
 

  

 

AbleWithTechTools 

Ανάπτυξη Πόρων Εικονικής Πραγματικότητας 
Αναπτύσσοντας Τεχνολογικά Εργαλεία για Παιδιά με 
Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού σε Προπτυχιακούς 

1ο Πνευματικό Προϊόν  
Ο τίτλος του 1ου Πνευματικού Προϊόντος είναι «Πρόγραμμα 

σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χρήση βοηθητικών 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση Μελλοντικών Δασκάλων». Το 

COMU συντόνισε τη διαδικασία ανάπτυξης του προγράμματος 

σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών Επιστημών, το Πανεπιστήμιο της Λετονίας,η  Σχολή 

Ρομποτικής (Ιταλία) και η NARA Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες έχουν 

συνεισέφεραν σημαντικά στο IO 1.  

Στόχος του προγράμματος: Μετά από αυτήν την εκπαιδευτική 

διαδικασία, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μάθουν: 

 Πώς οι μαθητές με αυτισμό διαφέρουν στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. 

 Τις δεξιότητες γλώσσας και επικοινωνίας των μαθητών με 

αυτισμό. 

 Τα πρότυπα συμπεριφοράς των μαθητών με αυτισμό. 

 Τις προυποθέσεις για εφαρμογές τεκμηριωμένης πρακτικής. 

 Την αξιολόγηση των μαθητών πριν την επιλογή 

υποστηρικτικού τεχνολογικού εργαλείου. 

 Τη χρήση εργαλείων υποστηρικτικής τεχνολογίας 

πριν διδάξουν τους μαθητές και για προσθετα μέλη 

της ομάδας πως να χρησιμοποιούν τα εργαλεία.  

 Την παρακολούθηση μαθητών για επιβεβαίωση 

ορθής χρήσης του υποστηρικτικού τεχνολογικού 

εργαλείου. 

 Τους οδηγούς που χρησιμοποιούνται στην 

εκπαίδευση μαθητών με αυτισμό. 

 Τις εφαρμογές τεκμηριωμένης πρακτικής που 

περιλαμβάνονται στην υποστηρικτική τεχνολογία. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για άτομα με αυτισμό. Έχει 

διάρκεια 14 εβδομάδων και δίνει την ευκαιρία στα τμήματα 

ειδικής εκπαίδευσης και κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων να 

εφαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εφαρμογές  τεκμηριωμένης 

πρακτικής, διαφορετικές στρατηγικές, μεθόδους, τεχνικές, 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές αρχές. 
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Καλωσήρθατε  
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( A B L E W I T H T E C H T O O L S )   

(ABLEWITHTECHTOOLS).  

Στο παρόν ηλεκτρονικό 

ενημερωτικό δελτίο θα δοθούν 

πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες του προγράμματος 

οι οποίες διεκπεραιώνονται από 

όλους τους εταίρους.  

Tο Πρόγραμμα 

ABLEWITHTECHTOOLS 

υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και συγχρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα Erasmus +, 

Key Action 203: Στρατηγική 

εταιρική σχέση για την καινοτομία 

στον τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Πρόσκληση: 2019 
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Η συνάντηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί στη Ρίγα. Λόγω 

του COVID-19, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου της 

Λετονίας. Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στη συνάντηση και 

συζήτησαν τα σενάρια. Τα σενάρια αυτά θα 

προετοιμαστούν από τη NARA και μια παρουσίαση 

σχετικά με το περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας θα 

κοινοποιηθεί στους συνεργάτες. Οι υποστηρικτικές 

τεχνολογίες μπορούν να οριστούν ως αντικείμενα, 

εργαλεία, οπτικά ερεθίσματα και προϊόντα με προηγμένη 

τεχνολογία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, τη 

διατήρηση και την ενίσχυση των λειτουργικών δεξιοτήτων 

ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές με την πιο γενική 

έννοια (Michel, 2004· Çuhadar, 2008).  

 

 

 

Το πρόγραμμα με τίτλο: “Ανάπτυξη νέου λογισμικού για 

την ψυχοκινητική επανεκπαίδευση παιδιών με αυτισμό” με 

κωδικό 2020-1-TR01-KA205-081611 χρηματοδοτήυηκε 

από την Ευρωπαική Ένωση. Το πρόγραμμα που 

υποστηρίχθηκε από το ERASMUS + Youth Program KA2 

Strategic Partnerships 2020 / R1 θα πραγματοποιηθεί υπό 

το συντονισμό του Πανεπιστημίου Çanakkale Onsekiz 

Mart. Στο έργο, που έχει διάρκεια 2 χρόνια, θα 

χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες, που είναι πιο 

διασκεδαστικοί και πιο αποτελεσματικποί τρόποι μάθησης 

και ενίσχυσης της προσοχής για παιδιά με αυτισμό, 

προχωρώντας πέρα από την παραδοσιακή μέθοδο 

εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, επιστήμοντες της ειδικής 

αγωγής προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της Τουρκίας,  

Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας, θα μοιραστούν  

 

  
Περίληψη  
Οι "μαθητές με διαταραχή φάσματος 

αυτισμού" αντιμετωπίζουν ποικίλες 

δυσκολίες όπως στην κοινωνική 

επικοινωνία και αλληλεπίδραση, στη 

συμπεριφορά (π.χ. στερεοτυπίες), στην 

ανάπτυξη του λόγου, στη συλλογιστική, 

στη διαφοροποίηση των αισθήσεων και 

στον προσανατολισμό που τους 

εμποδίζουν να εκτελέσουν ακαδημαϊκά 

καθήκοντα με τον ίδιο τρόπο όπως και 

άλλοι μαθητές. 

