερική του κατάσταση -  

Ξεκινά βλεμματική επαφή Ναι Ναι 

Ανταποκρίνεται στη βλεμματική επαφή Ναι Ναι 

Ξεκινά χαιρετισμό -  

Ανταποκρίνεται σε χαιρετισμό Ναι Ναι 

Ξεκινά μία συζήτηση -  

Διατηρεί μία συζήτηση -  

Λήγει μία συζήτηση -  

 

4.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
 

Οι επικοινωνιακές ικανότητες του Α. γενικότερα, μετά την παρέμβαση της ΕΕΕ μέσω της 

εφαρμογής PECS, φαίνεται να έχουν ενισχυθεί αρκετά, καθώς η εφαρμογή ενίσχυσε την 

αυτοπεποίθηση  του ως προς τον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Πλέον, αναζητά και 

χρησιμοποιεί με μεγαλύτερη συχνότητα τρόπους ώστε να αλληλεπιδράσει και να 

επικοινωνήσει με το άμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. 

Όσον αφορά τις δεξιότητες χειρισμού της εφαρμογής PECS, όμως, δεν σημειώθηκε κάποια 

θετική ή αρνητική εξέλιξη. Ο Α. φαίνεται να έμεινε στάσιμος στην χρήση της, καθώς κατά την 

διάρκεια των διακοπών του, οι οποίες διήρκησαν περίπου 4 μήνες, η επικοινωνία του δεν 

βασίστηκε στην μέθοδο με το tablet. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση πλέον να 

την χρησιμοποιήσει αυτόνομα.  

 

4.5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η ερώτηση που τέθηκε σε αυτή την ερευνητική εργασία είναι εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί 

η μετάβαση του βιβλίου επικοινωνίας PECS σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ενός φορητού 

υπολογιστή (iPad) ως ΕΕΕ σε μη - λεκτικά παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και 

αν ναι, σε ποιο βαθμό επιτυχίας και ποια θα είναι τα νέα οφέλη που μπορεί να τους παρέχει. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι από το παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές 

και διαφορετικές τεχνικές ΕΕΕ σε παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, με το ποσοστό 

επιτυχίας τους να ποικίλλει. Ωστόσο, τα βλέμματα όλων πλέον στρέφονται προς τις νέες 

τεχνολογίες, οι οποίες ανοίγουν νέους δρόμους στην επιστήμη της λογοθεραπείας. 

Η εφαρμογή PECS είναι ένα ευέλικτο και προσαρμόσιμο πρόγραμμα, καθώς επιτρέπει 

αλλαγές στο λεξιλόγιο και τον τρόπο πρόσβασης, αφού η γλώσσα και οι φυσικές ανάγκες του 

ατόμου αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Ο Α. την χρησιμοποιούσε με ευχαρίστηση, ενώ 

παράλληλα ενθαρρυνόταν η αυτοπεποίθηση του στον τομέα της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Ιδιαίτερα η αυτόματη παραγωγή φωνής μέσω της επιλογής της επιθυμητής 
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εικόνας, βοηθούσε το παιδί να εκφράζει με μεγαλύτερη σιγουριά και συχνότητα τις σκέψεις 

και τις ανάγκες του. 

Κατά την διεξαγωγή της παρούσας πτυχιακής εργασίας, όμως, έλαβαν χώρα και αρκετοί 

παράγοντες που δεν ενθάρρυναν ή/και δεν άφησαν το περιστατικό να αναπτύξει περαιτέρω τις 

επικοινωνιακές του δεξιότητες κατά την χρήση της εφαρμογής. Ο πιο βασικός παράγοντας 

αποτελεί η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα της οικογένειας να αποκτήσει μια αντίστοιχη 

συσκευή tablet και να την εμπλουτίσει με την εφαρμογή PECS.  Το γεγονός αυτό έφερε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός νέου παράγοντα, αυτό του χρονικού διαστήματος της μη 

αλληλεπίδρασης του με το συγκεκριμένο προϊόν. Κατά την περίοδο των καλοκαιρινών 

διακοπών, για παράδειγμα, οι οποίες διήρκησαν 3 μήνες, το παιδί δεν έκανε χρήση της 

εφαρμογής PECS, με τελική έκβαση την μη εγκαθίδρυση του ως βασικό τρόπο επικοινωνίας 

παρά τα θετικά στοιχεία που είχε αναπτύξει. 

Παρά το γεγονός της μη συνέχισης της μεθόδου επικοινωνίας μέσω i-Pad, ο χρόνος της 

αλληλεπίδρασης του παιδιού με την εφαρμογή καθώς και οι γνώσεις που απέκτησε στην 

πορεία του μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέλλον. Αυτή την στιγμή στην αγορά υπάρχουν 

αρκετές εφαρμογές οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες παρόμοιες με την εφαρμογή που 

μελετήσαμε, άλλες με λιγότερες και άλλες με περισσότερες διαφορές, αλλά δομημένες με το 

ίδιο σκεπτικό. Βέβαια, η δυνατότητες των εφαρμογών αυτών είναι εμφανώς λιγότερες και το 

αποτέλεσμα ποιοτικά είναι διαφορετικό αλλά προσφέρονται δωρεάν για χρήση σε λειτουργικά 

περιβάλλοντα πολύ πιο οικονομικά από το λειτουργικό που χρησιμοποιήθηκε. Η διαφορά του 

συνολικού κόστους μπορεί να είναι ακόμη και τέσσερις φορές μικρότερη, όμως η τελική 

ποιότητα θα έχει μια εμφανή έκπτωση. Μια τέτοια λύση συζητήθηκε και με τους γονείς του 

Α., προκειμένου βρεθεί μια λύση που να συνδυάζει την ενίσχυση της επικοινωνίας του παιδιού 

με μια πιο οικονομική προσέγγιση. Το παιδί έχει όλα τα εφόδια να συνεχίσει με μια εφαρμογή 

αυτού του τύπου και ήδη έχει ξεκινήσει η δημιουργία ενός αντίστοιχου βιβλίου επικοινωνίας 

με αυτό που δουλευόταν στις συνεδρίες αυτής της έρευνας. Οι γονείς δηλώνουν ιδιαίτερα 

χαρούμενοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν το παιδί να εντάξει στην καθημερινότητά του το νέο 

τρόπο επικοινωνίας, με την βοήθειά μας τόσο στην εγκατάσταση και δημιουργία του νέου 

βιβλίου επικοινωνίας όσο και στην εκ νέου εκπαίδευση του Α. στις τυχόν διαφορές της νέας 

εφαρμογής. 

 

4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας δείχνουν πως οι επικοινωνιακές δεξιότητες του Α. 

μέσω της εφαρμογής iPad είχαν μια ανοδική εξέλιξη μεταξύ της 2ης και τις 12ης συνεδρίας. Ο 

Α. χρησιμοποιούσε με ευχαρίστηση και αυτοπεποίθηση την συσκευή, καθώς πλέον δεν 

χρειαζόταν να καταφύγει σε βλεμματική ή σωματική ενίσχυση για να επιστήσει την προσοχή 

κάποιου, αλλά γινόταν αυτόματα μέσω της φωνής. Συνεπώς, τα εφόδια του χαρακτηρίζονται 

τόσο εκφραστικά όσο και ψυχολογικά. Ωστόσο, αυτές οι ικανότητες δεν έχουν γενικευτεί σε 

ποικίλα περιβάλλοντα και ανθρώπους. Παρόλο που ο Α. δεν έχει συνδέσει το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ΕΕΕ μόνο με τα άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνα, χρειάζεται να εξοικειωθεί 

και να εμπλακεί σε πιο σύνθετες κοινωνικές καταστάσεις. 

Ο ρόλος των γονέων είναι καθοριστικός για την επικοινωνιακή εξέλιξη του παιδιού, καθώς 

απαρτίζουν το κύριο περιβάλλον του, γνωρίζουν καλά τις δυσκολίες του και έχουν τη 
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δυνατότητα να δράσουν ενεργά στα στάδια της παρέμβασης, αρκεί φυσικά να βρίσκονται σε 

συνεχή και εναρμονισμένη συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα που θα αναλάβει το 

θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού τους. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς του Α. ήταν ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικοί με τον νέο τρόπο επικοινωνίας και αυτή η θετική στάση μεταδόθηκε και στο 

ίδιο το παιδί. 

Τέλος, παρόλο που ο Α. δεν είναι ακόμα σε θέση να επικοινωνήσει με την συσκευή στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και αυτόνομα, διαθέτει όλα τα εφόδια να το πραγματοποιήσει 

αν και μόνο αν έρχεται σε καθημερινή επαφή με την εφαρμογή PECS.  
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
 

5.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (M. Γ.) 
  

Ο Μ.Γ. είναι ένα έφηβο αγόρι, το οποίο γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1998. Η πρώτη 

μας συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 05 Αυγούστου του 2017, ήταν 19 ετών και 11 

μηνών. Ζει σε μια οκταμελή οικογένεια,  κατά την οποία αποτελεί το μικρότερο μέλος μαζί με 

την δίδυμη αδελφή του. Η μητρική του γλώσσα είναι τα ελληνικά και δεν ομιλείται κάποια 

άλλη γλώσσα στο ευρύτερο οικείο του περιβάλλον. Ο ίδιος δείχνει πως αντιλαμβάνεται τις 

δυσκολίες του, καθώς όταν κάποιος αναφέρεται στα αδύναμα σημεία του, εκνευρίζεται και 

φαίνεται αρκετά στεναχωρημένος. 

Όταν ο Μ.Γ. ήταν δεκαοκτώ (18) μηνών, εξετάσθηκε από επιτροπή, καθώς οι γονείς του 

παρατήρησαν πως ήταν απούσα η βλεμματική επαφή, δεν αντιδρούσε στην ανθρώπινη επαφή 

και ομιλία και στερεοτυπούσε για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα στη μέρα. Ο Μ. έχει 

εξετασθεί πολλές ιατρικές ειδικότητες, όπως από λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, 

αναπτυξιολόγο, παιδοψυχίατρο και νευρολόγο και κατά την επίσημη ιατρική διάγνωση 

αναφέρεται ότι παρουσιάζει «Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή» . Από την ηλικία των έξι (6) 

ετών και κάθε χρόνο από τότε, ο Μ. εξετάζεται στο νοσοκομείο «Παίδων Πεντέλης», όπου 

παρακολουθείται η πορεία της ανάπτυξής του. 

