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Π Ε Ρ Ι ΛΗ Ψ Η  Κ Υ Ρ Ι Ο Τ ΕΡ Ω Ν  Σ Η Μ Ε Ι Ω Ν  

Τα τεχνολογικά εργαλεία για άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες είναι συσκευές ή συστήματα που 

υποστηρίζουν άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να 

διατηρήσουν ή να βελτιώσουν την αυτονομία και την 

ευημερία τους. Αυτά τα εργαλεία αντιμετωπίζουν ένα ευρύ 

φάσμα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που σχετίζονται 

με κοινωνικές, συμπεριφορικές, γνωστικές, αντιληπτικές ή 

κινητικές δεξιότητες. 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν γενικά 

δυσκολίες με την κοινωνική επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση, επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, 

καθυστερημένη ανάπτυξη ομιλίας, προβλήματα με την 

βλεμματική επαφή, διαφορετική συλλογιστική, αντιλήψεις 

και προσανατολισμό που τους εμποδίζουν να εκτελούν τα 

ακαδημαϊκά τους καθήκοντα με τον ίδιο τρόπο όπως και 

άλλοι μαθητές. Οι τεχνολογίες που παράγονται ειδικά για 

να διευκολύνουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές 

προκλήσεις των μαθητών με ΔΦΑ παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη μείωση των εμποδίων στη μάθηση. Η απόκτηση 

γνώσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών για μαθητές με ΔΦΑ θα 

βοηθήσει τους προπτυχιακούς φοιτητές διδασκαλίας 

ειδικής αγωγής να βελτιώσουν τόσο τις διδακτικές όσο και 

τις τεχνολογικές δεξιότητες τους. 

Αυτό το έγγραφο έχει συνταχθεί ως πρόγραμμα σπουδών 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης «Εισαγωγή στα Τεχνολογικά 

Εργαλεία για τη Βελτίωση των Δεξιοτήτων Κοινωνικής και 

Επικοινωνίας των Μαθητών με ΔΦΑ». Το πρόγραμμα 

σπουδών περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Η Ενότητα 1 

παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη Διαταραχή στο 

Φάσμα του Αυτισμού - Κοινωνικές και Επικοινωνιακές 

Προκλήσεις, Εργαλεία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και την 

ταξινόμησή τους, τον στόχο του προγράμματος, τις έννοιες, 

τις λέξεις-κλειδιά, την ορολογία, παραδείγματα σε 

παρεμβάσεις βάσει τεκμηρίων για την υποστήριξη 

δεξιοτήτων επικοινωνίας παιδιών με ΔΦΑ. Η Ενότητα 2 

περιλαμβάνει μια συμπληρωματική έκθεση σχετικά με τη 

χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Η Ενότητα 3 παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

τα στοιχεία του προγράμματος σπουδών, όπως 

 

 

  

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ…? 

 

Η διαταραχή του φάσματος του 

αυτισμού δεν είναι θεραπεύσιμη 

και ως εκ τούτου η συνεχής 

υποστήριξη του ατόμου και της 

οικογένειάς του είναι απαραίτητη 

καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του 

(Sussman et al., 2015). 
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περιεχόμενο, ενότητες, θέματα, μαθησιακά 

αποτελέσματα, διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, 

διδακτικό υλικό και μέθοδοι αξιολόγησης.  
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Μεθοδολογία  

Στην αρχή της διαδικασίας, οι εταίροι του προγράμματος ανταποκρίθηκαν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και 

προγραμματίστηκαν οι δραστηριότητες για την προετοιμασία της Αναφοράς 1 «Διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και 

κοινωνικές και επικοινωνιακές προκλήσεις», πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μέσω Skype για να αποφασιστεί και να 

συμφωνηθεί το περιεχόμενο του ενημερωτικού φυλλαδίου. Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν με το 

πρότυπο αναφοράς που προσφέρθηκε από την NARA ED-TECH αφού πραγματοποίησαν μερικές 

αλλαγές στους τίτλους της έκθεσης.  

Στην εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Düzce, οι εταίροι 

κοινοποίησαν τις αναφορές τους και αναθεώρησαν το περιεχόμενο. Η διαδικασία 

προετοιμασίας της έκθεσης 2 «Υποστηρικτικά τεχνολογικά εργαλεία για την 

ενίσχυση της διαδικασίας των παιδιών με διαταραχή του φάσματος του 

αυτισμού» προγραμματίστηκε στη συνάντηση αυτή. 

Μια άλλη συνάντηση μέσω Skype πραγματοποιήθηκε μετά την εναρκτήρια 

συνάντηση για την παρακολούθηση της διαδικασίας και η Αναφορά 2 

προετοιμάστηκε από κάθε συνεργάτη και μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα cloud 

με σκοπό την αρχειοθέτηση και την κοινή χρήση. Το DUZCE UNIVERSITY συνδύασε 

όλες τις αναφορές σε μία μόνο έκθεση και η NARA ED-TECH ολοκλήρωσε αυτήν την 

έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων μεταφράσεων, ρυθμίσεων και 

γραφικού σχεδιασμού. 

Η NARA-ED-TECH συνέταξε μια συμπληρωματική έκθεση που έδωσε πληροφορίες σχετικά με 

τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας. 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY ετοίμασε το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών με βάση τις 

προκαταρκτικές εκθέσεις. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι εταίροι έδωσαν 

ανατροφοδότηση, έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία προετοιμασίας του 

προγράμματος μαθημάτων. Κάθε εταίρος ετοίμασε δύο ή τρία σχέδια μαθήματος. Με τον τρόπο αυτό, ολοκληρώθηκε 

η προετοιμασία του προγράμματος σπουδών. Η NARA ED-TECH έκανε τις απαραίτητες διορθώσεις στο έγγραφο, 

πραγματοποίησε τη γραφιστική απεικόνιση και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα σπουδών. 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, οι διακρατικές συναντήσεις δεν μπορούσαν να οργανωθούν και για αυτό  εξαιτίας της 

έλλειψης προσωπικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εκπροσώπων των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων / οργανισμών, η 

συχνότητα των διαδικτυακών συναντήσεων αυξήθηκε. Οι διαδικτυακές λύσεις έγιναν πιο απαραίτητες σε αυτήν την 

παγκόσμια κρίση.  

 

 

 

 

 

 

Προετοιμασία 
Προκαταρκτικής 

Έκθεσης 1

Προετοιμασία 
Προκαταρκτικής 

Έκθεσης 2

Προετοιμασία 
Συμπληρωματικής 

Έκθεσης- VR
Ανατροφοδότηση

Προετοιμασία 
προγράμματος 

σπουδών

Ανατροφοδότηση
Προετοιμασία 

Πλάνου Μαθήματος

Ανατροφοδότηση

Σύνταξη και 
Οριστικοποίηση



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
     συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

ABLEWITHTECHTOOLS 

 

 

 

 
 

 

 

 

8 

Ε Ι Σ Α Γ ΩΓ Η  

Γιατί να συμπεριλάβετε υποστηρικτικές τεχνολογίες στην ειδική αγωγή;  

Η διδασκαλία και η παρέμβαση με τη βοήθεια της τεχνολογίας εστιάζει στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού για την επίτευξη 

ενός μαθησιακού στόχου. Οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται σε στοχευμένες δεξιότητες και συμπεριφορές και στον τρόπο με 

τον οποίο αυτές οι δεξιότητες και συμπεριφορές μπορούν να αποκτηθούν χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο τεχνολογικό 

εργαλείο ή εφαρμογή. 

Η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει την ανεξαρτησία, διότι επιτρέπει στους μαθητές να εργάζονται με τον δικό τους ρυθμό, να 

εργάζονται στο δικό τους επίπεδο κατανόησης, να επαναλαμβάνουν τα μαθήματα έως ότου επιτευχθεί το βέλτιστο 

αποτέλεσμα, μειώνει τις κοινωνικές απαιτήσεις και παρέχει ένα σύστημα επικοινωνίας. 

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα τεχνολογικά εργαλεία ενώ μαθαίνουν. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ότι αυτές οι παρεμβάσεις επιταχύνουν τη μάθηση. Τα παιδιά μπορούν να επικεντρωθούν 

στον τρόπο ολοκλήρωσης μιας εργασίας ευκολότερα και επίσης να παρακάμψουν μια περιοχή δυσκολίας χρησιμοποιώντας 

αυτά τα εργαλεία. Για παράδειγμα, ένα παιδί με δυσλεξία μπορεί να ακούσει ένα ηχητικό βιβλίο, να επωφεληθεί από την 

ακοή του που λειτουργεί καλύτερα και μπορεί να μάθει ευκολότερα το περιεχόμενο του βιβλίου. Ή μπορούμε να πούμε ότι 

η απεικόνιση ενός αντικειμένου μπορεί να είναι δύσκολη για ορισμένα παιδιά με αναπηρία. Η χρήση καρτών flash ή άλλων 

εργαλείων οπτικής επικοινωνίας μπορεί να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία. 

Πολλά υποστηρικτικά εργαλεία τεχνολογίας μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με διαταραχή φάσματος αυτισμού να 

αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και κοινωνικές τους δεξιότητες. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν ρομπότ ή περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας για να διδάξουν αυτά τα παιδιά να διασχίζουν το δρόμο 

ακολουθώντας τους κανόνες κυκλοφορίας. 
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ΕΝ Ο Τ Η Τ Α  1  –  ΕΠ Ι Σ Κ Ο Π Η Σ Η  

1.1.  Διαταραχή φάσματος αυτισμού: Χαρακτηριστικά, ορισμός, τύπο ι, 

ταυτοποίηση και αξιολόγηση  

Η Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού (ΔΦΑ) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή με κεντρικά συμπτώματα τη μειωμένη 

κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, την παρουσία περιορισμένων ενδιαφερόντων και επαναλαμβανόμενων 

συμπεριφορών (American Psychiatric Association, 2013). Είναι μια αναπηρία της οποίας τα συμπτώματα εμφανίζονται (ή 

γίνονται αντιληπτά από την οικογένεια) στην ηλικία των τριών ετών (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διαταραχή δεν υπάρχει εκ 

των προτέρων). Τα τελευταία χρόνια, ο ορισμός της αναπτυξιακής διαταραχής χρησιμοποιήθηκε για άτομα με ΔΦΑ. Τα 

τελευταία χρόνια, έχει εκφραστεί ως διαταραχή του φάσματος του αυτισμού. Είναι 

γνωστό ότι οι πρώτες πηγές για τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του αυτισμού 

χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα. Πιστεύεται ότι ο Ελβετός ψυχίατρος Eugan 

Bleuler χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο ‘αυτισμός’ τη δεκαετία του 

1910. Η λέξη αυτισμός προέρχεται από την ελληνική λέξη “εαυτός”. Ο Bleuler 

χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο για να περιγράψει τα παιδιά που 

απομονώθηκαν από τον έξω κόσμο (Diken, 2015).  