Οι τεχνολογίες που παράγονται ειδικά 

για να διευκολύνουν τις κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες 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 παρέχει στους 

προπτυχιακούς φοιτητές εργαλεία για τη 

βελτίωση τόσο των διδακτικών όσο και 

των τεχνολογικών δεξιοτήτων τους. Θα 

τους επιτρέψει επίσης να διευκολύνουν 

τις μαθησιακές διαδικασίες αυτών των 

μαθητών. 

Από αυτή την άποψη, απαιτείται ένα 

πρόγραμμα σπουδών για τους φοιτητές/ 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς που θα 

διδάσκουν μαθητές με ΔΦΑ, το οποίο θα 

ικανοποιεί τις κοινωνικές και 

επικοινωνιακές ανάγκες των μαθητών 

αυτών και θα επικεντρώνεται στη χρήση 

και την επιλογή της κατάλληλης 

τεχνολογίας και πότε και πώς να τη 

χρησιμοποιήσει και να αξιολογήσει την 

αποτελεσματικότητά της. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

αναγκών που πραγματοποιήσαμε για να 

πλαισιώσουμε αυτήν την πρόταση, 

αποκάλυψαν την αναγκαιότητα ύπαρξης 

των μαθημάτων κατάρτισης σε αυτό το 

θέμα. Με αυτό τον τρόπο θα 

χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

παράδοσης το εκπαιδευτικό υλικό που 

αποτελείται από προγράμματα σπουδών 

ως ενότητες και πόρους εργαλείων 

εικονικής πραγματικότητας (VR). 

 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν ποια υποστηρικτική 

τεχνολογία αναφέρεται στη διδασκαλία ή στην παρέμβαση και 

αποτελεί το κεντρικό στοιχείο, που υποστηρίζει την κατάκτηση 

ενός στόχου από τους μαθητές με ΔΦΑ. Έτσι οι εκπαιδευτικοί 

επικεντρώνονται στις στοχευμένες δεξιότητες και συμπεριφορές 

και πώς αυτές οι δεξιότητες και συμπεριφορές μπορούν να 

αποκτηθούν χρησιμοποιώντας μια υποστηρικτική τεχνολογία ή 

μια εφαρμογή. Αυτό το έργο θα βοηθήσει τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με την υποστηρικτική 

τεχνολογία. 

 

 

 

τις γνώσεις και την εμπειρία τους σχετικά με την εφαρμογή 

ασκήσεων ψυχοκινητικής επανεκπαίδευσης στη χώρα τους και 

αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως βασικά δεδομένα για τη δημιουργία 

του απαραίτητου λογισμικού. 

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι ειδικοί εκπαιδευτικοί και άλλοι 

επαγγελματίες, φοιτητές ειδικής αγωγής και ψυχολογίας και 

παιδιά με αυτισμό. Κατά τη διάρκεια του έργου, θα 

πραγματοποιηθούν συνολικά 6 συνέδρια και 3 διεθνείς 

συναντήσεις σε τρεις χώρες, 300 επαγγελματίες και μελλοντικοί 

εμπειρογνώμονες θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν για τη 

χρήση λογισμικού και 75 από αυτές θα έχουν σύνολα λογισμικού 

στα ιδρύματά τους. 

Δεύτερη Διαδικτυακή Συνάντηση  
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Ένα ακόμα Πρόγραμμα για τον αυτισμό από το COMU 

Kick-off Meeting 



 

  

Μοντέλο Aγωγής για τον Αυτισμό  

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 
Τα οφέλη της 
εικονικής 
πραγματικότητας 
εφαρμοσμένα σε 
άτομα με αυτισμό 
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 

δεκαετιών, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση 

στην έρευνα σχετικά με τη χρήση 

τεχνολογιών εικονικής 

πραγματικότητας (VR) στην 

εκπαίδευση των παιδιών με ΔΦΑ. Η 

χρήση της τεχνολογίας επιτρέπει την 

έκθεση στον «πραγματικό κόσμο» για 

την εκπαίδευση κοινωνικών 

δεξιοτήτων σε ένα εικονικό 

περιβάλλον (EV) με ελεγχόμενο, 

επαναλαμβανόμενο και ασφαλές 

τρόπο. 