Σύμφωνα με τους γονείς του, ο Μ.Γ. κατά την ηλικία των έξι (6) μηνών ξεκίνησε να βαβίζει, 

ενώ στους πρώτους δεκαπέντε (15) μήνες της ζωής του είπε τις πρώτες του λέξεις. Όταν ήταν 

δύο (2) ετών κατάφερε να σχηματίσει τις πρώτες του φράσεις, οι οποίες αποτελούνταν από δύο 

και τρεις λέξεις. Λίγο μετά τα δυόμιση έτη, όμως,  ο Μ.Γ. σταμάτησε εντελώς να παράγει 

λέξεις. Στην ηλικία των έξι (6) μηνών κατάφερε να σταθεροποιηθεί σε ορθή γωνία για πρώτη 

φορά χωρίς βοήθεια, μπουσούλισε στους οκτώ (8) μήνες και περπάτησε όταν έγινε ενός έτους. 

Ακόμη, καθυστέρησε σημαντικά να ελέγξει τους σφιγκτήρες του, κάτι το οποίο μπόρεσε να 

κατορθώσει στην ηλικία των πέντε (5) ετών. Μέχρι την ίδια περίπου ηλικία, μάλιστα, πιπίλιζε 

και το δάχτυλό του. 

Η επικοινωνία του τον τελευταίο καιρό, πραγματοποιείται κυρίως μέσω του συστήματος 

“PECS”, του οποίου είναι άριστος χρήστης, και μέσω της νοηματικής γλώσσας. Η άριστη 

γνώση του Μ.Γ στο PECS οφείλεται στο γεγονός, ότι το είχε διδαχθεί από μικρή ηλικία, ενώ 

παράλληλα το άμεσο οικογενειακό/φιλικό του περιβάλλον το υποστήριζε ενισχύοντας την 

επικοινωνία του συνεχώς με ερεθίσματα. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Μ.Γ. είχε 

αποτελέσει το πρόσωπο που παρουσίαζε την επικοινωνία μέσω PECS σε πολλά συνέδρια 

λογοθεραπείας. Ο Μ. δεν έχει φοιτήσει σε κάποιον σχολικό φορέα, καθώς στην πόλη όπου 

κατάγεται δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Παρόλα αυτά, από την ηλικία των τεσσάρων 

χρόνων έως και σήμερα πραγματοποιεί καθημερινά συνεδρίες λογοθεραπείας σε μεγάλο 

κέντρο της Αθήνας και στην Τρίπολη. 

Οι αγαπημένες του καθημερινές δραστηριότητες είναι η ενασχόληση με τον προσωπικό του 

υπολογιστή και tablet, να κάνει περιπάτους με τους γονείς του και να αθλείται μέσω της 

ποδηλασίας και της κολύμβησης.  

5.2 Σταθμισμένη Αξιολόγηση δεξιοτήτων 

Η αξιολόγηση λόγου του Μ., πραγματοποιήθηκε σε 1 συνεδρία, η οποία έλαβε μέρος στο σπίτι 

του παιδιού και στην ευρύτερη κοινότητα, ελέγχοντας την επικοινωνία του μέσω PECS. Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης συνοψίζονται στους παρακάτω τρεις πίνακες, οι οποίοι 
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αναφέρονται στην (1) Λίστα Ελέγχου Σημαντικών Δεξιοτήτων Επικοινωνίας©, την (2) Λίστα 

Χρήσιμων Δεξιοτήτων Λειτουργικής Επικοινωνίας© και την (3) Λίστα Ελέγχου Δεξιοτήτων 

Μαθητή στο PECS και στις Επιπρόσθετες Σημαντικές Δεξιότητες Επικοινωνίας©. 

Λίστα Ελέγχου Σημαντικών Δεξιοτήτων Επικοινωνίας 

Δεξιότητα Παράδειγμα Κατάλληλο; 

1.  Ζητά ενισχυτές   

Τροφικούς αναψυκτικό, σοκολάτα, πατατάκια  Ναι 

Παιχνίδια 
Tablet, υπολογιστής, αισθητηριακά 

παιχνίδια 

Ναι 

Δραστηριότητες 
Ποδήλατο, ταινίες, περίπατος, βόλτα στην 

αγορά 

Ναι 

2.  Ζητά βοήθεια Κάρτα βοήθειας Ναι 

3.  Ζητά διάλειμμα -  

4.  Απορρίπτει Νεύμα  Ναι 

5.  Επιβεβαιώνει / Δέχεται Σήμα στην νοηματική γλώσσα Ναι 

6.  Ανταποκρίνεται στο «περίμενε» Όσο χρειαστεί Ναι 

7.  Μετάβαση μεταξύ δραστηριοτήτων 

Μεταβαίνει από δραστηριότητα σε 

δραστηριότητα με προθυμία και 

ενδιαφέρον   

Ναι 

8.  Ανταποκρίνεται σε Οδηγίες 
Απαριθμεί τα βήματα που πρέπει να κάνει 

και στη συνέχεια τα ακολουθεί 

Ναι 

- Οπτικές Οδηγίες 

Προσανατολίζεται όταν του δείχνουν το 

όνομά του 

Αναγνωρίζει το όνομα του σαν εικόνα (δεν 

γνωρίζει ανάγνωση) 

Ναι 

«Έλα εδώ» ναι Ναι 

«Σταμάτα» ναι Ναι 

«Κάθισε» ναι Ναι 

«Δώσε μου» ναι Ναι 

«Πήγαινε πάρε…» (οικείο αντικείμενο ναι Ναι 

«Πήγαινε…» (οικεία τοποθεσία) ναι Ναι 

«Βάλε το πίσω / κάτω» ναι Ναι 

«Πάμε / Έλα μαζί μου» ναι Ναι 

- Προφορικές Οδηγίες 

Προσανατολίζεται όταν τον φωνάζουμε 

με το όνομά του 

ναι Ναι 

                                                           
Copyright, 2003-2005, από την Pyramid Educational Consultants  Επιτρέπεται η ανατύπωση 
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«Έλα εδώ» ναι Ναι 

«Σταμάτα» ναι Ναι 

«Κάθισε» ναι Ναι 

«Δώσε μου» ναι Ναι 

«Πήγαινε πάρε…» (οικείο αντικείμενο ναι Ναι 

«Πήγαινε…» (οικεία τοποθεσία) ναι Ναι 

«Βάλε το πίσω / κάτω» ναι Ναι 

«Πάμε / Έλα μαζί μου» ναι Ναι 

9.  Ακολουθεί Οπτικό Πρόγραμμα teach Ναι 

 

Λίστα Χρήσιμων Δεξιοτήτων Λειτουργικής Επικοινωνίας 

Δεξιότητα Παράδειγμα Κατάλληλο; 

Ζητά 2 ή περισσότερα αντικείμενα άπαξ Μέσω pecs Ναι 

Ζητά με 1 επιθετικό προσδιορισμό Μέσω pecs Ναι 

Ζητά με 2 ή περισσότερους επιθετικούς 

προσδιορισμούς  

Μέσω pecs Ναι 

Ζητά- όταν του δίνεται επιλογή 2 ή 

περισσότερων αντικειμένων 

Επιλέγει είτε με άγγιγμα είτε μέσω pecs Ναι 

Ζητά αντικείμενα για γνωστή / οικεία 

ρουτίνα 

Όταν ετοιμάζεται για την καθημερινή του 

βόλτα φροντίζει να έχει το βιβλίο 

επικοινωνίας του 

Ναι 

Ζητά εργασία - Όχι 

Ζητά επιπλέον υλικό για την εργασία 

του 

Μέσω pecs Ναι 

Ζητά πληροφορίες – πού; Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Ζητά πληροφορίες – τι; Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Ζητά πληροφορίες – ποιος; Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Ζητά πληροφορίες – πότε; Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Ζητά διευκρίνιση μίας οδηγίας Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Ζητά την άδεια Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

«Δεν ξέρω» Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

«Άσε με μόνο» 
‘’Σπρώχνει’’ το άλλο άτομο ώστε να 

απομακρυνθεί 

Ναι 

                                                           
Πνευματικά Δικαιώματα 2000, Pyramid Educational Consultants  Επιτρέπεται η ανατύπωση 
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«Σταμάτα» 

Σταματά την ανεπιθύμητη ενέργεια με τα 

χέρια του (εμποδίζει την πραγματοποίησή 

της) 

Ναι 

Σχολιάζει αντικείμενα  Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Σχολιάζει ενέργειες Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Σχολιάζει με επιθετικό προσδιορισμό Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Σχολιάζει το άμεσο παρελθόν  Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Σχολιάζει το μακρινό παρελθόν Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Σχολιάζει μία εσωτερική του κατάσταση Μέσω pecs ή νοηματικής γλώσσα Ναι 

Ξεκινά βλεμματική επαφή Ναι Ναι 

Ανταποκρίνεται στη βλεμματική επαφή Ναι Ναι 

Ξεκινά χαιρετισμό Ναι Ναι 

Ανταποκρίνεται σε χαιρετισμό Ναι Ναι 

Ξεκινά μία συζήτηση Ναι Ναι 

Διατηρεί μία συζήτηση 
Την διατηρεί εάν το θέμα της συζήτησης 

τον ενδιαφέρει 

Όχι 

Λήγει μία συζήτηση Ναι Ναι 

 

Λίστα Ελέγχου Δεξιοτήτων Μαθητή στο PECS 

και στις Επιπρόσθετες Σημαντικές Δεξιότητες Επικοινωνίας© 

 
Ημερομηνία 

Κατάκτησης 

Στάδιο Δεξιότητα 

 I:  Πώς Επικοινωνώ 

 Παίρνει την εικόνα 

 Εκτείνει προς τον σύντροφο επικοινωνίας (ΣΕ) 

 Αφήνει την εικόνα στο χέρι 

 30-40 ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της ημέρας 

 II:  Απόσταση και Επιμονή 

 Εντοπίζει / Ταξιδεύει προς τον ΣΕ 

 Παίρνει την εικόνα από το εξώφυλλο του βιβλίου επικοινωνίας και την 

αφήνει στο χέρι του ΣΕ 

 Εντοπίζει τον ΣΕ σε απόσταση 30 εκ. και αφήνει την εικόνα στο χέρι του 
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 60 εκ. 