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο διάγνωσης και στατιστικών ψυχικών διαταραχών 

(DSM-V), το ΔΦΑ είναι μια δια βίου διαταραχή που εκφράζεται με ανεπάρκεια σε 

διάφορες μορφές κοινωνικής επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, με 

περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς και ενδιαφερόντων ή 

δραστηριοτήτων και εμφανίζεται στο πρώιμο αναπτυξιακό στάδιο (APA, 2013). 

Σύμφωνα με τον Heward (2013), άτομα με ΔΦΑ που έχουν προχωρημένη και σύνθετη 

αναπτυξιακή διαταραχή έχουν προβλήματα στην κατάκτηση πολλών δεξιοτήτων λόγω 

έλλειψης προσοχής και κινήτρων. Ελλείψει κατάλληλης υποστήριξης για άτομα με ήπιες 

ανάγκες υποστήριξης, οι περιορισμοί στην κοινωνική επικοινωνία προκαλούν σημαντικές 

δυσκολίες. Τα άτομα με ΔΦΑ έχουν δυσκολία στην έναρξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και 

μπορούν να αντιδράσουν ακατάλληλα στις κοινωνικές νόρμες των άλλων. Τα άτομα αυτά δεν 

ενδιαφέρονται για ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Τα περιορισμένα πρότυπα επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς που παρατηρούνται στα άτομα αυτά 

προκαλούν σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας σε διάφορες περιπτώσεις. Άτομα με μέτριες ανάγκες 

υποστήριξης, παρόλο που τους παρέχεται υποστήριξη, έχουν σοβαρούς περιορισμούς στη λεκτική ή μη λεκτική 

επικοινωνία, δεν είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν ή να ανταποκριθούν στις προσπάθειες αλληλεπίδρασης που 

προέρχονται από άλλους. Όταν εξετάζονται οι περιοριστικές επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, φαίνεται ότι τα 

άτομα εμφανίζουν στερεοτυπικές συμπεριφορές που είναι σαφώς ορατές σε όλους και διαταράσσουν σημαντικά τις 

λειτουργίες της καθημερινής ζωής. Σοβαρές προκλήσεις με τη μορφή λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας παρατηρούνται 

σε άτομα που χρειάζονται έντονη υποστήριξη. Δείχνουν πολύ περιορισμένη αλληλεπίδραση (ή καθόλου αλληλεπίδραση). 

Όταν εξετάζονται οι περιορισμένες / επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές αυτών των ατόμων που δεν αντιδρούν στα γεγονότα 

που συμβαίνουν γύρω τους, παρατηρείται ότι οι περιορισμένες / επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές αυτών των ατόμων 

έχουν σχεδόν αμετάβλητες τελετουργικές και στερεοτυπικές συμπεριφορές και όταν κάποιος τρίτος παρέμβει με 

οποιονδήποτε τρόπο, εμφανίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. 
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Παρότι τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ΔΦΑ είναι παρόμοια, οι κοινωνικές και ακαδημαϊκές συμπεριφορές και δεξιότητες 

του καθενός μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους. Με ένα δομημένο και εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο 

εφαρμόζονται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορεί να είναι δυνατή η απόκτηση των δεξιοτήτων που 

χρειάζονται για να είναι ανεξάρτητα στην καθημερινή ζωή. Επιπλέον, η μέθοδος διδασκαλίας που είναι επιτυχής σε έναν 

μαθητή με ΔΦΑ μπορεί να μην δώσει επιτυχή αποτελέσματα στον άλλο μαθητή και η ανταπόκριση στις ανάγκες των παιδιών 

μπορεί να είναι δύσκολη για τους εκπαιδευτικούς. Για αυτόν τον λόγο, δεν υπάχει μια μέθοδος που να θεωρείται ότι «είναι 

η παγκοσμίως  καλύτερη μέθοδος για μαθητές με ΔΦΑ». Λόγω αυτού, οι ειδικοί πρέπει να εξετάσουν την προτεινόμενη 

επιστημονική μέθοδο παρέμβασης και να προτιμήσουν τεκμηριωμένες μεθόδους πρακτικής πριν επιλέξουν την παρέμβαση 

για ένα παιδί με ΔΦΑ. Σύμφωνα με τις τυπικές οδηγίες,για να θεωρηθεί μια πρακτική τεκμηριωμένη, θα πρέπει να πληροί 

πρότυπα σε διάφορες διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ερευνητικού σχεδιασμού, τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής 

μεθοδολογίας και πρέπει να υποστηρίζεται από πολλαπλές, υψηλής ποιότητας μελέτες. Πειραματικές μελέτες δείχνουν ότι η 

πρακτική έχει σημαντικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα αυτών που κάνουν χρήση (π.χ. μαθητών) (Cook & Odom, 2013). 

Πρακτικές που διεξάγονται με βάση κατάλληλο και εξειδικευμένο ερευνητικό σχεδιασμό τηρουμένων  ορισμένων κομβικών 

κριτηρίων και των οποίων η επίδραση αποδεικνύεται από πολλαπλές πειραματικές έρευνες ονομάζονται τεκμηριωμένες 

μέθοδοι πρακτικής. Κατά συνέπεια, πολλά ιδρύματα και οργανισμοί (π.χ. Εθνικό Κέντρο Αυτισμού [NAC], Εθνικό Κέντρο 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης [NPDC]) έχουν πραγματοποιήσει μελέτες για να προσδιορίσουν ποιες πρακτικές για τη 

διδασκαλία ατόμων με ΔΦΑ ανήκουν στις πρακτικές που βασίζονται σε τεκμήρια. 

1.1.1. Κατηγοριοποίηση ΔΦΑ 

Μέχρι το 2013, τα κριτήρια για τη διάγνωση του αυτισμού καθορίζονταν από το DSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual 

Disorders-IV-R). Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε ήταν Diffuse Developmental Disorders, που περιελάμβανε: αυτιστική 

διαταραχή, σύνδρομο Asperger, σύνδρομο Rett και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, που δεν ορίζονται διαφορετικά. Το 

2013, η Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση εκδίδει την 5η έκδοση του DSM, στην οποία ο όρος που είχε χρησιμοποιηθεί στο 

DSM-IV κατηγοριοποιείται ως ΔΦΑ. Εισάγεται μια πιο ακριβής διάγνωση, η οποία αντικαθιστά τις πολλαπλές 

κατηγοριοποιήσεις των DSM-IV και DSM-IV-R σε μια διαγνωστική κατηγορία. Όλα τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με 

οποιαδήποτε μορφή διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής διαγνώστηκαν τώρα με ΔΦΑ (Gradzinski, Huerta, & Lord, 2013). 

Διαγνωστικά κριτήρια σύμφωνα με το DSM - V (APA, 2013). 

Για να διαγνωστεί ένα άτομο με ΔΦΑ πρέπει να παρουσιάζει τα κριτήρια (1), (2) και (3) ως εξής: 

a- Σημαντικές ελλείψεις στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση όπως εκδηλώνονται από όλα τα 

ακόλουθα: 

i. Αξιοσημείωτα ελλείμματα στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία που χρησιμοποιούνται για την κοινωνική 

αλληλεπίδραση 

ii. Έλλειψη κοινωνικής αμοιβαιότητας 

iii. Αποτυχία ανάπτυξης και διατήρησης δυαδικής σχέσης ανάλογης με το στάδιο ανάπτυξής 

b- Επίμονοι, επαναλαμβανόμενοι τύποι συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων όπως εκφράζονται 

από τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: 

i. Στερεοτυπικές και φυσικές ή λεκτικές συμπεριφορές ή ασυνήθιστες αισθητηριακές συμπεριφορές 

ii. Υπερβολική τήρηση ρουτίνων και τελετουργικών συμπεριφορών 

iii. Επίμονα, σταθερά ενδιαφέροντα 
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c- Τα συμπτώματα πρέπει να υπάρχουν στην πρώιμη παιδική ηλικία (αλλά μπορεί να μην έχουν εκδηλωθεί 

πλήρως από τη στιγμή που οι κοινωνικές απαιτήσεις υπερβαίνουν την αναπηρία).    

Το πιο αποδεκτό σύστημα διάγνωσης και ταξινόμησης στον τομέα της ΔΦΑ είναι η ταξινόμηση που αναφέρεται 

στο Εγχειρίδιο διάγνωσης και στατιστικών ψυχικών διαταραχών (DSM-V) που δημοσιεύθηκε από την 

Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA). Η ΔΦΑ στην πέμπτη έκδοση αυτού του εγχειριδίου ταξινομείται όπως 

παρακάτω (APA, 2013): 

i. Ένα άτομο με ΔΦΑ που χρειάζεται ήπια υποστήριξη, 

ii. Ένα άτομο με ΔΦΑ με μέτριες ανάγκες υποστήριξης, 

iii. Ένα άτομο με ΔΦΑ που χρειάζεται σοβαρή υποστήριξη. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον επιπολασμό, τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τις προκλήσεις, τις 

πρακτικές εκπαίδευσης και παρέμβασης στην ΔΦΑ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου και δείτε την προκαταρκτική 

έκθεση.  https://autismtechtools.com/ 

1.2.  Σχετικά με το Πρόγραμμα  

1.2.1. Σκοπός του Προγράμματος 

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών έχει ετοιμαστεί ως οδηγός για 

υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, για χρήση υποστηρικτικών 

τεχνολογιών που βασίζονται σε τεκμηριωμένες πρακτικές για τη 

διδακτική πρακτική τους με παιδιά με ΔΦΑ. Στόχος είναι η υποστήριξη 

των παιδιών στην ανεπαρκή κοινωνική τους αλληλεπίδραση, την 

επικοινωνία, τις γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες. 

Μετά από αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία, οι συμμετέχοντες 

αναμένεται να: 

• Μάθουν πώς οι μαθητές με ΔΦΑ διαφέρουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση. 

• Μάθουν για τις δεξιότητες γλώσσας και επικοινωνίας των μαθητών με ΔΦΑ. 

• Μάθουν για τα πρότυπα συμπεριφοράς των μαθητών με ΔΦΑ. 

• Μάθουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί μια εφαρμογή πρακτική βάσει αποδεικτικών στοιχείων. 

• Αξιολογούν τους μαθητές πριν την επιλογή υποστηρικτικού τεχνολογικού εργαλείου. 

• Μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το υποστηρικτικό τεχνολογικό εργαλείο προτού διδάξουν στους μαθητές και 

στα πρόσθετα μέλη της ομάδας πώς να το χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι. 