 90 εκ. έως 1,5 μέτρο 

 2-3 μέτρα 

 3 + μέτρα 

 Εντοπίζει τον ΣΕ, ταξιδεύει προς τον ΣΕ  

 Ταξιδεύει προς τον ΣΕ σε άλλο δωμάτιο 

 Εντοπίζει / Ταξιδεύει προς το βιβλίο επικοινωνίας 

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο σε απόσταση 30 εκ. 

 60 εκ. 

 90 εκ. Έως 1,5 μέτρο 

 2-3 μέτρα 

 3 + μέτρα 

Εντοπίζει / Ταξιδεύει προς τον ΣΕ και προς το βιβλίο επικοινωνίας 

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο επικοινωνίας και τον ΣΕ διασχίζοντας το 

δωμάτιο  

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο επικοινωνίας και τον ΣΕ διασχίζοντας το 

δωμάτιο, όταν ο ΣΕ έχει γυρισμένη την πλάτη του 

 Επικοινωνεί με ποικίλους ανθρώπους _____2, ____4, ____ 6+ 

 Επικοινωνεί σε ποικίλα περιβάλλοντα    ____2, ____4, ____6+ 

 Έχει 6-12 ενισχυτές 

 Ζητά από συνομήλικους  

 IIIA: Απλή Διάκριση 

 Διακρίνει μεταξύ ποικίλων εικόνων επιθυμητών αντικειμένων και μη 

επιθυμητών, μεταξύ 2 εικόνων, όταν ο ΣΕ είναι σε απόσταση 30-90 εκ. 

 Διακρίνει μεταξύ ποικίλων εικόνων επιθυμητών αντικειμένων και μη 

επιθυμητών, μεταξύ 2 εικόνων, όταν ο ΣΕ είναι σε απόσταση 1 μέτρου 

 

 IIIB:  Πολύπλοκη Διάκριση 

 2 επιθυμητά (ολοκληρώνει έλεγχο αντιστοιχίας) 

 3 επιθυμητά (ολοκληρώνει έλεγχο αντιστοιχίας) 

 4 επιθυμητά (ολοκληρώνει έλεγχο αντιστοιχίας) 
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 5 επιθυμητά (ολοκληρώνει έλεγχο αντιστοιχίας) 

 Κοιτά μέσα στο βιβλίο για να βρει την επιθυμητή εικόνα 

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο επικοινωνίας, ανοίγει το βιβλίο, γυρνά τις 

σελίδες, επιλέγει τη σωστή εικόνα, ταξιδεύει προς τον ΣΕ, ανταλλάσσει 

την εικόνα 

 IV:  Δομή Πρότασης 

 Τοποθετεί την εικόνα του ενισχυτή στη Βάση Πρότασης, δίνει τη βάση 

στον ΣΕ 

 Τοποθετεί «Θέλω» και εικόνα ενισχυτή στη Βάση Πρότασης, δίνει τη 

βάση στον ΣΕ 

 Δομεί και ανταλλάσσει τη Βάση Πρότασης, και δείχνει τις εικόνες 

αυτόνομα καθώς ο ΣΕ διαβάζει την πρόταση 

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο, ανοίγει το βιβλίο, γυρνά τις σελίδες, δομεί 

πρόταση, ταξιδεύει προς τον ΣΕ, δίνει την πρόταση στον ΣΕ, δείχνει τις 

εικόνες 

 Προσδιορισμοί  

 Τοποθετεί την εικόνα «Θέλω», την εικόνα του προσδιορισμού και την 

εικόνα του ενισχυτή στη Βάση Πρότασης, ανταλλάσσει τη βάση (Δεν 

απαιτείται διάκριση του προσδιορισμού) 

 Διακρίνει μεταξύ των εικόνων επιθυμητού και μη-επιθυμητού 

προσδιορισμού όταν δομεί τη Βάση Πρότασης 

 Διακρίνει μεταξύ των εικόνων 2 ή περισσότερων επιθυμητών 

προσδιορισμών (ολοκληρώνει τον έλεγχο αντιστοιχίας) 

 Ταξιδεύει προς το βιβλίο επικοινωνίας, δομεί πρόταση 

χρησιμοποιώντας προσδιορισμό, ταξιδεύει προς τον ΣΕ, δίνει τη Βάση 

Πρότασης στον ΣΕ 

 Ζητά 2 διαφορετικά επιθυμητά αντικείμενα δομώντας πρόταση της 

μορφής  «Θέλω  ______  ______». 

 V:  Απαντά στην ερώτηση «Τι θέλεις;»  

 Ανταποκρινόμενος στην ερώτηση «Τι θέλεις;» δομεί και ανταλλάσσει 

την πρόταση σε χρονοκαθυστέρηση 0 δευτερολέπτου 

 Ανταποκρινόμενος στην ερώτηση «Τι θέλεις;» δομεί και ανταλλάσσει 

την πρόταση σε χρονοκαθυστέρηση 1-2 δευτερολέπτων 

 Ανταποκρινόμενος στην ερώτηση «Τι θέλεις;» δομεί και ανταλλάσσει 

την πρόταση σε χρονοκαθυστέρηση 3-5 δευτερολέπτων 
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 Ανταποκρινόμενος στην ερώτηση «Τι θέλεις;» δομεί και ανταλλάσσει 

την πρόταση χωρίς καθοδήγηση από τον ΣΕ 

 Εκφράζει αιτήματα, αυθόρμητα και ανταποκρινόμενος, κατά τη 

διάρκεια μίας δραστηριότητας 

 VI:  Σχολιασμός 

 Ανταποκρινόμενος σε ερώτηση σχολιασμού, δομεί και ανταλλάσσει τη 

Βάση Πρότασης σε χρονοκαθυστέρηση 0 δευτερολέπτου (δεν γίνεται 

διάκριση Εκκινητών Πρότασης) 

 Ανταποκρινόμενος σε ερώτηση σχολιασμού, δομεί και ανταλλάσσει τη 

Βάση Πρότασης σε χρονοκαθυστέρηση 1-2 δευτερολέπτων (δεν γίνεται 

διάκριση Εκκινητών Πρότασης) 

 Ανταποκρινόμενος σε ερώτηση σχολιασμού, δομεί και ανταλλάσσει τη 

Βάση Πρότασης σε χρονοκαθυστέρηση 3-5 δευτερολέπτων (δεν γίνεται 

διάκριση Εκκινητών Πρότασης) 

 Ανταποκρινόμενος σε ερώτηση σχολιασμού, δομεί και ανταλλάσσει τη 

Βάση Πρότασης χωρίς καθοδήγηση από το ΣΕ (δεν γίνεται διάκριση 

Εκκινητών Πρότασης) 

 Διακρίνει μεταξύ των εικόνων «Θέλω» και Εκκινητών Πρότασης 

σχολιασμού, ανταποκρινόμενος σε ερώτηση «Τι θέλεις;» ή ερώτηση 

σχολιασμού, όταν δομεί και ανταλλάσσει τη Βάση Πρότασης 

 Διακρίνει μεταξύ 3+ Εκκινητών Πρότασης σχολιασμού, 

ανταποκρινόμενος σε ερώτηση σχολιασμού, όταν δομεί και 

ανταλλάσσει τη Βάση Πρότασης 

 Απαντά σε ερωτήσεις Σχολιασμού χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο 

Εκκινητή Πρότασης και προσδιορισμό 

  Σχολιάζει αυθόρμητα χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο Εκκινητή 

Πρότασης 

 Σχολιάζει αυθόρμητα χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο Εκκινητή 

Πρότασης και προσδιορισμό 

 Αίτημα για Βοήθεια 

 Δίνει το αντικείμενο που τον δυσκολεύει στον ΣΕ 

 Δίνει την εικόνα «βοήθεια» στον ΣΕ 

 Ζητά βοήθεια σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καταστάσεις 

 Ζητά βοήθεια χρησιμοποιώντας τη Βάση Πρότασης («Θέλω βοήθεια») 

 Ζητά βοήθεια για συγκεκριμένο αντικείμενο δομώντας πρόταση («Θέλω 

βοήθεια πόρτα») 
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 Ζητά βοήθεια για συγκεκριμένη δραστηριότητα δομώντας πρόταση 

(«Θέλω βοήθεια να κόψω») 

 Ζητά βοήθεια για συγκεκριμένη ενέργεια και αντικείμενο («Θέλω 

βοήθεια να δέσω κορδόνια») 

 Αίτημα για Διάλειμμα  

 Ανταλλάσσει την εικόνα διάλειμμα 

 Ανταλλάσσει την εικόνα διάλειμμα και πηγαίνει αυτόνομα στο χώρο 

διαλείμματος 

 Ανταλλάσσει την εικόνα διάλειμμα, πηγαίνει αυτόνομα στο χώρο 

διαλείμματος και μένει στο χώρο διαλείμματος 

 Ανταλλάσσει την εικόνα διάλειμμα, πηγαίνει αυτόνομα στο χώρο 

διαλείμματος, ξεκινά το χρονόμετρο και μένει στο χώρο διαλείμματος 

 Ανταλλάσσει την εικόνα διάλειμμα και πηγαίνει αυτόνομα στο χώρο 

διαλείμματος, ξεκινά το χρονόμετρο, μένει στο χώρο διαλείμματος, 

κλείνει το χρονόμετρο, και επιστρέφει στη δραστηριότητα 

 Απαντά «Ναι» ή «Όχι» σε ερώτηση «Θέλεις;» 

 Νεύει με το κεφάλι «όχι» όταν τον ρωτάνε «Θέλεις ___;» αναφορικά με 

ένα μη επιθυμητό αντικείμενο 

 Νεύει με το κεφάλι «ναι» όταν τον ρωτάνε «Θέλεις ___;» αναφορικά με 

ένα επιθυμητό αντικείμενο 

 Διακρίνει μεταξύ των ανταποκρίσεων «ναι» και «όχι» όταν τον ρωτάνε ,   

«Θέλεις;» 

 Αναμονή 

 Όταν του δίνουν την κάρτα «περιμένω», περιμένει κατάλληλα για 1-2 

δευτερόλεπτα 

 3-5 δευτερόλεπτα 

 6-10 δευτερόλεπτα 

 20 δευτερόλεπτα 

 30 δευτερόλεπτα 

 45 δευτερόλεπτα 

 1 λεπτό 

 1 ½ λεπτό 

 2 λεπτά 

 3 λεπτά 
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 4 λεπτά 

 5+ λεπτά 

 Ακολουθία Οδηγιών 

 Πηγαίνει σε μία περιοχή ή βρίσκει ένα αντικείμενο όταν του δίνεται 

προφορική οδηγία 

 Πηγαίνει σε μία περιοχή ή βρίσκει ένα αντικείμενο όταν του δείχνουν 

μία εικόνα 

 Ακολουθία Προγράμματος 

 Ολοκληρώνει τη ρουτίνα του προγράμματος αυτόνομα: 

 Πηγαίνει στο πρόγραμμα 

 Αφαιρεί την πάνω εικόνα  

 Τοποθετεί την εικόνα στο πλαίσιο «τρέχουσα δραστηριότητα» ή  

μεταβαίνει με την εικόνα στη δραστηριότητα 

 Πηγαίνει στη σωστή τοποθεσία/δραστηριότητα 

 Ολοκληρώνει τη δραστηριότητα 

 Επιστρέφει στο πρόγραμμα 

 Τοποθετεί την εικόνα στο κουτί της λήξης  

 Ανταποκρίνεται στην «έκπληξη» στο πρόγραμμα 

 Κάνει επιλογές όταν υπάρχουν στο πρόγραμμα 

 

5.2.1 Αποτελέσματα αξιολόγησης σημαντικών δεξιοτήτων επικοινωνίας 

 

Από την παραπάνω αξιολόγηση συμπεραίνουμε πως ο Μ. είναι ένα παιδί που ζητά ενισχυτές 

τροφικούς (για παράδειγμα, σοκολάτες και πατατάκια), παιχνίδια και κυρίως τον υπολογιστή 

του. Όπως στον Α. έτσι και τώρα στον Μ. αυτό είναι πολύ θετικό γιατί αυτή η εξοικείωση με 

την τεχνολογία βοηθά τα παιδιά να δουν την νέα εφαρμογή ως κάτι ευχάριστο και οικείο. Ο 

Μ. είναι σε θέση να ζητήσει βοήθεια και διάλλειμα είτε μέσω του βιβλίου επικοινωνίας είτε 

μέσω της νοηματικής γλώσσας, ενώ απορρίπτει κάτι απλά αδιαφορώντας για αυτό. Είναι σε 

θέση να επιβεβαιώσει και να δεχθεί γνέφοντας καταφατικά ή χρησιμοποιώντας την νοηματική 

και ανταποκρίνεται στο «ΠΕΡΙΜΕΝΕ» για όσο χρόνο χρειάζεται, ακόμα και για περισσότερο 

από πέντε (5) λεπτά. Όσον αφορά τις οπτικές οδηγίες είναι άριστος. Μάλιστα, αξίζει να 

σημειωθεί πως προσανατολίζεται όταν δείχνεται σε αυτόν το όνομά του αναγνωρίζοντας το 

σαν εικόνα και όχι επειδή γνωρίζει ανάγνωση. Στην άριστη αυτή επίδοση βοηθάει ότι 

ακολουθεί οπτικό πρόγραμμα ‘teach’ καθημερινά στις συνεδρίες λογοθεραπείας και 

εργοθεραπείας. Τέλος στις προφορικές εντολές δεν σημειώθηκε κανένα λάθος. 
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5.2.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης χρήσιμων δεξιοτήτων επικοινωνίας 

 

Στην συγκεκριμένη αξιολόγηση, καθώς ο Μ. είναι μη λεκτικός, η επικοινωνία του είναι 

βασισμένη εξ’ ολοκλήρου στο βιβλίο επικοινωνίας ΡECS αλλά και στην νοηματική γλώσσα.  

Αναλυτικά, ο Μ. είναι σε θέση να διατηρήσει βλεμματική επαφή, όπως και να την ξεκινήσει 

και να ανταποκριθεί ή να ξεκινήσει χαιρετισμό με άλλο άτομο. Επίσης, στην περίπτωση που 

θέλει να μείνει μόνος το δηλώνει στο άλλο άτομο ώστε να απομακρυνθεί και όταν θέλει να 

σταματήσει κάποιον ή κάποια διαδικασία απλώνει τα χέρια και εμποδίζει την ανεπιθύμητη 

ενέργεια από το να πραγματοποιηθεί. Είναι ικανός να ζητήσει επιπλέον υλικό για μια εργασία 

του ή να ζητήσει πληροφορίες για το «Ποιος, Πού, Πότε, Γιατί». Τέλος, μέσω του ΡECS 

βρίσκεται σε θέση να σχολιάσει το παρελθόν ή το μέλλον, μια εσωτερική του κατάσταση ή 

κάποια ενέργεια και τις περισσότερες φορές το κάνει επειδή νιώθει ο ίδιος την ανάγκη για 

αυτήν την επικοινωνία και όχι γιατί του ζητήθηκε. 

 

5.2.3 Αποτελέσματα αξιολόγησης δεξιοτήτων του συστήματος ΕΕΕ «PECS» 

 

Στο πρώτο στάδιο της συγκεκριμένης αξιολόγησης, βλέπουμε πώς ο Μ. παίρνει, εκτίνει και 

αφήνει την εικόνα επικοινωνίας. Στο δεύτερο στάδιο, το παιδί μπορεί να πάρει την εικόνα από 

το εξώφυλλο επικοινωνίας και να εντοπίσει στο χώρο τον συνομιλητή του, σε οποιαδήποτε 

απόσταση και αν είναι αυτός και σε ποικίλα περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας έξι (6) έως 

δώδεκα (12) ενισχυτές. Στο τρίτο και τέταρτο στάδιο, παρατηρούμε πως ο Μ. είναι σε θέση να 

κάνει πολύπλοκες διακρίσεις ανάμεσα στις σελίδες του βιβλίου και στους ενισχυτές που 

εμπεριέχονται σε αυτές. Στα επόμενα στάδια το παιδί στην ερώτηση «Τι θέλεις;» 

ανταποκρίνεται, δομώντας και ανταλλάσσοντας την πρόταση χωρίς καθοδήγηση από τον 

συνομιλητή του. Ο Μ. ακολουθεί εντολές που του δίνονται μέσα από το πρόγραμμα και 

ολοκληρώνει το πρόγραμμά του και τις ρουτίνες που βρίσκονται σε αυτό. 

 

5.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

5.3.1 Χώρος διεξαγωγής συνεδριών και η χρονική τους διάρκεια 

 

Οι χώροι που έλαβαν χώρα οι συνεδρίες με τον Μ. ήταν κυρίως το σπίτι του αλλά και η 

ευρύτερη κοινότητα. Το γεγονός αυτό βοήθησε να χρησιμοποιηθεί η Ε.Ε.Ε. σε διάφορα 

περιβάλλοντα και καταστάσεις. Σε κάθε συνεδρία παρόντας ήταν κάποιος από τους κηδεμόνες 

του παιδιού. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας ξεπερνούσε κατά πολύ το συνηθισμένο χρόνο 

μιας τυπικής συνεδρίας λογοθεραπείας και αυτό συνέβαινε διότι ο Μ. διασκέδαζε να 

αλληλοεπιδρά και να επικοινωνεί μέσω της συσκευής tablet. Ο Μ. όχι μόνο δεν έδειχνε να 

κουράζεται, αλλά σε κάθε συνεδρία φαινόταν ενθουσιασμένος και σημείωνε σημαντική 

πρόοδο. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά για κάθε συνεδρία ο χώρος και η 

διάρκεια, όπως και οι ενισχυτές που χρησιμοποιήθηκαν.    
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Στάδιο I Ανέκδοτα Δεδομένα© 

Ημ/νία 

Συνεδρίας/ 

Δραστηριότητας 

Αρχικά 

Εκπαιδευτή 

Κατά 

Προσέγγιση 

Συναλλαγών 

Τοποθεσία & 

Διάρκεια 

Συνεδρίας 

Εικόνες που 

χρησιμοποιήθηκαν 

Επίπεδο 

Σωματικής 

Καθοδήγησης 

5/8/2017 Α.Γ/Δ.Δ 40 ΣΠΙΤΙ 

 

3 ΩΡΕΣ 

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΑ

/ΣΠΙΡΑΛ 

ΜΚ 

09/08/2017 Α.Γ/Δ.Δ 45 ΠΛΑΤΕΙΑ 

 

2,5 ΩΡΕΣ 

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΑ

/ΣΠΙΡΑΛ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚ

Η ΜΠΑΛΑ 

ΜΚ 

13/08/2017 Α.Γ/Δ.Δ 35 ΣΠΙΤΙ 

 

 

1 ΩΡΑ 

ΣΠΙΡΑΛ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 

ΧΚ 

20/08/2017 Α.Γ/Δ.Δ 45 ΑΓΟΡΑ 

 

 

45 ΛΕΠΤΑ 

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΑ

/ΣΠΙΡΑΛ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚ

Η ΜΠΑΛΑ 

ΧΚ 

29/08/2017 Α.Γ/Δ.Δ 45 ΣΠΙΤΙ/ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

2,5 ΩΡΕΣ 

ΣΠΙΡΑΛ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 

ΧΚ 

04/09/2017 Α.Γ/Δ.Δ 40 ΣΠΙΤΙ/ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

2,5 ΩΡΕΣ 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ/ΠΑΤΑΤΑΚΙ

Α/ΣΟΚΟΛΑΤΑ/ΣΠΙΡΑΛ/

ΦΙΔΑΚΙ 

ΧΚ 

 

5.3.2 Συμμετέχοντες 

 

Σε κάθε συνεδρία παρόντες ήταν οι δύο φοιτητές (σωματικός καθοδηγητής – σύντροφος 

επικοινωνίας) που εκπονούσαν την έρευνα. Ακόμη, στην πλατεία κοντά στο σπίτι του Μ., 

μέρος που του αρέσει να παίζει, είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς το παιδί αλληλοεπιδρά με 

φίλους του σε ουδέτερο περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, πως πολλές φορές στον 

ευρύτερο χώρο βρίσκονταν και οι γονείς του παιδιού, καθώς ‘απολάμβαναν’, όπως 

χαρακτηριστικά μας είπαν, την επικοινωνιακή αυτή διαδικασία.  