• Παρατηρούν τους μαθητές για να επιβεβαιώσουν ότι το υποστηρικτικό τεχνολογικό εργαλείο χρησιμοποιείται 

για τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

• Μάθουν για τους οδηγούς που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση μαθητών με ΔΦΑ. 

https://autismtechtools.com/#/


     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
     συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

ABLEWITHTECHTOOLS 

 

 

 

 
 

 

 

 

12 

• Μάθουν την τεκμηριωμένη πρακτική που περιλαμβάνεται στην υποστηρικτική τεχνολογία. 

1.2.2. Έννοιες, Λέξεις-κλειδιά, Ορολογία 

Πρακτικές βάσει αποδεικτικών στοιχείων 

Προκειμένου τα άτομα με ΔΦΑ να προσαρμοστούν στην κοινωνία, μπορούν να ξεκινήσουν αποκτώντας προσωπικές 

ικανότητες ανεξαρτησίας και κοινωνικής ευθύνης (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, 2001), αυτο-φροντίδα, καθημερινή ζωή και 

κοινωνικές δεξιότητες και στη συνέχεια ακαδημαϊκές δεξιότητες (Simpson, de Boer-Ott & Smith-Myles, 2003). Η δράση ‘No 

Child Left Behind Act’ ή αλλιώς ‘Κανένα Παιδί δεν Μένει Πίσω’ που τέθηκε σε εφαρμογή το 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής (ΗΠΑ) και η δράση για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θεσπίστηκε το 2004 

πρωτοστάτησαν στον εντοπισμό και τη χρήση τεκμηριωμένων πρακτικών στην ειδική αγωγή (Reichow, 2016· Yell, Drasgow , 

& Lowrey, 2005). Επιστήμονες και οργανισμοί που ενδιαφέρονται για την ΔΦΑ έχουν οδηγήσει τον δρόμο στον προσδιορισμό 

και τη χρήση τεκμηριωμένων πρακτικών στον τομέα της ειδικής αγωγής.  

Η έκθεση πρακτικών NPDC παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης (Wong et 

al., 2014). Η αποτελεσματικότητα πρέπει να αποδειχθεί μέσω έρευνας υψηλής ποιότητας, αξιολογημένης από επιστήμονες 

του κλάδου και δημοσιευμένης σε επιστημονικά περιοδικά  χρησιμοποιώντας: 

- τυχαιοποιημένες ή ημι- πειραματικές μελέτες σχεδιασμού (δύο υψηλής ποιότητας πειραματικές ή σχεδόν 

πειραματικές μελέτες ομαδικού σχεδιασμού), 

- μελέτες σχεδιασμού ενός θέματος (τρεις διαφορετικοί ερευνητές ή ερευνητικές ομάδες πρέπει να έχουν 

πραγματοποιήσει πέντε μελέτες σχεδιασμού ενός θέματος υψηλής ποιότητας), ή 

- συνδυασμός αποδεικτικών στοιχείων (μία υψηλής ποιότητας τυχαιοποιημένη ή ημι- πειραματική μελέτη 

σχεδιασμού ομάδας και τρεις υψηλής ποιότητας μελέτες σχεδιασμού μεμονωμένων θεμάτων που διεξήχθησαν 

από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς ερευνητές ή ερευνητικές ομάδες (σε ολόκληρη την ομάδα και μελέτες 

μεμονωμένου αντικειμένου). 

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η ομάδα εργασίας της NPDC το 2013 (Wong et al., 2014), 27 εφαρμογές ορίστηκαν 

ως «πρακτική βάσει αποδεικτικών στοιχείων» ικανοποιώντας τα κριτήρια. Οι τεκμηριωμένες πρακτικές στον τομέα της ΔΦΑ 

για την ηλικιακή ομάδα 0-22 που καθορίζονται από το NPDC παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 1 – Πρακτικές βάσει Αποδεικτικών Στοιχείων 

Πρακτικές βάσει Αποδεικτικών Στοιχείων  

- Παρέμβαση με μεσολάβηση συνομιλήκων - Αυτοδιαχείρηση 

- Παρέμβαση με μεσολάβηση γονιών - Παρέμβαση με βάση προηγούμενη εμπειρία 

- Εκπαίδευση διακριτών δοκιμών - Ενίσχυση 

- Διαφορική ενίσχυση - Συγγραφή Σεναρίων 
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Υποστηρικτικές Τεχνολογίες 

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορούν να οριστούν ως αντικείμενα, εργαλεία, οπτικά ερεθίσματα και προϊόντα προηγμένης 

τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την αύξηση των λειτουργικών δεξιοτήτων ατόμων με 

αναπτυξιακές διαταραχές (Michel, 2004· Çuhadar, 2008). Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν ποια υποστηρικτική τεχνολογία 

που αναφέρεται στις οδηγίες μιας παρέμβασης έχει το κεντρικό χαρακτηριστικό που υποστηρίζει την απόκτηση ενός στόχου 

για τους μαθητές με ΔΦΑ. Έτσι οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται σε στοχευμένες δεξιότητες και συμπεριφορές και πώς αυτές 

οι δεξιότητες και συμπεριφορές μπορούν να αποκτηθούν χρησιμοποιώντας ένα διαθέσιμο εργαλείο ή εφαρμογή 

υποστηρικτικών τεχνολογιών. 

Η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει την ανεξαρτησία, διότι επιτρέπει στους μαθητές να εργάζονται με το δικό τους ρυθμό, να 

εργάζονται στο δικό τους επίπεδο κατανόησης, να επαναλαμβάνουν τα μαθήματα έως ότου επιτευχθεί η μέγιστη κατανόηση, 

να μειώσει τις κοινωνικές απαιτήσεις και να παρέχει ένα σύστημα επικοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να σκεφτούν πώς 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την υποστηρικτική τεχνολογία για να αυξήσουν την ανεξαρτησία των μαθητών ή να 

βοηθήσουν τους μαθητές να εμπλακούν σε εργασίες στο σχολείο και στο σπίτι. Χρειάζονται μια λίστα τεχνολογικών εργαλείων 

και πόρων που να διατίθεται και στις οικογένειες από το σπίτι. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν τυχόν προκλήσεις που μπορεί 

να αντιμετωπίσουν οι μαθητές εάν χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή τεχνολογία στο σπίτι (π.χ. κινητικές προκλήσεις, επιθυμία 

να  χρησιμοποιούν ένα tablet μόνο για να παρακολουθούν βίντεο κ.λπ.). Οι οικογένειες μαθητών με ΔΦΑ θα μπορούσαν να 

μοιραστούν αυτές τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις τους με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους. Αυτό θα βοηθήσει την 

ομάδα να επιλέξει ένα κατάλληλο εργαλείο υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

Η εκπαίδευση χωρίς τη χρήση τεχνικών εργαλείων και στρατηγικών περιλαμβάνει δράσεις ή περιβαλλοντικές προσαρμογές 

που πραγματοποιούνται από το προσωπικό ή το ίδιο άτομο. Οι κοινωνικές δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν με τη μορφή 

- Ανάλυση δεξιοτήτων (Εργασία) - Σύστημα Επικοινωνίας Ανταλλαγής Εικόνων (PECS) 

- Χρονοκαθυστερηση - Εκπαίδευση Κοινωνικών Δεξιοτήτων 

- Γνωστική Συμπεριφορική Παρέμβαση - Κοινωνικές Ιστορίες / Αφηγήσεις Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

- Νατουραλιστική Παρέμβαση - Εξαφάνιση 

- Ασκήσεις - Παρέμβαση με τη βοήθεια Τεχνολογίας 

- Οπτική Υποστήριξη - Διδασκαλία Βασικής Απόκρισης 

- Παρακίνηση - Διακοπή Απόκρισης / Ανακατεύθυνση 

- Μοντελοποίηση - Μοντελοποίηση μέσω βίντεο 

- Βασική Επικοινωνιακή Κατάρτιση - Βασική Αξιολόγηση Συμπεριφοράς 



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
     συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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κοινωνικών ιστοριών, για παράδειγμα, που βοηθούν τα παιδιά να προετοιμαστούν για δύσκολες καταστάσεις, όπως 

μεταβάσεις ή αλλαγές στη ρουτίνα τους. 

Η υποστηρικτική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για παιδιά και ενήλικες με ΔΦΑ καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα 

υποστηρικτικών εργαλείων, για τη διευκόλυνση της χρήσης τους και για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη χρήση τους, έχουν 

ταξινομηθεί ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση τους στα ακόλουθα επίπεδα: 

Επίπεδο 1: Εκπαίδευση χρησιμοποιώντας εργαλεία και στρατηγικές χαμηλής τεχνολογίας, απαιτούν από τον μαθητή ή το 

προσωπικό να χρησιμοποιήσει ένα στοιχείο που δεν είναι συνήθως ηλεκτρονικό ή με μπαταρία. Συνήθως είναι αντικείμενα 

χαμηλότερου κόστους και είναι σχετικά εύκολα στη χρήση (π.χ. βαθμολογία άλμπουμ φωτογραφιών 2ου επιπέδου, κάρτες 

συμβόλων εικόνων κ.λπ.). 

Επίπεδο 2: Στρατηγικές εκπαίδευσης και μέσης τεχνολογίας βάσει εργαλείων περιλαμβάνουν συσκευές που λειτουργούν με 

μπαταρία ή "απλές" ηλεκτρονικές συσκευές (συσκευές εγγραφής ήχου, χρονοδιακόπτες, αριθμομηχανές κ.λπ.). Σε αυτό το 

επίπεδο μπορούμε να συμπεριλάβουμε ρομποτική χαμηλού κόστους που μπορεί να αλληλεπιδράσει με παιδιά με εύκολους 

τρόπους όπως είναι η χρήση κάρτας ή ένα τηλεχειριστήριο. 

Επίπεδο 3: Εκπαίδευση με εργαλεία και στρατηγικές υψηλής τεχνολογίας, όπως η χρήση πολύπλοκων, συνήθως υψηλότερου 

κόστους λειτουργικών συστημάτων (π.χ. βιντεοκάμερες, λογισμικό υπολογιστή, προσαρμοσμένο λογισμικό ή hardware κ.λπ.). 

Από την άποψη της ρομποτικής, συμπεριλάβαμε όλα τα έτοιμα προς χρήση ρομπότ και αρθρωτά κιτ, όπως ορίζονται από το 

Ευρωπαϊκό Έργο: www.edurobots.eu. 