                                                           
© Πνευματικά δικαιώματα, 2002-2005, Pyramid Educational Consultants       

  Δημιουργήθηκε από την Anne Overcash, M.Ed.                                                                                Επιτρέπεται η ανατύπωση 
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5.3.3 Υλικά και εξοπλισμός 

 

Κατά την διάρκεια των συνεδριών, γινόταν χρήση κάποιων ενισχυτών, οι οποίοι αφορούσαν 

τις κατηγορίες των τροφών και των παιχνιδιών. Πιο συγκεκριμένα:  

Τροφές. Ο Μ. έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση σε σνακς, όπως σοκολάτες, καραμέλες, πατατάκια 

και αναψυκτικό 

Παιχνίδια. Ο Μ. φαινόταν να διασκέδαζε με αισθητηριακά παιχνίδια (όπως για παράδειγμα, η 

αισθητηριακή μπάλα), με τον υπολογιστή και το tablet. Επίσης, ως προς τις δραστηριότητες, 

του άρεσε αρκετά να κάνει ποδήλατο και περιπάτους με την οικογένεια του, βόλτα στην αγορά 

και να βλέπει ταινίες. 

iPad. Η ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της εκπόνησης της 

έρευνας ήταν ένα μαύρο σε χρώμα iPad της εταιρίας Apple. Ήταν ενισχυμένο με 

προστατευτικό τζαμάκι οθόνης και με θήκη που επέτρεπε να σταθεί η συσκευή σε κάθετη 

θέση. Το tablet είχε τα εξής χαρακτηριστικά/διαστάσεις:  Ύψος 240 mm, Πλάτος 169,5 mm, 

Πάχος 7,5 mm, Βάρος 478 g, Οθόνη 9,7 ιντσών (διαγώνιος). 

Εφαρμογή (app). Η εφαρμογή PECS που χρησιμοποιήθηκε ήταν η γνήσια της εταιρίας, η οποία 

αγοράστηκε και ¨κατέβηκε¨ από το ίντερνετ για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. 

 

5.3.4 Επιλογή Λεξιλογίου 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το βιβλίο επικοινωνίας του Μ. και το επίπεδο του PECS στο οποίο 

βρίσκεται κατασκευάσαμε το αντίστοιχο λεξιλόγιο στην ψηφιακή του μορφή.  

5.3.5  Τρόπος Αναπαράστασης 

 

Χρησιμοποιώντας τα εικονίδια της εφαρμογής που παρέχονται αλλά δημιουργώντας όπου 

χρειαζόταν και νέα εικονίδια, δημιουργήσαμε από την αρχή ένα αντίγραφο του βιβλίου 

επικοινωνίας του παιδιού. Η διαδικασία αυτή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, όχι τόσο στο κομμάτι 

των εικονιδίων που παρέχει το PECS όσο στο κομμάτι των αντικειμένων που το παιδί ήθελε 

συγκεκριμένα και όχι σαν μια γενική κατηγορία. Για παράδειγμα, στα οχήματα δημιουργήθηκε 

εικονίδιο για το «αυτοκίνητο» και την «μηχανή» που υπήρχαν στην οικογένεια με 

συγκεκριμένες φωτογραφίες και όχι με τα γενικά εικονίδια που παρέχει η εφαρμογή. Αυτό 

συνέβη γιατί ο Μ. πολλές φορές ήθελε να αναφερθεί στα συγκεκριμένα οχήματα και όχι στην 

γενική κατηγορία. Όταν επιθυμεί να μιλήσει γενικά για την κατηγορία των οχημάτων 

χρησιμοποιεί το διαθέσιμο εικονίδιο της εφαρμογής. 
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Σχ. 9: Τρόπος Αναπαράστασης τη εφαρμογής «PECS» 

 

5.2.6 Διαμόρφωση του προγράμματος «PECS» 

 

Η πρώτη επαφή του Μ. με το πρόγραμμα έγινε στο χώρο του σπιτιού του. Με βάση την λογική 

του PECS, όταν παρατηρηθεί λανθασμένη κατανόηση ενός σταδίου από το παιδί τότε ο 

θεραπευτής κάνει ένα βήμα πίσω και συνεχίζει την διαδικασία από το προηγούμενο στάδιο. 

Έτσι, κάνοντας κάτι παρόμοιο, αποφασίσαμε να μην δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με βάση 

το στάδιο που βρίσκεται ο Μ. αλλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω, προκειμένου να δώσει βάση 

σε λεπτομέρειες όπως είναι ο χειρισμός του νέου ψηφιακού πλέον βιβλίου επικοινωνίας. Αυτό, 

στην περίπτωση του Μ., δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί γιατί την στιγμή που 

παρουσιάσαμε στην οικογένεια του την εφαρμογή, ο Μ. πήρε το tablet και άρχισε να φτιάχνει 

μόνος του τις ρυθμίσεις του ψηφιακού του βιβλίου. Αυτό συνέβη διότι το παιδί είχε 

παρακολουθήσει στο ίντερνετ σχετικά βίντεο με εφαρμογές Ε.Ε.Ε. και δεν δυσκολεύτηκε  στο 

να δημιουργήσει την δική του εφαρμογή.    

 

5.3.6.1 Οπτικά Χαρακτηριστικά 

 

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή PECS μπορεί κανείς να επιλέξει και να κατασκευάσει δικές του 

εικόνες που θεωρεί αναγκαίες αλλά και κατάλληλες. Επιτρέπει, δηλαδή, στον χρήστη να 

τραβήξει απλώς μια φωτογραφία ενός αντικειμένου και να την χρησιμοποιήσει άμεσα. Κάτι 

αντίστοιχο συνέβη στην περίπτωση του Μ., αφού είχε ιδιαίτερες προτιμήσεις, όπως τα 

συγκεκριμένα μεταφορικά μέσα της οικογένειας του. Στην δημιουργία του ψηφιακού βιβλίου 

επικοινωνίας, όπως και στο κανονικό βιβλίο, το PECS φροντίζει να αποτελείται από πολλές  

έγχρωμες σελίδες, στις οποίες είναι ‘τοποθετημένες’ εικόνες που αναπαριστούν διάφορα 

αντικείμενα, δραστηριότητες και καταστάσεις, ανάλογα με την θεματική ενότητα τις σελίδας. 

Τέλος, το πρόγραμμα δίνει την επιλογή του εικονιδίου και τη μεταφορά του στην μπάρα 

επικοινωνίας με δύο τρόπους, πρώτον με απλό άγγιγμα και δεύτερον με την επιλογή να 

σύρεις στη σωστή θέση (tap or drag). 

 

5.3.6.2 Ακουστικά Χαρακτηριστικά 

 

Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα Ε.Ε.Ε, το PECS στο tablet έχει την δυνατότητα να παράγει 

ήχο για κάθε εικονίδιο, κάτι το οποίο είναι προ εγκατεστημένο. Κατά αυτόν τον τρόπο, η 

παραγωγή είναι πάντα σταθερή σε χαρακτηριστικά όπως ταχύτητα, ύψος και ένταση της 

φωνής, χωρίς βέβαια θορύβους από το εξωτερικό περιβάλλον. Με τον ίδιο τρόπο παράγονται 

και τα εικονίδια που δημιουργούνται από τον χρήστη. Η μόνη ρύθμιση που πραγματοποιήθηκε 
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ήταν η ρύθμιση σε έναν ισοσταθμιστή ήχου που υπάρχει στην εφαρμογή έτσι ώστε η φωνή να 

ταιριάζει στο φύλο και στην χρονολογική ηλικία του χειριστή.  

 

5.3.7 Αναλυτικοί πίνακες συνεδριών 

 

PECS – Στάδιο I 

Μαθητής: Μ. 

 

Ημ/νία Εκπ. Επιλέγει Σύρει Αναπαραγωγή Εκκαθάριση Εικόνα  Δραστηριότητα  

05/08 Θέλω + + - - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ  
1:1 

 Θέλω + + - - ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + - - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + - - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + - - ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - - ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + - - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + - - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + - - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + - - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + - + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + - - ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + - + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + - + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + - + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + - + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + - + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + - + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + - + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 + = Αυτόνομη αντίδραση - = Καθοδηγούμενη αντίδραση 
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PECS – Στάδιο I 

Μαθητής: Μ. 

 

Ημ/νία Εκπ. Επιλέγει Σύρει Αναπαραγωγή Εκκαθάριση Εικόνα  Δραστηριότητα  

09/08 Θέλω + + + - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + - ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + - ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + - ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 + = Αυτόνομη αντίδραση - = Καθοδηγούμενη αντίδραση 
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PECS – Στάδιο I 

Μαθητής: Μ. 