Στο σημείο αυτό βρίσκεται η ταξινόμηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας για τους μαθητές με ΔΦΑ: 

Χαμηλού Επιπέδου Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, οπτικές κάρτες / εικονογράμματα, οπτικά διαγράμματα, υποδοχή στυλό, 

προσαρμοσμένο στυλό και φύλλο εργασίας, μεγεθυντικοί φακοί ανάγνωσης, μαρκαδόροι και στυλό επισήμανσης, 

προσαρμοσμένο ψαλίδι, συσκευή περιστροφής σελίδας;  

Μεσαίου Επιπέδου Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, εναλλακτική - επαυξητική επικοινωνία, χρονοδιακόπτες, στυλό ανάγνωσης, 

υπολογιστές ομιλίας, λεξικά ομιλίας, συσκευές δημιουργίας ομιλίας (βοηθός επικοινωνίας φωνής-εξόδου [VOCA]), 

πληκτρολόγιο έννοιας, μοντελοποίηση βίντεο, εκπαιδευτική ρομποτική; 

Υψηλού Επιπέδου Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, σοβαρά παιχνίδια, ρομπότ daisy, nao ρομπότ, υπολογιστές tablet, έξυπνα 

τηλέφωνα, έξυπνες πλακέτες, έξυπνα ρολόγια, εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, έξυπνοι προσωπικοί 

βοηθοί (IPAS), ψηφιακά βιβλία, κινητές εφαρμογές, λογισμικό υπολογιστή. 

Υπάρχουν δύο βασικές δεξιότητες που υπόκεινται στην προετοιμασία των ενοτήτων σε αυτό το πρόγραμμα. Δίδονται ως εξής: 

- Παρεμβάσεις Υποστηρικτικής Τεχνολογίας βάσει Αποδεικτικών Στοιχείων για την Υποστήριξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας 

- Παρεμβάσεις Υποστηρικτικής Τεχνολογίας βάσει Αποδεικτικών Στοιχείων για την Υποστήριξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών στο 

https://autismtechtools.com/  

http://www.edurobots.eu/
https://autismtechtools.com/
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1.2.3. Παραδείγματα Παρεμβάσεων Υποβοηθούμενης Τεχνολογίας βάσει Αποδεικτικών Στοιχείων 

για την Υποστήριξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας 

 

Περιγραφή Περιεχομένου και Μέθοδος 

 Οι επικοινωνιακές παρεμβάσεις επικεντρώνονται γενικά σε τρεις βασικούς 

τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βασικής επικοινωνιακής εκπαίδευσης, 

της έναρξης της λεκτικής και μη-λεκτικής επικοινωνίας και της ενίσχυσης 

των βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας (National Research Council, 2001).  

Νατουραλιστική Παρέμβαση, Διδασκαλία βασικής Απόκρισης, Εκπαίδευση 

διακριτών δοκιμών, Σύστημα Επικοινωνίας Ανταλλαγής Εικόνων [PECS], 

είναι μερικές από τις τεκμηριωμένες πρακτικές και παρεμβάσεις που 

αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Επιπλέον, 

συμπεριλαμβάνονται, Android (Otsimo), Ανθρωποειδή ρομπότ (NAO), 

Ρομπότ Tito, Θεματικό Πληκτρολόγιο, Κατάκτηση Γλώσσας μέσω QR, Εργαλεία Οπτικής Επικοινωνίας, Βασικός 

Χρονοδιακόπτης (κλεψύδρα), Σύστημα Επικοινωνίας Ανταλλαγής Εικόνων και Ψηφιακά Βοηθήματα Ομιλίας (Go Talk Express 

32; Το iTalk2 με Επίπεδα, το SuperTalker Progressive Communicator) κ.λπ.. 

 

Δείγμα Δραστηριοτήτων για Υποστήριξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας 

Δραστηριότητα I (Εκπαίδευση διακριτών δοκιμών) 

Στόχος: Το άτομο δείχνει την παρουσία του ήχου που ακούει. 

Συμπεριφορά Στόχος: Το άτομο εμφανίζει μια εικόνα του ήχου που ανήκει στον ήχο που ακούει. 

Ορισμός Συμπεριφοράς: Ο μαθητής ζητάει από τον / την δάσκαλό/-α του, να ακούσει μια φωνή και να πει, "Ποια φωνή είναι 

αυτή; " αφού δώσει την οδηγία, δείχνει την εικόνα του ήχου που ακούει ανάμεσα στις φωτογραφίες. 

Εφαρμογή: Καθίστε δίπλα στον μαθητή στο γραφείο. Έχετε τις ηχογραφήσεις των διαφόρων στοιχείων που θα 

χρησιμοποιήσετε στη διδασκαλία και τις εικόνες των στοιχείων που είναι έτοιμες στο τραπέζι. Αφού τραβήξετε την προσοχή 

του μαθητή σας, "Τώρα θα παίξω μερικούς ήχους για εσένα και θέλω να δείξεις τις εικόνες των ήχων που άκουσες" να πείτε 

και να επιτρέψετε στον μαθητή σας να αναθεωρήσει όλες τις εικόνες. "Τι είναι αυτό;" Βεβαιωθείτε ότι ο μαθητής μπορεί να 

ονομάσει τις εικόνες δίνοντας τις οδηγίες. 

Δραστηριότητα I. a: Μαθαίνω τους ήχους των οχημάτων. 

Δραστηριότητα I. b: Μαθαίνω τους ήχους μουσικών οργάνων.  

Δραστηριότητα I. c: Μαθαίνω τους ήχους από διάφορα εργαλεία. 

Δραστηριότητα I. d: Μαθαίνω τους ήχους από ζώα. 

Αφού ακουστεί στον μαθητή σας η φωνή του στοχευόμενου στοιχείου, "Δείξε μου τι φωνή είναι αυτή;" Δώστε οδηγίες. Ο 

μαθητής που ανταποκρίνεται σωστά, με τον έπαινο που σχετίζεται με τη συμπεριφορά, δίνει ένα σύμβολο στην επιτυχία του. 

Εάν ο μαθητής σας δεν ανταποκρίνεται σωστά ή δεν αντιδρά καθόλου, δώστε μια φυσική συμβουλή, δείξτε απαλά την εικόνα 

του ήχου που ακούει. Ωστόσο, μην ενισχύσετε τις απαντήσεις που παρέχετε. Επιβεβαιώστε μόνο τις σωστές αντιδράσεις. 



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
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Μετά την απάντηση υπόδειξης, ο μαθητής σας παίρνει μια απλούστερη ερώτηση ή μια απλή οδηγία που μπορεί να γνωρίζει. 

Η οδηγία-στόχος του μαθητή είναι ανεξάρτητη και συνεχίζει τις δοκιμές που πρέπει να εκπληρώσει. 

Γενικευμένη Περίπτωση: 

- Αξιολογήστε την ικανότητά σας σε γενικευμένες περιπτώσεις χρησιμοποιώντας υλικά που δεν περιλαμβάνονται 

στη διδασκαλία των απαντήσεων στόχων. 

- Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς τύπους ήχων και διαφορετικές εικόνες των ίδιων όντων/ αντικειμένων. 

- Λάβετε δεδομένα γενικευμένων περιπτώσεων πριν από τη διδασκαλία κάθε νέας συμπεριφοράς στόχου αφού 

πληρείτε τα κριτήρια συμπεριφοράς στόχου. 

- Μετά από σωστές αντιδράσεις, απαντήστε με δηλώσεις που εκφράζουν την αποδοχή τους, αλλά μην 

χρησιμοποιείτε επαίνους ή ανταμοιβή. 

- Μην δίνετε συμβουλές ή σχόλια μετά από λανθασμένες αντιδράσεις. 

Καταγραφή: 

Αξιολογήστε την παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατά προτίμηση μία φορά την εβδομάδα ή ανά δύο 

εβδομάδες) για να προσδιορίσετε εάν ο μαθητής σας διατηρεί τη συμπεριφορά-στόχο μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα II (Μοντελοποίηση Βίντεο)  

Στόχος: Το άτομο μιμείται από το βίντεο.  

Συμπεριφορά Στόχος: 

- Μιμείται από το βίντεο κινήσεις από κάποιο άθλημα. 

- Μιμείται από το βίντεο χορευτικές φιγούρες. 

 

Ορισμός συμπεριφοράς: Ο μαθητής μιμείται τις χορευτικές κινήσεις ανεξάρτητα, αφού δει στο βίντεο. 

Εφαρμογή: 

Ολοκληρώστε τις εγγραφές βίντεο των μιμήσεων που έχετε στοχεύσει για τον μαθητή σας. Ανοίγοντας το βίντεο μπροστά από 

τον μαθητή, "Έλα, ξεκίνα τον χορό σου!" Δώστε οδηγίες και ξεκινήστε το βίντεο. Κάντε ταυτόχρονα τις κινήσεις του βίντεο 

στον μαθητή με πλήρη φυσική ένδειξη. Η φυσική ένδειξη δίνεται στον μαθητή με την πάροδο του χρόνου. Αν και σταδιακά 

αντικαθίσταται από βαθμιαία βοήθεια, χωρική ανάκληση, σκίαση και μείωση της απόστασης, ο μαθητής δεν επιτρέπεται να 

κάνει λάθη συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί φυσική ένδειξη σε δεξιότητες που δεν μπορεί να εκπληρώσει ανεξάρτητα. Στα 

πρώτα στάδια της διδασκαλίας, ενισχύστε όλες τις σωστές αντιδράσεις του μαθητή, και στα επόμενα στάδια, ενισχύστε μόνο 

στις ανεξάρτητες αντιδράσεις. 

Δραστηριότητα II. a: Χορεύω. 

Δραστηριότητα II. b: Κάνω άθλημα. 

Πριν ξεκινήσετε να διδάσκετε το βίντεο που έχετε προετοιμάσει για τους μαθητές σας, μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή 

τους μιλώντας για τις εικόνες που θα τους δείξετε.  

Γενικευμένη Περίπτωση: 
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- Οργανώστε συνεδρίες γενίκευσης λαμβάνοντας βίντεο με τις ίδιες μιμητικές συμπεριφορές με διαφορετικά άτομα 

πριν ξεκινήσετε τη διδασκαλία και αφού πληρείτε τα στοχευμένα κριτήρια της διδασκαλίας. 

- Μην δίνετε συμβουλές και σχόλια στον μαθητή κατά την προβολή γενικευμένων περιπτώσεων, μην ανταμείβετε. 

- Ανταμείψτε σύμφωνα με το ατομικό σύστημα ενίσχυσης του κάθε μαθητή, εκείνο δηλαδή που χρησιμοποιείται 

και για άλλες συμπεριφορές (Για παράδειγμα, καθίστε στο έδαφος, καθιέρωση / διατήρηση βλεμματικής 

επαφής, κ.λπ.). 

- Τερματίστε τη συνεδρία γενίκευσης όταν το βίντεο που αναμένεται να μιμηθεί ο μαθητή τελειώσει ή όταν ο 

μαθητής συμπεριφέρεται ακατάλληλα. 

- Σε αυτό το στάδιο, το κριτήριο είναι 80%. Εάν το κριτήριο δεν ικανοποιείται, για τη διδασκαλία και το σχεδιασμό 

χρησιμοποιείστε την γενικευμένη περίπτωση.  

Καταγραφή: 

Αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα διδασκαλίας και μάθησης, κανονίστε συνεδρίες παρακολούθησης που σχετίζονται με 

την παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα για να προσδιορίσετε εάν οι μαθητές συνεχίζουν τη συμπεριφορά-στόχο. 

Μην δίνετε συμβουλές και σχόλια στον μαθητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρακολούθησης και μην τον/την 

ανταμείβετε. Ανταμείψτε σύμφωνα με το ατομικό σύστημα ενίσχυσης για άλλες κατάλληλες συμπεριφορές του μαθητή σας 

(για παράδειγμα, καθίστε στο έΔΦΑος, καθιέρωση / διατήρηση βλεμματικής επαφής, κ.λπ.). Σε αυτό το στάδιο, το κριτήριο 

είναι 80%. Εάν δεν πληρούται το κριτήριο, σχεδιάστε την επανεκπαίδευση. 

Ομάδα Στόχος: 

- Φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια ειδική αγωγή  

- Φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια για να διδάξουν σε τάξεις 

- Δάσκαλοι Ειδικής Αγώγης  

- Μέλη πανεπιστημιακών σχολών που διδάσκουν ειδική αγωγή στα πανεπιστήμια 

 

Επάρκεια:  

Θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα εμπιστευθούν τις ικανότητες διδασκαλίας και κατάρτισης. 
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ΕΝ Ο Τ Η Τ Α  2  -  Χ Ρ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Ε Ι Κ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ  Σ Τ Η Ν  

Α Ν ΩΤ Α Τ Η  ΕΚ Π Α Ι Δ ΕΥ Σ Η  

Σήμερα, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τις προοπτικές στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές και παρέχουν ευκαιρίες για μάθηση σε 

εικονικές πλατφόρμες. 

Η εικονική πραγματικότητα (VR) είναι μία από αυτές τις 

τεχνολογίες, σημαντικό βήμα προόδου στην εκπαίδευση. Η 

τεχνολογία παρέχει μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών δίνοντας την 

ευκαιρία στους μαθητές να βιώσουν ένα εικονικό περιβάλλον 

όπου μπορούν να μάθουν οτιδήποτε είναι δύσκολο στον 

πραγματικό κόσμο. 

Στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, οι μαθητές μπορούν 

να έχουν έναν προπονητή που να δείχνει πώς να κρατάνε μια 

ρακέτα του τένις και πώς να χτυπάνε την μπάλα με αυτήν τη 

ρακέτα. Μπορούν να χτυπήσουν όσες μπάλες πετούν προς το 

μέρος τους σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. 

Ή μπορούν να βάψουν αυθεντικούς τρισδιάστατους πίνακες σε 

περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας ενώ περπατάνε ακόμα 

και στον ίδιο τον πίνακα ζωγραφικής. 

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες μάθησης στις εφαρμογές 

εικονικής πραγματικότητας και εδώ θα συζητήσουμε τη χρήση της 

εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση και τα οφέλη της. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: https://autismtechtools.com  

2.1.  Εικονική Πραγματικότητα  

2.1.1. Τι είναι η εικονική πραγματικότητα; 

Η εικονική πραγματικότητα (VR) αναφέρεται στην προσομοίωση που δημιουργείται από τον υπολογιστή στην οποία ένα 

άτομο μπορεί να αλληλεπιδράσει μέσα σε ένα τεχνητό τρισδιάστατο περιβάλλον χρησιμοποιώντας ειδικές ηλεκτρονικές 

συσκευές, όπως ειδικά γυαλιά με οθόνη ή γάντια εξοπλισμένα με αισθητήρες. Στο προσομοιωμένο τεχνητό περιβάλλον, ο 

χρήστης μπορεί να εξερευνήσει τα διάφορα τεχνουργήματα και διαδικασίες όπως θα μπορούσε στον πραγματικό κόσμο 

(Seth, 2018). 

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές διεπαφές χρήστη, η VR μεταφέρει τον χρήστη σε μια εμπειρία με υψηλή ευκρίνεια. Αντί να 

βλέπουν μια οθόνη μπροστά τους, οι μαθητές ενσωματώνονται και μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τρισδιάστατους 

κόσμους που ορίζονται σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες 

αισθήσεις, όπως όραση, ακοή, αφή, ακόμη και μυρωδιά, ο υπολογιστής μετατρέπεται σε πύλη σε αυτόν τον τεχνητό κόσμο. 

https://autismtechtools.com/


     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
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Τα μόνα όρια στις σχεδόν πραγματικές εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας είναι η διαθεσιμότητα περιεχομένου και η 

φθηνή υπολογιστική ισχύς (Bardi, 2019). 

Όταν ένας χρήστης φοράει τα γυαλιά VR, βρίσκει τον εαυτό του σε ένα εικονικό περιβάλλον 3D. Ο σχεδόν καθορισμένος 

χώρος που μοιάζει όλο και περισσότερο με αυτό που ο χρήστης θεωρεί «πραγματικό» του επιτρέπει του να συμμετάσχει σε 

εκδρομές, να έρθει μαζί με άλλους μέσω avatars σε ένα εικονικό δωμάτιο για να εξασκήσει τη γλώσσα, να κάνει πειράματα 

σε ένα εργαστήριο εικονικής επιστήμης, να σχεδιάσει αρχιτεκτονικές δομές ή να παίξει ένα παιχνίδι και να μάθει 

διασκεδάζοντας.  

Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας την ανώτατη εκπαίδευση 

Το deep learning αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν εξετάζουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις ικανότητες και τα κίνητρα 

των εκπαιδευομένων που παρακολουθούν τα τριροβάθμια ιδρύματα. Δεδομένου ότι η μάθηση ορίζεται ως «η διαδικασία με 

την οποία δημιουργείται η γνώση μέσω του μετασχηματισμού της εμπειρίας», είναι δύσκολο να υπάρξουν κάποιες εμπειρίες 

προσανατολισμένες σε κάποια επαγγέλματα. Εκτός αυτού, οι μαθητές πρέπει να εξασκηθούν όσο περισσότερο μπορούν να 

αποκτήσουν εμπειρία και να  υπερέχουν.  

Η Εικονική Πραγματικότητα πυροδοτεί το ενδιαφέρον όλων ως η τέλεια λύση για την κάλυψη αυτών των αναγκών και φυσικά 

εάν μπορεί να ενσωματωθεί στα προγράμματα διδασκαλίας σωστά και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. 

Ο στόχος αυτού του έργου είναι επίσης να εφαρμόσει εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζεται από VR κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές τους ή στους εκπαιδευόμενους εξ αποστάσεως πρόσβαση σε 

ομαδικά μαθήματα χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξάρτητα από το πού ζουν, σε ένα ασφαλές περιβάλλον πολλαπλών 

χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο, οι καθηγητές μπορούν επίσης να βελτιώσουν τις διαδικτυακές δεξιότητες τους διδασκαλίας 

στην τάξη. Με την εικονική πραγματικότητα, οι καθηγητές μπορούν να βυθίσουν τους μαθητές σε νέες εμπειρίες μέσω μιας 

αίσθησης παρουσίας και να τους απελευθερώσουν από την εξάρτηση του χώρου, μεταφέροντάς τους σε περιοχές όπου είναι 

δύσκολο να φτάσουν. Υπάρχουν δυνατότητες τα μαθήματα να γίνουν παιχνίδια, κουίζ και  οι επιδόσεις των συμμετεχόντων 

να αξιολογηθούν.  

Συνεργασία και ομαδική μάθηση 

Οι μαθητές ή οι καθηγητές μπορούν να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν τα περιβάλλοντα VR για να συναντηθούν 

μεταξύ τους. Οι συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν για πολλούς λόγους, όπως η εξάσκηση μιας ξένης γλώσσας, η 

εκτέλεση ενός κοινοτικού έργου, η οργάνωση μιας ομάδας συζήτησης ή οποιασδήποτε άλλης εκδήλωσης ή η ανταλλαγής 

απόψεων. Η αίσθηση της παρουσίας σε αυτές τις διαδικτυακές συναντήσεις μπορεί να αντικατοπτρίζει την αυθεντικότητα 

των εμπειριών και να κάνει τους συμμετέχοντες να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον σαν να είναι πραγματικό.  

Soft Skills 

Τα soft skills αναφέρονται σε δεξιότητες που είναι αφηρημένες και δύσκολο να μετρηθούν. Μπορούμε να τις ορίσουμε ως 

προσωπικές ή διαπροσωπικές δεξιότητες όπως δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδική εργασία, ηγεσία, αναλυτική σκέψη, ηθική 

εργασίας και θετική στάση. Αυτές οι δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την εργασία μετά την αποφοίτηση και οι μαθητές 

πρέπει να μάθουν πώς να τις βελτιώσουν. Πολλά πανεπιστήμια χρησιμοποιούν ορισμένες εφαρμογές εικονικής 

πραγματικότητας, οι οποίες βοηθούν τους φοιτητές να βελτιώσουν αυτές τις δεξιότητες μέσω ρεαλιστικής πρακτικής, γεγονός 

δύσκολο να επιτευχτεί  σε σταθερή βάση με τις παραδοσιακές μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Προετοιμασία για το χώρο εργασίας και τις θέσεις εργασίας 

Τα πανεπιστήμια προετοιμάζουν τους μαθητές τους ως εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου, 

η εξάσκηση του επαγγέλματος πριν από την έναρξη της εργασίας αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διδασκαλίας σε ιδρύματα 



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παροχή αριστείας και προσόντων. Πολλά πανεπιστήμια άρχισαν να χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία VR για να βυθίσουν τους μαθητές τους σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, που ορίζεται ως αυθεντικό για να γίνει 

αντιληπτό ως πραγματικό. Η συναρπαστική μάθηση συμβαίνει αφού οι μαθητές εισέρχονται σε ένα εντελώς διαφορετικό 

περιβάλλον, επικεντρώνονται σε αυτό και το αντιλαμβάνονται ως πραγματικό όταν φορούν τα γυαλιά VR. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι επιθυμητές πρακτικές και επαναλήψεις τους είναι εφικτές. 