 

Ημ/νία Εκπ. Επιλέγει Σύρει Αναπαραγωγή Εκκαθάριση Εικόνα  Δραστηριότητα  

13/08 Θέλω + + + - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ  
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + - ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + - ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + + ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 + = Αυτόνομη αντίδραση - = Καθοδηγούμενη αντίδραση 
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PECS – Στάδιο I 

Μαθητής: Μ. 

 

Ημ/νία Εκπ. Επιλέγει Σύρει Αναπαραγωγή Εκκαθάριση Εικόνα  Δραστηριότητα  

20/08 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ  1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 + = Αυτόνομη αντίδραση - = Καθοδηγούμενη αντίδραση 
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PECS – Στάδιο I 

Μαθητής: Μ. 

 

Ημ/νία Εκπ. Επιλέγει Σύρει Αναπαραγωγή Εκκαθάριση Εικόνα  Δραστηριότητα  

29 /08 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 + = Αυτόνομη αντίδραση - = Καθοδηγούμενη αντίδραση 
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PECS – Στάδιο I 

Μαθητής: Μ. 

 

Ημ/νία Εκπ. Επιλέγει Σύρει Αναπαραγωγή Εκκαθάριση Εικόνα  Δραστηριότητα  

04/09 Θέλω + + + + ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + ΠΑΤΑΤΑΚΙ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 Θέλω + + + + ΣΠΙΡΑΛ 1:1 

 Θέλω + + + + 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΠΑΛΑ 
1:1 

 Θέλω + + + + ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1:1 

 + = Αυτόνομη αντίδραση - = Καθοδηγούμενη αντίδραση 
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5.3.8 Ανάλυση Συνεδριών 

 

1η συνεδρία (05/08/2017) 

Η πρώτη συνάντηση με τον Μ. έγινε στο σπίτι του παιδιού και στην ευρύτερη κοινότητα. Σε 

συνεργασία με την οικογένεια του, γνωριστήκαμε  και αξιολογήσαμε το επίπεδο του PECS 

στο οποίο βρίσκεται το παιδί. Μαζί με τον Μ. έγιναν αρκετές ανταλλαγές αντικειμένων με 

Ε.Ε.Ε. και έδειξε να το διασκεδάζει και να μας δείχνει τις προτιμήσεις του σε ενισχυτές. Αξίζει 

να σημειωθεί πως ο Μ. γνώριζε από το διαδίκτυο για την ύπαρξη της εφαρμογής και έλαβε 

ενεργό ρόλο κατά την δημιουργία του δικού του ψηφιακού βιβλίου επικοινωνίας βοηθώντας 

στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.    

2η συνεδρία (09/08/2017) 

Η δεύτερη συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία κοντά στο σπίτι του Μ. όπου του 

αρέσει να παίζει. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να δούμε πως το παιδί αλληλοεπιδρά με ανθρώπους 

και φίλους του σε ουδέτερο περιβάλλον. Ο Μ. χρησιμοποιεί την εφαρμογή  για να 

επικοινωνήσει όπως ακριβώς έκανε μέχρι τώρα και με το βιβλίο επικοινωνίας του αλλά 

παρατηρούμε πως ξεχνά να πατήσει το κουμπί της εκκαθάρισης, όπου αυτό είναι και το 

μοναδικό σημείο που χρειάζεται μερική καθοδήγηση από τον σωματικό καθοδηγητή. 

 

3η συνεδρία (13/08/2017) 

Η συνεδρία αυτή έλαβε χώρα στο σπίτι και είναι η πρώτη φορά που στις τελευταίες ανταλλαγές 

ο Μ. μαθαίνει χωρίς βοήθεια πλέον να πατά το κουμπί της αναπαραγωγής του ήχου, κάτι που 

μέχρι τώρα αγνοούσε. Ο ρόλος του σωματικού καθοδηγητή περιορίζεται πλέον μόνο στο 

κομμάτι της παρατήρησης αφού οι ανταλλαγές και η όλη επικοινωνία μας με τον Μ. γίνεται 

πλέον χωρίς καμία καθοδήγηση. 

4η, 5η και 6η συνεδρία (20, 29 /08 και 04/09/2017) 

Στις συναντήσεις μας αυτές ο Μ. έχει εδραιώσει τις απαιτούμενες συμπεριφορές που ζητάμε 

από αυτόν. Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν είτε στο σπίτι του παιδιού είτε στην ευρύτερη 

κοινότητα. Η επικοινωνία και οι συναλλαγές έλαβαν μέρος ανάμεσα στον θεραπευτή και τον 

Μ. αλλά και ανάμεσα στον Μ. και σε αγνώστους. Το παιδί πλέον δεν χρειάζεται σωματική 

καθοδήγηση και πραγματοποιεί όλα τα βήματα με επιτυχία. Μπορούμε να ισχυριστούμε πως 

ο Μ. έχει φθάσει στο ίδιο επίπεδο του PECS τόσο στο βιβλίο επικοινωνίας όσο και στην 

εφαρμογή. 

7η συνεδρία (05/10/2017) - Επαναξιολόγηση 

Η τελευταία συνεδρία έλαβε χώρα στο σπίτι του Μ. και ο σκοπός της ήταν η 

επαναξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του με την χρήση της εφαρμογής PECS 

μέσω του tablet. Τα αποτελέσματα αναλύονται παρακάτω. 

 

5.3.9 Συμπέρασμα συνεδριών 

 

Παρατηρώντας το παρακάτω γράφημα και αναλύοντας την κλίση της ευθείας βλέπουμε πως ο 

Μ. σε κάθε συνεδρία είχε λιγότερη ανάγκη από καθοδηγούμενες συμπεριφορές. Με άλλα 

λόγια, δεχόταν λιγότερες διορθώσεις από τον σωματικό καθοδηγητή, συνεπώς το παιδί έκανε 

λιγότερα λάθη. Στην τέταρτη συνεδρία φαίνεται πως το παιδί πλέον κινείται και επικοινωνεί 

με την εφαρμογή εντελώς αυτόνομα στον χώρο, όπως ακριβώς γίνεται έως και την  τελευταία 
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συνεδρία που πλέον φαίνεται πως έχει κατακτήσει το επίπεδο που βρισκόταν με το βιβλίο 

επικοινωνίας του. 

 

Πίνακας 6: Καθοδηγούμενες αντιδράσεις ανά συνεδρία 

5.4 ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

H επαναξιολόγηση του Μ. έλαβε χώρα στο γονεϊκό του σπίτι και πραγματοποιήθηκε στις  

05/10/2017, δηλαδή περίπου έναν μήνα από την τελευταία μας συνεδρία (04/09/2017) με σκοπό να 

συνομιλήσουμε με την οικογένεια του και να ελέγξουμε τις επικοινωνιακές του δεξιότητες μετά το 

πέρας των συνεδριών. 

Σύμφωνα με τους γονείς του, ο Μ. όχι μόνο συνεχίζει να επικοινωνεί μέσω της συσκευής “tablet” 

αλλά αποτελεί το μέσο ΕΕΕ που προτιμά να χρησιμοποιεί. Το παιδί συνεχίζει να ενημερώνει χωρίς 

βοήθεια το ψηφιακό βιβλίο επικοινωνίας του, προσθέτοντας συνεχώς νέες λέξεις για να 

ανταπεξέλθει στις προοδευτικές ανάγκες της καθημερινότητας του. Αξίζει να σημειωθεί πως σε 

ελάχιστες περιπτώσεις πλέον χρησιμοποιεί την νοηματική γλώσσα, αφού προτιμά να επικοινωνεί 

μέσω του tablet. Αυτό συμβαίνει γιατί γίνεται πολύ πιο εύκολα κατανοητός από τα άτομα της 

ευρύτερης κοινότητας. Ο Μ. φέρει μαζί του συνεχώς την συσκευή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε 

εξωτερικούς χώρους, αλλά έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιεί την συσκευή και στις συνεδρίες 

λογοθεραπείας που παρακολουθεί καθημερινά. 

 

5.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 
Από το διάγραμμα που ακολουθεί παρακάτω και ύστερα από την ολοκλήρωση των 6 

συνεδριών του Μ., παρατηρούμε το μέγεθος της αύξησης της χρήσης της συσκευής “tablet” 

έναντι της νοηματικής. Η μεγάλη διαφορά παρουσιάζεται κυρίως στις μονολεκτικές 

απαντήσεις και στις απαντήσεις που αποτελούνται από προτάσεις με δύο λέξεις. Αυτό 

μαρτυρά, πως σε βάθος χρόνου και όταν το παιδί είχε την ευκαιρία να συνηθίσει αυτόν τον 

τρόπο επικοινωνίας, η χρήση του tablet ήταν προτιμότερη, καθώς ο ίδιος γινόταν πιο εύκολα 

κατανοητός από τα άτομα της ευρύτερης κοινότητας που ενδεχομένως να μην είχαν κάποια 

γνώση σχετικά με την ΕΕΕ. 
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Πίνακας 7: Χρήση της συσκευής “tablet” ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την παρέμβαση 

5.6 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Κατά τις συνεδρίες μετάβασης του βιβλίου επικοινωνίας PECS σε tablet, ο σωματικός 

καθοδηγητής του Μ. ήταν ένα κοντινό συγγενικό του πρόσωπο, ο αδερφός του. Όσον αφορά 

το θετικό κομμάτι της υπόθεσης, ο Μ. δεν χρειάστηκε ιδιαίτερο χρόνο να προσαρμοσθεί και 

να νιώσει την ανάγκη της επικοινωνίας. Ανοίχτηκε σχεδόν αμέσως, κάτι που ίσως να 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην διαφορά του αριθμού των συνεδριών που 

πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στον Μ. και στο δεύτερο περιστατικό της μελέτης, τον Α. 

Βέβαια, η συγγενική αυτή σχέση οδήγησε να παρουσιαστούν και κάποια αρνητικά στοιχεία. 

Ο Μ., όντας έντονα χειριστικός και βασιζόμενος στο γεγονός πως κατά την εκπαίδευσή του 

ήταν παρών ο αδερφός του, στις πρώτες συνεδρίες έδειχνε να προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί 

και να τις αποφύγει. Αυτή η επιθυμία όμως άρχισε να μειώνεται όταν η εφαρμογή 

παρουσιάστηκε στον ίδιον. Ενθουσιασμένος πλέον από την τεχνολογία, το ενδιαφέρον του Μ. 