Περιηγήσεις στην πανεπιστημιούπολη 

Η τεχνολογία VR παρέχει περιηγήσεις στην πανεπιστημιούπολη για πιθανούς φοιτητές. Με αυτόν τον τρόπο, αυτή η ακριβή 

και χρονοβόρα διαδικασία θα γίνει ένα ευχάριστο ταξίδι για τους μαθητές. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

ΕΝ Ο Τ Η Τ Α  3  –  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Ο Δ Η Γ Ο Υ  Σ Π Ο Υ Δ ΩΝ  

3.1. Περιεχόμενο / Πεδίο εφαρμογής / Ενότητες / Πρότυπα θέματος  

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές, στο περιεχόμενο και στις έννοιες που πραγματεύεται το 

πρόγραμμαΟι ομάδες πληροφοριών που σχηματίζονται από τα γεγονότα, τις έννοιες και τις αρχές σε συνδυασμό με τους 

συστηματικούς δεσμούς σύμφωνα με τους στόχους περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα. Η διάρκεια του προγράμματος 

είναι 14 εβδομάδες / 28 ώρες. 

           Table 2. Περιεχόμενο του 14 εβδομάδων προγράμματος μαθημάτων  

WEEKS CONTENT 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 Ειδική Αγωγή, Μαθητές με ΔΦΑ, Κυβερνητικές Πολιτικές για την Ειδική Αγωγή με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 Μαθητές με ειδικές ανάγκες και μαθητές με ΔΦΑ. Καθορισμός επιπέδου ΔΦΑ 

Η Υποβοηθητική Τεχνολογία και αξιοποίηση της στην Τάξη 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 ΔΦΑ εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 

(Κοινωνικές ιστορίες, οπτική υποστήριξη για επικοινωνία, αξιοποίηση των 
εμμονών/ενδιαφερόντων ως κίνητρα και υποστήριξη συμπεριφοράς) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 Η σημασία των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην υποστήριξη του αυτισμού 

Επιλογή ενός κατάλληλου εργαλείου τεχνολογίας για τους μαθητές 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5 Εφαρμογή στιχειωδών υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6 Εφαρμογή μεσαίων υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 Εφαρμογή υψηλών υποστηρικτικών τεχνολογιών σε μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8 Συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση παιδιών με ΔΦΑ 



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
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Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9 Δεξιότητες επικοινωνίας, γλώσσας και ομιλίας στους μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10 Ενδυνάμωση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων που σχετίζονται με μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11 Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες που σχετίζονται με μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12 Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων σε μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13 Ανάπτυξη συμπεριφορών σε μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 14 Αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης του προγράμματος 



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
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3.2. Διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας  

Αυτή η ενότητα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές προσεγγίζουν μαθησιακά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευτικός 

προκειμένου να υποστηρίξει τους μαθητές να επιτύχουν μαθησιακά αποτελέσματα, θα πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο εκείνη, 

η οποία θα  λειτουργήσει ως οδηγός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας π.χ.: 

- Μοντέλα μάθησης-διδασκαλίας 

- Μέθοδοι και τεχνικές μάθησης-διδασκαλίας 

3.2.1.         Διδακτικές αρχές 

Μαθαίνω ενεργώντας: Η μάθηση (ειδικά μέσω οικογενειακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων) βασίζεται 

στην πρακτική εργασία και δεν καθοδηγείται από τη θεωρία. 

Συνεργατική Μάθηση: Η μάθηση πραγματοποιείται σε συνεργατικό πλαίσιο και 

προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών/επαγγελματιών.  Βασίζεται στη συνεργασία κατά την παραγωγική 

διαδικασία. 

Επαγωγική/ Διερευνητική μάθηση: Η μάθηση βασίζεται στην αναζήτηση, στις 

απορίες και στις ερωτήσεις των μαθητών. Έτσι η διδασκαλία εστιάζει σε 

διερευνητικές μεθόδους με στόχο την ενεργή εμπλοκή του μαθητή στη 

γνωστική διαδικασία. 

Η χαρακτηριστική μέθοδος: Η μάθηση βασίζεται σε μια επαγωγική, παγκόσμια 

προσέγγιση. Η ζωή εδώ νοείται ως μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει τη φύση 

και τις κοινωνικές και πολιτικές πτυχές της σύγχρονης ζωής. 

Εστίαση στο ενδιαφέρον: Η μάθηση βασίζεται στα μαθησιακά ενδιαφέροντα και την 

περιέργεια των μαθητών. 

Μέθοδος προσομοίωσης: Οι μέθοδοι προσομοίωσης είναι τρόποι μίμησης της λειτουργίας 

του πραγματικού κόσμου. Πρώτα απαιτείται  να αναπτυχθεί ένα μοντέλο που να 

αντιπροσωπεύει χαρακτηριστικά, συμπεριφορές και λειτουργίες του επιλεγμένου συστήματος ή 

διαδικασίας. Το μοντέλο αντιπροσωπεύει το ίδιο το σύστημα, ενώ η προσομοίωση 

αντιπροσωπεύει τη λειτουργία του συστήματος με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως γίνεται 

χρησιμοποιώντας υπολογιστές που κάνουν αλλαγές σε μεταβλητές και εκτελούν προβλέψεις σχετικά 

με τη συμπεριφορά του συστήματος. 

Μάθηση υποστηριζόμενη από την τεχνολογία: Τα μαθησιακά περιβάλλοντα που υποστηρίζονται από την 

τεχνολογία περιλαμβάνουν τεχνολογικές συσκευές οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να επιτύχουν 

εκπαιδευτικούς στόχους. 

3.2.2. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στο ΔΦΑ  

Από την αναγνώριση του αυτισμού ως μία ανθρώπινη κατάσταση από τους Kanner (1943) και Asperger (1944), τα άτομα που 

είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα των παιδιών και των νέων με ΔΦΑ έχουν προσπαθήσει να τους παράσχουν αποτελεσματικές 

πρακτικές και προγράμματα. Μαζί με τον αυξανόμενο επιπολασμό των ΔΦΑ έχει ενταθεί και η ζήτηση για αποτελεσματικές 
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εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις. Αν και δεν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις ότι η «ανάκαμψη» συμβαίνει ως 

αποτέλεσμα υποστήριξης ή παρεμβάσεων, είναι σαφές και υποστηρίζεται από πιστοποιημένες πρακτικές, ότι με κατάλληλη 

παρέμβαση, οι μαθητές με ΔΦΑ συνεχίζουν να αναπτύσσουν και να μαθαίνουν συμπεριφορές οι οποίες τους εξοπλίζουν 

καλύτερα για τη ζωή (Prior, Roberts, Rodger, Williams & Sutherland, 2011). 

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, η έρευνα έδειξε ότι η εκπαίδευση είναι μια από τις πιο ισχυρές πηγές για την ενίσχυση των 

αναπτυξιακών ευκαιριών μαθητών με ΔΦΑ. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών με ΔΦΑ στους οποίους 

παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση δείχνουν βελτίωση όχι μόνο στην ακαδημαϊκή μάθηση αλλά και στη λειτουργική γλώσσα, 

στην κοινωνικοποίηση, τις προσαρμοστικές δεξιότητες και την επικοινωνία.(Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, 2001· Manti, Scholte 

& Van Berkelaer-Onnes, 2011). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, που να βασίζεται στα ενδιαφέροντα 

και στις δεξιότητες του μαθητή, μια σειρά από τεχνικές πρακτικά θεμελιωμένες για τον αυτισμό συμπεριλήφθηκαν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Περιλαμβάνουν τη χρήση κοινωνικών ιστοριών, οπτικών υποστηρικτικών για την επικοινωνία και 

τη συμπεριφορά και την αξιοποίηση των εμμονών ως θετικής ενίσχυσης και παρακίνησης στη μάθηση. 

3.2.3. Κοινωνικές Ιστορίες 

Ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι τα σοβαρά και διάχυτα ελλείμματα στην κοινωνική συμπεριφορά. 

Οι μαθητές με ΔΦΑ συχνά αποφεύγουν την κοινωνική επαφή με άλλους, προσκολλώνται σε αυστηρές ρουτίνες και σε 

ακατάλληλη χρήση αντικειμένων. 

Ενώ μια ποικιλία τεχνικών, όπως ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και διδασκαλία ατομικών δεξιοτήτων (βλεμματική επαφή, 

εναλλαγή σειράς, μοίρασμα και αναζήτηση βοήθειας) παραδοσιακά έχουν χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων των ατόμων με ΔΦΑ, η χρήση κοινωνικών ιστοριών έχει επίσης κερδίσει την αποδοχή. Υπάρχει ένα αυξανόμενο 

σύνολο ερευνητικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι οι κοινωνικές ιστορίες, που αναφέρονται επίσης και ως κοινωνικές 

αφηγήσεις,  μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την ενίσχυση κοινωνικών, επικοινωνιακών ακαδημαϊκών και 

προσαρμοστικών δεξιοτήτων καθώς επίσης και της συμπεριφοράς, της κοινής προσοχής, των παιχνιδιών και της σχολικής 

ετοιμότητας, (Schneider, & Goldstein, 2010· Wong, et al., 2014). Έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική για μαθητές με 

ΔΦΑ από 3 έως 18 ετών. 

Οι κοινωνικές ιστορίες ή κοινωνικές αφηγήσεις είναι παρεμβάσεις που περιγράφουν κοινωνικές συνθήκες με λεπτομέρεια 

και προσφέρουν παραδείγματα κατάλληλης απόκρισης. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να προσαρμοστούν 

στις αλλαγές της ρουτίνας και να προσαρμόσουν τις συμπεριφορές τους με βάση τα φυσικά και κοινωνικά στοιχεία μιας 

κατάστασης ή να διδάξουν συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες ή συμπεριφορές. Οι κοινωνικές ιστορίες / αφηγήσεις 

εξατομικεύονται σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και συνήθως είναι αρκετά σύντομες και μπορεί να περιλαμβάνουν 

εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα. Συνήθως γράφονται σε πρώτο πρόσωπο - από την προοπτική του μαθητή, περιλαμβάνουν 

προτάσεις που περιγράφουν λεπτομερώς την κατάσταση, παρέχουν προτάσεις για κατάλληλες αποκρίσεις του μαθητή και 

περιγράφουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων ατόμων που εμπλέκονται στην κατάσταση. 

Οι κοινωνικές ιστορίες ή αφηγήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνουν τους στόχους διδασκαλίας των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, καθώς περιλαμβάνονται στο εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΕΠ). Κάθε ιστορία ή αφήγηση 

σχεδιάστηκε για να ενσωματώσει ενδιαφέροντα θέματα για την ενίσχυση δεξιοτήτων. 

3.2.4. Οπτικά βοηθήματα επικοινωνίας 

Η επικοινωνία πολλών μαθητών με αυτισμό μπορεί να χαρακτηρίζεται από: 

- ασυνήθιστη μη λεκτική επικοινωνία, όπως η βλεμματική επαφή, οι εκφράσεις του προσώπου, η στάση του 
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σώματος ή οι χειρονομίες, η έναρξη και η προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, 

- απουσία φαντασίας, όπως η συμμετοχή σε παιχνίδια ρόλων, φανταστικών χαρακτήρων, 

- ασυνέπειες στην παραγωγή λόγου, συμπεριλαμβανομένου του ύφους, του στρες, του ρυθμού και του τονισμού, 

- ασυνήθιστες μορφές περιεχομένου ομιλίας, όπως στερεοτυπική και επαναλαμβανόμενη χρήση λόγου, 

ιδιοσυγκρασιακή χρήση λέξεων ή φράσεων ή συχνές άσχετες παρατηρήσεις, 

- μειωμένη  ικανότητα έναρξης ή διατήρησης μιας συνομιλίας με άλλους παρά την επαρκή ομιλία, 

- περιορισμένο φάσμα ενδιαφερόντων και ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον, 

- δυσκολίες στην κατανόηση (Cantwell, Howlin, & Rutter, 1977). 

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές με ΔΦΑ αποτυγχάνουν να αναπτύξουν λειτουργική ομιλία και ακόμη 

και μεταξύ εκείνων με ένα καλό εκφραστικό λεξιλόγιο υπάρχουν επίμονες και διάχυτες διαταραχές στην επικοινωνιακή χρήση 

της γλώσσας και στην κατανόηση περίπλοκων ή αφηρημένων εννοιών (Lord & Rutter 1994). 

Για να βοηθηθούν τα παιδιά με αυτισμό να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, χρησιμοποιείται μια ποικιλία συστημάτων 

επαυξητικής επικοινωνίας που περιλαμβάνουν: συστήματα νοημάτων (το σύστημα Makaton), αν και μελέτες έχουν δείξει 

διαφοροποιήσεις στην ικανότητα των μαθητών να κατανοήσουν τα νοήματα και να τα γενικεύσουν (Kiernan, 1983), 

εικονογραφικά συστήματα ή οπτικά βοηθήματα που απαιτούν τις λιγότερες απαιτήσεις σε γνωστικές, γλωσσικές και 

δεξιότητες μνήμης, όπως φωτογραφίες ή σκίτσα (Bondy & Frost, 1996· Communication Pictures, 1991) και μηχανογραφημένες 

επικοινωνιακές συμβουλές για την ενθάρρυνση της εναλλαγής σειράς και των αλληλεπιδράσεων. 

Εικονικά συστήματα ή συστήματα οπτικής υποστήριξης ενσωματώθηκαν σε στρατηγικές για την αξιοποίηση των 

ενδιαφερόντων για τη διευκόλυνση των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Τα οπτικά βοηθήματα είναι δομημένα στοιχεία που 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με μια δραστηριότητα, ρουτίνα ή προσδοκία κα παρέχουν ενδείξεις συμπεριφορών. 

Μπορούν να παρέχουν βοήθεια σε όλη τη δραστηριότητα, και μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και λειτουργίες. Αυτά 

περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: φωτογραφίες, εικονίδια, σχέδια, γραπτές λέξεις, αντικείμενα, ρύθμιση του 

περιβάλλοντος, χρονοδιαγράμματα, γραφικά, οργανωτικά συστήματα και σενάρια. 

Τα οπτικά βοηθήματα συνήθως χρησιμοποιούνται: 

- για την οργάνωση μαθησιακών περιβαλλόντων, 

- για τον καθορισμό προσδοκιών γύρω από δραστηριότητες, ρουτίνες και συμπεριφορές, 

- για να παράσχουν ενδείξεις ή υπενθυμίσεις και 

- για την προετοιμασία των δράσεων ή οδηγίες. 

Υπάρχει μια αυξανόμενη τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα των οπτικών βοηθημάτων για παιδιά και νεαρούς ενήλικες 

με ΔΦΑ (0 έως 22 ετών) για την αντιμετώπιση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ζητημάτων συμπεριφοράς, 

δυσκολιών παιχνιδιού, γνωστικής, σχολικής ετοιμότητας, ακαδημαϊκών, κινητικών και προσαρμοστικών δεξιοτήτων (Wong, 

et al., 2014).  

3.2.5. Οι εμμονές ως κίνητρα και υποστήριξη συμπεριφοράς 

Η χρήση των εμμονών ως ισχυρή ενίσχυση για αλλαγή συμπεριφοράς ή υποστήριξη για παιδιά με αυτισμό, έχει τεκμηριωθεί 

στη βιβλιογραφία (Wolery, Kirk & Gost, 1985· Charlop-Christy & Haymes, 1996). Ο Charlop-Christy και ο Haymes αξιολόγησαν 

την αποτελεσματικότητα της χρήσης εμμονών με παιδιά με αυτισμό για να μειώσουν τις ακατάλληλες συμπεριφορές τους. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση εμμονών είναι πολύ αποτελεσματική στη μείωση των ακατάλληλων συμπεριφορών. 

Αν και τα θέματα αυτών των μελετών δεν ταξινομήθηκαν ως μαθητές με το «σύνδρομο του σοφού», όλοι ήταν μαθητές με 

ΔΦΑ που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα εμμονικής συμπεριφοράς.  
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Η Γκράντιν (όπως αναφέρεται στο Schopler & Mesibov, 1992, 115) αναφέρεται στις αυτιστικές εμμονές ή ενδιαφέροντα ως 

«σταθεροποιητές», και πιστεύει πως εαν συμπεριληφθούν σε προγράμματα για τους μαθητές με ΔΦΑ, ιδίως το ΔΦΑ υψηλής 

λειτουργικότητας, μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά σε μία επιτυχημένη καριέρα. «Αυτές οι προσκολλήσεις ή οι εμμονές 

μπορεί να είναι τεράστια κίνητρα». Περιγράφει τη δική της παιδική εμμονή για τα βοοειδή που είχε ως αποτέλεσμα την 

απόκτηση διδακτορικού τίτλου στην κτηνοτροφία και έγινε παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της. Ο Kanner (1973), συνεχίζοντας 

τη μελέτη του των έντεκα περιπτώσεων, ανακάλυψε δύο παραδείγματα επαγγελματικής επιτυχίας που σχετίζονταν με 

παιδικές εμμονές ή προσκολλήσεις. Ένα παιδί του δείγματος που είχε εμμονή με αριθμούς είχε γίνει χρηματιστής. Το άλλο 

παιδί με εμμονές στους αριθμούς και στη μουσική, ανήκει σε μια τοπική χορωδία και χειρίζεται πολυγράφο. 

Κατά την άποψή του, το άτομο με «το σύνδρομο του σοφού» προσφέρει στον φροντιστή και τον εκπαιδευτικό ένα «κλειδί» 

που θα χρησιμοποιηθεί για να ξεκλειδώσει την αναπηρία, έναν τρόπο ή ένα μέσο για να μειώσει τον αντίκτυπο της αναπηρίας 

τους. Είναι αυτό το έντονο ενδιαφέρον και το εγγενές κίνητρο που εφαρμόστηκε, για να διευκολύνει τους αυτιστικούς 

«σοφούς» σε αυτήν τη μελέτη να βελτιώσουν την επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις 

κατάλληλες συμπεριφορέςl. Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των πιο πρόσφατων μοντέλων παρέμβασης στον αυτισμό, 

περιγράφεται στην έκθεση των Odom και συνεργάτες (2010). 

Η επιλογή των εφαρμογών για τους μαθητές με ΔΦΑ  θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις εκπαιδευτικές εφαρμογές 

(applications) και όχι μόνο αυτές που εστιάζουν στον αυτισμό. Όλοι οι μαθητές έχουν τις ίδιες ανάγκες αλλά όλοι οι μαθητές 

μαθαίνουν διαφορετικά. Έτσι η επιλογή της κατάλληλης εφαρμογής ξεκινά από τη βάση των κοινών μαθησιακών 

χαρακτηριστικών, π.χ. κοινωνικές δεξιότητες, συνεχίζει με τα κοινά μαθησιακά γνωρίσματα, π.χ. δυσκολίες στην αναγνώριση 

και διάκριση συναισθημάτων, κατόπιν στον εντοπισμό των διαφόρων κατηγοριών εφαρμογών π.χ. εφαρμογές κοινωνικών 

δεξιοτήτων για να αποφασιθεί στη συνέχεια μια συγκεκριμένη εφαρμογή π.χ. emotions from I Can Do apps (Coppin, 2018) 

(βλ Διάγραμμα 1). Οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί μπορούν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση διαστάσεις για να 

αποφασίσουν τις κατηγορίες των εφαρμογών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν 

διαφορετικές και μοναδικές κλίσεις. Η επιλογή μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών πρέπει να αποφασίζεται με βάση τις 

μαθησιακές ανάγκες του μαθητή. 
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Διάγραμμα 1: Εφαρμογές για μαθητές με ΔΦΑ (Πηγή: Coppin, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κοινά μαθησιακά χαρακτηριστικά     Κοινά μαθησιακά γνωρίσματα  Κατηγορίες εφαρμογών  Εφαρμογές 

3.3.  Ειδικό τμήμα   

3.3.1. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

Ερευνητές και παιδαγωγοί έχουν αναπτύξει μέχρι σήμερα πολλές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία ΕΑΕ. Οι 

προσπάθειες μας δείχνουν ότι η ανθρωπότητα λειτουργεί για όλα τα άτομα και προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες όλων σε 

βέλτιστο επίπεδο. Αυτό είναι από μόνο του μια επιτυχία. Η συμπερίληψη είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά τη δυνατότητα 
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όλων των μελών των κοινοτήτων να αναπτυχθούν ως πολίτες που μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να μάθουν πώς 

να προσαρμόζονται στις ανάγκες της ζωής. Η ατζέντα όλων των σχετικών εκπαιδευτικών ΕΑΕ θα πρέπει να είναι πώς να 

επωφεληθούν από τις ανεπτυγμένες παιδαγωγικές οι οποίες συμπεριλαμβάνπυν όλους τους μαθητές με ΔΦΑ. Ακόμη και 

μεμονωμένες προσεγγίσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν τη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΦΑ στην κοινότητα. Οι 

εκπαιδευτικοί ΕΑΕ μπορούν να επωφεληθούν από τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση παιδιών με ΔΦΑ ως εξής: 

- Ομαδική Διδασκαλία 

- Εκμάθηση υποστηρικτικής τεχνολογίας 

- Διδασκαλία με την επίτευξη των στόχων 

- Προσαρμοσμένες ή εξατομικευμένες οδηγίες 

- Αυθεντική μάθηση 

- Συνεργατική μάθηση 

- Χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα στυλ μάθησης 

- Άμεση οδηγία 

- Ανακαλυπτική μέθοδος 

- Ολοκληρωμένη θεματική διδασκαλία. 