ξεκίνησε να επικεντρώνεται στην χρήση της συσκευής και των δυνατοτήτων της. Για τον λόγο 

αυτόν, ο αδερφός του Μ. είχε τον ρόλο του συντρόφου επικοινωνίας, καθώς είναι 

αποκλειστικά βοηθητικός κατά την εκμάθηση του PECS και η αλληλεπίδραση περιορίζεται 

στον ελάχιστο βαθμό.   

 

5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οδεύοντας προς στο τέλος αυτής της έρευνας, παρατηρούμε πως ο Μ. είναι ένα παιδί, το οποίο 

από σχετικά μικρή ηλικία εκπαιδεύτηκε με το σύστημα του PECS για να μπορέσει να 

ικανοποιήσει βασικές του ανάγκες αλλά και να επικοινωνήσει όσο το δυνατόν καλύτερα όταν 

βρίσκεται στην κοινότητα. Αυτή η ανάγκη του παιδιού αλλά και της οικογένειας του για 

επικοινωνία ήταν που κάποια χρόνια αργότερα έκαναν τον Μ. να ξεκινήσει να επικοινωνεί με 

την νοηματική γλώσσα, ώστε σε στιγμές που δεν υπήρχε το βιβλίο επικοινωνίας ή δεν ήταν 

διαθέσιμα κάποια αναγκαία εικονίδια, ο Μ. να μπορεί να επικοινωνήσει με τα άτομα που 

βρίσκονταν στον άμεσο περίγυρο του. Παρόλο, όμως, που η νοηματική γλώσσα βελτίωσε σε 

κάποιες περιπτώσεις την επικοινωνία μεταξύ του παιδιού και της οικογένειας, δεν κατάφερε 

να φέρει τα ίδια θετικά αποτελέσματα και με τον γενικό πληθυσμό, αφού δεν είναι γνώστης 
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αυτής της μεθόδου. Αυτό το κενό ήρθε να καλύψει η χρήση της εφαρμογής του PECS μέσω 

της συσκευής “tablet”, καθώς παρέχει την δυνατότητα να ενημερώνεται και να προσθέτει νέο 

υλικό μέσα σε λίγα λεπτά, υπερτερώντας κατά αυτόν τον τρόπο έναντι του βιβλίου 

επικοινωνίας. Μάλιστα, ο Μ. γίνεται αντιληπτός από όλους, αφού πλέον έχει την «δική του» 

ψηφιακή φωνή, σε αντίθεση με την νοηματική γλώσσα. 
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 
6.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 

Αναλύοντας το γράφημα που ακολουθεί βλέπουμε πως και οι δύο περιπτώσεις έφτασαν στον 

στόχο που είχε τεθεί εξαρχής, ο οποίος ήταν η πλήρης εξάλειψη των λαθών. Μια διαφορά 

αποτελεί ο χρόνος που χρειάστηκαν οι δύο συμμετέχοντες της έρευνας για να φθάσουν στο 

στόχο τους. Όπως φαίνεται, ο χρόνος που χρειάστηκε ο Α. ήταν ο διπλάσιος από αυτόν του Μ. 

Ακόμη, βλέπουμε πως αν και ο Μ. ξεκίνησε πραγματοποιώντας περισσότερα λάθη και 

χρειάστηκε περισσότερες φορές να καθοδηγήσουμε την αντίδραση του από την δεύτερη 

κιόλας συνεδρία μείωσε σημαντικά τα λάθη του σε σχέση με τον Α. που και αυτός ακολούθησε 

την ίδια πορεία αλλά με μικρότερη όμως πρόοδο ανάμεσα στις συνεδρίες του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8: Συγκριτικό γράφημα των δυο περιπτώσεων μελέτης 

 

6.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PECS ΣΕ IPAD ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
  

Η έρευνα «Effectiveness of the PECS Phase III app and choice between the app and traditional 

PECS among preschoolers with ASD» των Jennifer B. Ganz, Ee Rea Hong και Fara D. 

Goodwyn εξέτασε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής PECS σε ηλεκτρονική μορφή 

(iPad), καθώς και την προτίμηση των συμμετεχόντων ανάμεσα στη χρήση ενός βιβλίου 

επικοινωνίας ή ενός tablet. Η μελέτη περιλάμβανε τρία παιδιά προσχολικής ηλικίας (τα δύο 

παιδιά ήταν 3 ετών, το άλλο ήταν 4 ετών), που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, 

αντιμετώπιζαν διαταραχή επικοινωνίας (δηλαδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν 

αυθόρμητα σε σύγκριση με το επίπεδο των τυπικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων τους 
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χρησιμοποιώντας ομιλία) και είχαν προηγούμενη εμπειρία με PECS (βιβλίο επικοινωνίας). Η 

θεραπεία λάμβανε χώρα για οκτώ (8) εβδομάδες με τριάντα (30) λεπτά συνεδρίας δύο φορές 

την εβδομάδα, σε μια ιδιωτική αίθουσα από τον θεραπευτή, τον σύντροφο επικοινωνίας και 

έναν παρατηρητή. Στον παρακάτω πίνακα γίνονται λεπτομερώς εμφανή τα χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων:  
 

 
 

Πίνακας 8: DSM-IV-TR scale of the ASRS and participant characteristics 

 

Κάθε παιδί είχε επιλέξει επτά (7) έως οκτώ (8) προτιμώμενα αντικείμενα, που αφορούσαν 

παιχνίδια και φαγητό. Οι εικόνες στο βιβλίο επικοινωνίας και στην εφαρμογή PECS στο 

iPadTM της Apple ήταν ίδιες. Και οι δύο μορφές εικόνων και εικονιδίων περιλάμβαναν το 

όνομα κάθε στοιχείου πάνω από την εικόνα. Το εικονίδιο στο iPad παρήγαγε φωνή. Για 

παράδειγμα, όταν πατούσαν το εικονίδιο, το iPad παρήγαγε το όνομα του στοιχείου. Το παιδί 

και ο θεραπευτής κάθονταν σε ένα τραπέζι ή στο πάτωμα, πρόσωπο με πρόσωπο και με το 

βιβλίο επικοινωνίας PECS και το iPad ανάμεσα τους. Τα επιλεγμένα προτιμώμενα αντικείμενα 

κάθε παιδιού βρίσκονταν δίπλα στον σύντροφο επικοινωνίας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ήχος 

του iPad ήταν ενεργοποιημένος σε όλες τις συνεδρίες αλλά υποτονικός, έτσι ώστε η 

παρουσίαση του βιβλίου επικοινωνίας PECS και του iPad να είναι όσο το δυνατόν παρόμοια. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης εκπαίδευσης της εφαρμογής PECS στο iPad, το βιβλίο 

επικοινωνίας είχε αφαιρεθεί. Οι διαδικασίες PECS εφαρμόστηκαν ακολουθώντας τα βήματα 

που δίνονται στο εγχειρίδιο του PECS (Frost & Bondy, 2002), εκτός από το γεγονός ότι το 

παιδί διδάχθηκε να πιέζει την εικόνα στην εφαρμογή αντί να παραδίδει μια φωτογραφία στον 

σύντροφο επικοινωνίας. Ο τελευταίος έδινε την ευκαιρία στο παιδί να αγγίζει κάθε εικόνα στο 

iPad και να ταιριάζει με κάθε εικόνα το κάθε στοιχείο. 

Κατά την φάση επιλογής μετά την επέμβαση, τοποθετήθηκαν στο τραπέζι τα δύο συστήματα 

επικοινωνίας και τα προτιμώμενα αντικείμενα, μεταξύ του θεραπευτή και του παιδιού. Έτσι, 

δόθηκε η ευκαιρία στο παιδί να έχει την απόλυτη επιλογή σχετικά με ποιον από τους δύο 

τρόπους ανταλλαγής θα προτιμήσει. 



  

100 
 

Αφού ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση χρήσης της εφαρμογής, οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν 

ανεξάρτητα και σωστά την εφαρμογή PECS, δημιουργώντας έτσι μια λειτουργική σχέση 

μεταξύ της εφαρμογής και την υποβολή αιτημάτων. Ο Damian και ο Jason επέδειξαν 

προτίμηση στην εφαρμογή επιλέγοντάς την συχνότερα από το βιβλίο επικοινωνίας PECS, σε 

αντίθεση με τον Javier. Αυτό γίνεται φανερό στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Πίνακας 9:  Times App Chosen 

 

Ο Javier δεν σημείωσε αρκετή πρόοδο, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται στην πρόσφατη 

εξέλιξή του στη Φάση IV του PECS (Frost & Bondy, 2002), η οποία περιλαμβάνει έναν πιο 

πολύπλοκο συνδυασμό εικόνων για την υποβολή αιτημάτων από τους άλλους δύο 

συμμετέχοντες, οι οποίοι βρίσκονταν στην Φάση ΙΙΙ. Μια άλλη εξήγηση για το γεγονός που ο 

Damian και ο Jason έχουν δείξει μεγαλύτερη προτίμηση στην εφαρμογή, είναι ότι οι 

θεραπευτές τους χρησιμοποιούσαν συχνά tablet για να προσφέρουν ενίσχυση μέσω 

προτιμώμενων βίντεο. Κατά αυτόν τον τρόπο, το tablet είχε προηγουμένως συσχετιστεί με την 

ενίσχυση, σε αντίθεση με τον θεραπευτή του Javier που δεν του είχε παρουσιάσει κάποια 

παρόμοια συσκευή πριν από τη μελέτη. Ακόμη, ο ήχος που παραγόταν από το iPad μπορεί να 

είχε ενισχυτική αξία στα δύο παιδιά, οδηγώντας έτσι σε μια προτίμηση που βασίζεται στις 

ακουστικές πτυχές της συσκευής AAC και όχι σε άλλους παράγοντες, όπως η ευκολία χρήσης. 