- Διδασκαλία με συνομιλήκους 

- Χρήση έξυπνων πινάκων, εικόνων και βίντεο 

- Υποβοηθούμενες από υπολογιστή οδηγίες 

3.3.2. Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Επεξήγηση 

Οι μαθητές θα επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό και οι δραστηριότητες θα πρέπει να υλοποιούνται ανάλογα. Αυτές οι 

δραστηριότητες πρέπει να είναι συμπληρωματικές, καθώς υπάρχει στενή σχέση μεταξύ ακρόασης / παρακολούθησης, 

ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφονται ως εξής. 

- Να κατανοήσουν και να εξηγήσουν τι έχουν ακούσει, διαβάσει, δει, και να είναι σε θέση να ερευνήσουν, να μάθουν 

- Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την ανάγνωση, την ακρόαση/παρακολούθηση, την ομιλία και την γραφή 

- Να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν κριτικά τι διάβασαν 

- Να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα συνειδητά, σωστά και προσεκτικά σύμφωνα με τους κανόνες 

ομιλίας και γραφής 

- Να εκφράζουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις απόψεις τους με αποτελεσματικό και κατανοητό τρόπο, 

προφορικά και γραπτά. 

- Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, ανακάλυψης, ερμηνείας και δομής του νου. 

- Να γνωρίζουν τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα τους, στην Ευρώπη και στον κόσμο. 

- Να μαθαίνουν σενάρια και να εκπαιδεύονται σε δραστηριότητες 

- Να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω της μάθησης 

- Να κατανοήσουν πως η εκπαίδευση είναι ουσιώδης για μια επιτυχημένη ζωή 



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
     συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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- Παρακολούθηση διαφορετικών δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων που έχουν θετικό αντίκτυπο στη μαθησιακή 

διαδικασία 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα ανά εβδομάδα 

Πίνακας 3. Μαθησιακά αποτελέσματα ανά εβδομάδα 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 2 ΩΡΕΣ Συνειδητοποίηση για τους μαθητές που χρειάζονται ειδική αγωγή 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2 2 ΩΡΕΣ Διάκριση μαθητών με ΔΦΑ από μαθητές που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση και 

καθορισμό των επιπέδων τους, Διδάσκοντας τους φοιτητές πώς να χρησιμοποιούν 

επιλεγμένες υποστηρικτικές τεχνολογίες στην τάξη 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3 2 ΩΡΕΣ Δυνατότητα αξιοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για μαθητές με ΔΦΑ 

(Κοινωνικές ιστορίες, οπτική υποστήριξη για επικοινωνία, εμμονές για κίνητρα και 

υποστήριξη συμπεριφοράς) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 2 ΩΡΕΣ Κατανόηση της σημασίας των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην υποστήριξη των  ΔΦΑ 

Αξιολόγηση των μαθητών πριν από την επιλογή ενός υποστηρικτικού εργαλείου 

τεχνολογίας 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5 2 ΩΡΕΣ Δυνατότητα εφαρμογής στοιχειωδών υποστηρικτικών τεχνολογίων σε μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6 2 ΩΡΕΣ Δυνατότητα εφαρμογής μεσαίων υποστηρικτικών τεχνολογίων σε μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7 2 ΩΡΕΣ Δυνατότητα εφαρμογής υψηλών υποστηρικτικών τεχνολογίων σε μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8 2 ΩΡΕΣ Δυνατότητα να υποστηρίζουν τους γονείς για το ποιες δραστηριότητες μπορούν να 

γίνουν στο σπίτι. 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των μαθητών για τον καθορισμό των επόμενων 

βημάτων με βάση την πρόοδο τους 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9 2 ΩΡΕΣ Απόκτηση της ικανότητας ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας, γλώσσας και ομιλίας 

μαθητών με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10 2 ΩΡΕΣ Απόκτηση της ικανότητας ανάπτυξης ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στους μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11 2 ΩΡΕΣ Απόκτηση της ικανότητας ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 

στους μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12 2 ΩΡΕΣ Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13 2 ΩΡΕΣ Ανάπτυξη συμπεριφορών των μαθητών με ΔΦΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 14 2 ΩΡΕΣ Έχοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης της συνολικής απόδοσης των μαθητών με ΔΦΑ. 



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
     συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ελεύθερη. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και ο ενδιαφερόμενος φορέας 

μέρος θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.  

 

Μαθησιακά αποτελέσματα και βασικές ικανότητες, εργαλεία αξιολόγησης και ερευνητικά πιστοποιημένες πρακτικές  

Βασικές Ικανότητες: 

Οι βασικές ικανότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν οι καθηγητές που διδάσκουν σε τμήμα Ειδικής Αγωγής είναι οι 

ακόλουθες:  

- γραμματισμός και γλώσσες · (ΓΓ) 

- ψηφιακές δεξιότητες · (ΨΔ) 

- προσωπικές, κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες · (ΠΚΜΔ) 

Μαθησιακό υλικό και κείμενα 

Προηγμένη τεχνολογία, έξυπνοι πίνακες, βιβλία σημειώσεων, μολύβια, εικόνες, βίντεο, βιβλία ιστορίας, βιβλία εξάσκησης, 

εικονογραφημένο αλφαβητικό λεξικό 

Εργαλεία αξιολόγησης 

Τα εργαλεία αξιολόγησης που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι τα εξής: 

- Παρατήρηση (Π) 

- Προφορική εξέταση / παρουσίαση (ΠΕ) 

- Γραπτή Εξέταση (ΓΕ) 

- Αξιολόγηση απόδοσης / ανάθεσης εργασίας (Α) 

- Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση (ΠΕΕ) 

 



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
     συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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«Πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε και να γιορτάζουμε τις διαφορές μας. Και πρέπει να συνεχίσουμε την 

έρευνά μας για τις ΔΑΦ προκειμένου να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να προσφέρουμε πο αποτελεσματικά  

βοήθεια». Άλαν Ρόσαλες 



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
     συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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Πίνακας 4. Μαθησιακά αποτελέσματα στις βασικές ικανότητες, εργαλεία αξιολόγησης και πιστοποιημένες ερευνητικά 

πρακτικές 

Μαθησιακά αποτελέσματα Βασικές 
ικανότητες 

Εργαλεία 
αξιολόγησης 

Ερευνητικά πιστοποιημένες 
πρακτικές 
(θα επιλεγούν αναφορικά με τα 
μαθησιακά αποτελέσματα ) 

Ευαισθητοποίηση των μαθητών που 
χρειάζονται ειδική εκπαίδευση 

ΓΓ, ΠΚΜΔ Π, ΠΕ Παρεμβάσεις με μεσολάβηση 
συνομηλίκων 

Διάκριση μαθητών με ΔΦΑ από μαθητές που 
χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, 
προσδιορισμός αναγκών τους 

ΓΓ, ΠΚΜΔ Π, ΠΕ Παρέμβαση που εφαρμόζεται 
από γονείς, 
Διδασκαλία διακριτών δοκιμών 

Διδάσκοντας στους μαθητές πώς να 
χρησιμοποιούν επιλεγμένες υποστηρικτικές 
τεχνολογίες στην τάξη 

  Διαφορική ενίσχυση 

Δυνατότητα αξιοποίησης εκπαιδευτκών 
παρεμβάσεων σε μαθητές με ΔΦΑ . 

ΓΓ, ΠΚΜΔ ΠΕ, P Ανάλυση δεξιοτήτων (Εργασίας) 

   Χρονοκαθυστερηση 

(Κοινωνικές ιστορίες, οπτική υποστήριξη για 
επικοινωνία, εμμονές για κίνητρα και 
υποστήριξη συμπεριφοράς) 

  Παρέμβασεις γνωστική 
συμπεριφοράς 

Κατανόηση της σημασίας των υποστηρικτικών 
τεχνολογιών σε μαθητές με ΔΦΑ  

ΓΓ, ΠΕΕ ΠΕ, P Νατουραλιστική παρέμβαση, 
Ασκήσεις 

Αξιολόγηση των μαθητών πριν από την 
επιλογή ενός τεχνολογικού εργαλείου 

  Οπτική υποστήριξη 
Προτροπή 

Δυνατότητα εφαρμογής στοιχειωδών 
υποστηρικτικών τεχνολογίων σε μαθητές με 
ΔΦΑ 

ΓΓ, ΠΕΕ ΠΕ, P Αξιολόγηση λειτουργικής 
συμπεριφοράς, 
Εκπαίδευση λειτουργικής 
επικοινωνίας, 
Αυτοδιαχείρηση, 
Ενίσχυση, 
Σενάριο, 
Ανταλλαγή εικόνων, σύστημα 
επικοινωνίας [PECS], 
Εκπαίδευση κοινωνικών 
δεξιοτήτων, 
Κοινωνικές ιστορίες / Κοινωνικές 
αφηγήσεις, 
Παρέμβαση με τεχνολογία 
Διδασκαλία βασικής απόκρισης, 
Διακοπή απόκρισης / 
Ανακατεύθυνση, 

Μοντελοποίηση βίντεο 

Δυνατότητα εφαρμογής μεσαίων 
υποστηρικτικών τεχνολογίων σε μαθητές με 
ΔΦΑ 

ΓΓ, ΠΕΕ ΠΕ, P 

Δυνατότητα εφαρμογής υψηλών 
υποστηρικτικών τεχνολογίων σε μαθητές με 
ΔΦΑ 

ΓΓ, ΠΕΕ ΠΕ, P 

Δυνατότητα να υποστηρίζουν τους γονείς για 
το ποιες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν 
στο σπίτι. 
Παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
μαθητών για τον καθορισμό των επόμενων 
βημάτων με βάση την πρόοδο τους 

ΓΓ, ΠΚΜΔ ΠΕ, P 

Απόκτηση της ικανότητας ανάπτυξης 
δεξιοτήτων επικοινωνίας, γλώσσας και 
ομιλίας μαθητών με ΔΦΑ 

ΓΓ, ΠΕΕ ΠΕ, P 

Απόκτηση της ικανότητας ανάπτυξης 
ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στους μαθητές με 
ΔΦΑ 

ΓΓ, ΠΕΕ ΠΕ, P 

Απόκτηση της ικανότητας ανάπτυξης ΓΓ, ΠΚΜΔ ΠΕ, ΓΕ 



     Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των  
     συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 
στους μαθητές με ΔΦΑ 

Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων στους 
μαθητές με ΔΦΑ 

ΓΓ, ΠΚΜΔ ΠΕ, ΓΕ 

Ανάπτυξη συμπεριφορών των μαθητών με 
ΔΦΑ 

ΓΓ, ΠΚΜΔ ΠΕ, ΓΕ 

Έχοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης της 
συνολικής απόδοσης των μαθητών με ΔΦΑ. 

ΓΓ, ΠΚΜΔ ΠΕ, ΓΕ 