Ανεξάρτητα από αυτό όμως, μια ισχυρή προτίμηση για μια συγκεκριμένη συσκευή, 

ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της χρήσης. 

6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Σύμφωνα με τα γραφήματα που παρατίθενται παρακάτω, συμπεραίνουμε πως οι συνολικές 

προσπάθειες που αποτυπώθηκαν ως λάθος σχετικά με το πλήκτρο της εκκαθάρισης ήταν 

67% για τον Α. και το 62% για τον Μ., ενώ σχετικά με το πλήκτρο της αναπαραγωγής τα 

ποσοστά ήταν 33% και 38%, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε έντονη δυσκολία 

στην διαδικασία προσαρμογής με το κουμπί της εκκαθάρισης, σε αντίθεση με το κουμπί της 

αναπαραγωγής, όπου το ποσοστό των λαθών ήταν μικρότερο και στις δύο περιπτώσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί πως μια μορφή εκκαθάρισης πραγματοποιείται και στο βιβλίο 

επικοινωνίας, αφού μετά την επικοινωνία ο χρήστης πρέπει να τοποθετήσει τις εικόνες στην 

θέση τους. Κατά αυτόν τον λόγο δεν περιμέναμε μεγάλη απόκλιση στην δυσκολία που θα 
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αντιμετώπιζαν σε αυτό το σημείο. Από την άλλη πλευρά, περιμέναμε να αντιμετωπίσουν 

μεγαλύτερη δυσκολία στο κομμάτι της αναπαραγωγής, που τελικά, όπως παρουσιάζεται και 

στο γράφημα, το ποσοστό των λαθών ήταν χαμηλό. Προφανώς η παραγωγή ήχου από την 

συσκευή εντυπωσίασε έντονα τα παιδιά με αποτέλεσμα, αν και δεν υπήρχε αυτό το βήμα στο 

κομμάτι της επικοινωνίας με το βιβλίο, να το μάθουν αρκετά γρήγορα. 

  

 

Πίνακας 10: Γράφημα λαθών του Α.    Πίνακας 11: Γράφημα λαθών του Μ. 

 

6.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η οικογένεια του Μ., παρακολουθώντας με το πέρας των συνεδριών την ανοδική εκφραστική 

εξέλιξη της επικοινωνίας του παιδιού αλλά παράλληλα και την βελτίωση της αυτοπεποίθησης 

και την σημαντική αύξηση των κινήτρων να επικοινωνήσει (αφού είχε αποκτήσει την 

ικανότητα πλέον να επιστεί την προσοχή των ατόμων του ευρύτερου χώρου χωρίς βλεμματική 

ή σωματική παρακίνηση), αποφάσισε να αγοράσει μία αντίστοιχη συσκευή (iPad) καθώς και 

την ηλεκτρονική εφαρμογή του PECS. Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα ο Μ. να συνεχίζει μέχρι 

και σήμερα να επικοινωνεί με τον συγκεκριμένο τρόπο ΕΕΕ. Κατά την επαναξιολόγηση που 

πραγματοποιήθηκε, χρησιμοποιούσε την συσκευή κανονικά και επικοινωνούσε χωρίς να 

πραγματοποιεί κανένα απολύτως λάθος. Πλέον βρίσκεται σε θέση να επεμβαίνει και να 

πραγματοποιεί ο ίδιος τις ρυθμίσεις που επιθυμεί, όπως τις νέες προσθήκες εικόνων στο 

ψηφιακό βιβλίο επικοινωνίας. Η ΕΕΕ μέσω i-Ρad είναι το κύριο μέσο επικοινωνίας που 

χρησιμοποιεί, ενώ έχει αποσύρει τελείως το συμβατικό βιβλίο επικοινωνίας που βασιζόταν 

μέχρι τώρα. 

Αντίθετα, ο Α. δεν συνέχισε να χρησιμοποιεί την συσκευή. Παρόλο που ο νέος αυτός τρόπος 

επικοινωνίας είχε παρακινήσει θετικά τις εντυπώσεις της οικογένειας και επιθυμούσε να το 

αποκτήσει, δεν συνέβη κάτι τέτοιο λόγω της μειωμένης οικονομικής δυνατότητας να 

αγοράσουν το υλικό. Το παιδί κατά την επαναξιολόγηση δεν έδειξε να έχει ξεχάσει τον τρόπο 

χρήσης της συσκευής, αφού δεν πραγματοποιήθηκε κάποιο λάθος στις συναλλαγές που έγιναν 

μεταξύ του ίδιου, του σωματικού καθοδηγητή και του συντρόφου επικοινωνίας. Ο περιορισμός 

είναι ότι πλέον δεν θα διαθέτουμε μια σχετική εικόνα για το πώς και το κατά πόσο θα είχε 

εξοικειωθεί με την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου του στο πέρασμα του χρόνου, όπως έγινε 

με τον Μ. 
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6.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 

 
Η γενίκευση και η καθημερινή χρήση μιας εφαρμογής με παραγωγή φωνής είναι πολύ 

σημαντική προκειμένου να επιτευχθεί και μακροπρόθεσμα ο στόχος της αποτελεσματικής 

χρήσης της σε όλα τα περιβάλλοντα και με όλους τους επικοινωνιακούς συντρόφους. Δεν 

αρκεί, με άλλα λόγια, η χρήση της μόνο στα πλαίσια του λογοθεραπευτικού προγράμματος, 

αλλά να αποτελεί η κύρια επικοινωνιακή προτίμηση του παιδιού εκτελώντας μέσω εκείνης τις 

καθημερινές επικοινωνιακές του συναλλαγές. 

Ο Α. έχει αποκομίσει πλέον τις βασικές δεξιότητες χειρισμού της εφαρμογής PECS μέσω ενός 

tablet, με αποτέλεσμα να είναι ικανός να αποκτήσει και να ανταπεξέλθει σε μια παρόμοια 

εφαρμογή επικοινωνίας, η οποία θα ικανοποιεί οικονομικά περισσότερο την οικογένεια του. 

Συνεπώς, προτείνεται η συνέχιση του λογοθεραπευτικού έργου και η ενίσχυση του σε 

περισσότερα περιβάλλοντα και με ποικίλους συντρόφους επικοινωνίας, με κύριο στόχο την 

επίτευξη της αυτόνομης και λειτουργικής επικοινωνίας. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να δοθεί η 

ανάλογη προσοχή στην εκπαίδευση του Α. ως προς τους τομείς του σχολιασμού, των 

ερωτήσεων και της αφήγησης, προκειμένου να αντεπεξέρχεται καταλλήλως στις απαιτήσεις 

του ευρύτερου κοινωνικού του περίγυρου.  

Η συνέχιση του λογοθεραπευτικού προγράμματος συστήνεται και στον Μ., με την διαφορά 

όμως ότι, παρόλο που εκείνος έχει κατακτήσει πλήρως τον χειρισμό των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων της εφαρμογής PECS και τις έχει αξιοποιήσει λειτουργικά σε όλες τις εκφάνσεις 

των καθημερινών επικοινωνιακών του αναγκών, επιθυμείτε η συνέχιση του προκειμένου σε 

κάποια μελλοντική έρευνα να αξιολογηθεί η χρήση της εφαρμογής σε βάθος χρόνου. 

Ακόμη, συγκρίνοντας τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών, σχετικά με τις δυνατότητες 

των SGD μέσω των εφαρμογών tablet για την προώθηση της εκφραστικής και δεκτικής 

γλώσσας, παρατηρούμε πως υπάρχουν θετικά αλλά και κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά. Πιο 

συγκεκριμένα, οι πλαστικοποιημένες κάρτες που χρησιμοποιούνται στα βιβλία επικοινωνίας 

μπορούν να χαθούν εύκολα και χρειάζεται χρόνος για την λήψη νέων φωτογραφιών, την 

εκτύπωση και την προσάρτηση τους στο Velcro. Οι εφαρμογές που υπάρχουν στο tablet 

μπορούν να επιτρέψουν στον χρήστη να τραβήξει απλώς μια φωτογραφία ενός αντικειμένου 

και να την χρησιμοποιήσει άμεσα. Είναι ευρέως γνωστό πως τα tablet γίνονται ολοένα και 

πανταχού παρόντες και χρησιμοποιούνται συχνά από τους ίδιους τους ανθρώπους με και χωρίς 

επικοινωνιακές διαταραχές. Ωστόσο, τα έχουν κάποια μειονεκτήματα, πέρα από το κόστος. 

Αυτά περιλαμβάνουν τη δυνητικά σύντομη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, την ευθραυστότητα 

τους, το να «κολλήσει» η εφαρμογή, σενάριο το οποίο θα αφήσει ένα άτομο χωρίς 

αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας. Επομένως, η κατοχή μιας εφεδρικής συσκευής χαμηλής 

τεχνολογίας είναι σοφή.  

Ακόμη, η εφαρμογή έχει την ικανότητα να συνεχίζει να εξελίσσεται παράλληλα με την 

ανάπτυξη του παιδιού, τόσο ως προς το λεξιλόγιο του όσο και των ευρύτερων αναγκών του. 

Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα Ε.Ε.Ε., το PECS έχει την δυνατότητα να παράγει ήχο για 

κάθε εικονίδιο, ο οποίος είναι προ εγκατεστημένος. Έτσι η παραγωγή είναι πάντα σταθερή σε 

χαρακτηριστικά, όπως ταχύτητα, ύψος και ένταση, χωρίς θορύβους από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Με τον ίδιο τρόπο παράγονται και τα εικονίδια που δημιουργούνται από τον 

χρήστη. Επίσης, υπάρχει η επιλογή της ρύθμισης ενός ισοσταθμιστή ήχου, έτσι ώστε η φωνή 

να ταιριάζει στο φύλο και στην χρονολογική ηλικία του χειριστή. Κατά αυτόν τον τρόπο η 

εφαρμογή καλύπτει ανάγκες που αφορούν την τωρινή περίοδο του παιδιού αλλά και των 

επόμενων χρόνων. 
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