Σύμφωνα με την έρευνα των 

Didehbani (2016), Parsons & Cobb 

(2011) και Tzanavari (2015), 

υπάρχουν στοιχεία που προτείνουν ότι 

η εξατομίκευση και επαναληψιμότητα 

κοινωνικών σεναρίων σε διαφορετικά 

πλαίσια ενισχύει τη γενίκευση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων που 

διδάσκονται μέσω VE στις 

αλληλεπιδράσεις της καθημερινής 

ζωής. 

Ακόμα, η δυνατότητα αυτής της 

τεχνολογίας να υποστηρίξει τη μάθηση 

παιδιών, νέων και ενηλίκων στο 

φάσμα του αυτισμού πρέπει να λάβει 

υπόψη, και μια ποικιλία άλλων 

προσεγγίσεων, που θα εφαρμοστούν 

από επαγγελματίες, καθηγητές και 

θεραπευτές και τη χρήση τους. Πρέπει 

να είναι ένα εργαλείο που τους βοηθά 

να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη.1 

                            

Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του πιο πρόσφατου 

μοντέλου αγώγής για τον αυτισμό, περιγράφεται στην 

έκθεση των Odom et al (2010), «Αξιολόγηση 

ολοκληρωμένων μοντέλων θεραπείας για άτομα με 

ΔΦΑ». Οι εφαρμογές για μαθητές με ΔΦΑ μπορούν να 

ταξινομηθούν σε τέσσερις διαστάσεις που είναι κοινά 

μαθησιακά αποτελέσματα, κοινά γνωστικά 

χαρακτηριστικά, κατηγορίες εφαρμογών και εφαρμογές 

(Coppin, 2018). 

Η τεχνολογία μπορεί να περιορίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό 

παιδιών με αυτισμό Τα ρομπότ μπορούν να χρησιμεύσουν ως γέφυρα σε ένα 

σύστημα ανταμοιβής και κινήτρων στον εγκέφαλο των παιδιών 

με αυτισμό. Μπορούν να κατευθύνουν την προσοχή του παιδιού 

σε κοινωνικά συναφή χαρακτηριστικά μιας κατάστασης και να 

διαμορφώσουν κοινωνικές εγκεφαλικές αντιδράσεις. Τα ρομπότ 

μπορεί επίσης να είναι χρήσιμα για τη στόχευση αισθητηριακών 

προβλημάτων. Τα παιδιά με αυτισμό συχνά αισθάνονται 

ανήσυχα από τη δυνατή μουσική, τα έντονα φώτα ή τις έντονες 

μυρωδιές. Η αλληλεπίδραση με ρομπότ που παρέχουν 

προσεκτικά βαθμονομημένα ερεθίσματα και προσαρμόζεται 

στις αντιδράσεις του παιδιού σε πραγματικό χρόνο θα 

μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό να μάθουν να 

αντιμετωπίζουν και να επικοινωνούν αυτά τα αισθητηριακά 

προβλήματα. 

Η τεχνολογία νευροαπεικόνισης, η οποία επιτρέπει στους επιστήμονες 

να εξερευνήσουν τη νευρική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη 

συμπεριφορά, μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες για το πώς να 

βοηθήσουν τα παιδιά με αυτισμό να ρυθμίσουν τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις τους. Αυτή η τεχνολογία μας έχει δείξει, για παράδειγμα, ότι ο 

κοινωνικός αποκλεισμός βλάπτει τόσο τα τυπικά άτομα όσο και τα άτομα 

με αυτισμό, αλλά για διαφορετικούς λόγους. 

Πολύ συχνά μιλάμε για το πώς η τεχνολογία μας αποσυνδέει από το 

περιβάλλον μας. Αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει τα παιδιά μας να 

συνδεθούν μεταξύ τους, να είναι πιο αποτελεσματικοί 

αυτοπροστατευόμενοι και να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων και την 

ανεξαρτησία τους. Η τεχνολογία αποτελεί ζωτικό εργαλείο για την 

εξάλειψη του αποκλεισμού και την προώθηση της κατανόησης και μας 

βοηθά όλους να αγκαλιάσουμε τη μεγαλύτερη ανθρωπότητά μας.2 

 

 

                           

Οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες μπορούν να 

ακολουθήσουν τις παρακάτω διαστάσεις για να 

αποφασίσουν τις κατηγορίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό 

να γνωρίζουμε ότι όλοι οι μαθητές έχουν διαφορετικές 

κλίσεις. Η επιλογή μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών 

πρέπει να αποφασίζεται με βάση τις μαθησιακές 

ανάγκες του μαθητή. 

3 
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
Τι είναι η εικονική 
πραγματικότητα? 
Η εικονική πραγματικότητα (VR) 

είναι η 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 είναι σε 

θέση να εξερευνήσει τα διάφορα 

αντικείμενα και τις 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 είναι βυθισμένοι και 

μπορούν να αλληλεπιδράσουν με 

τρισδιάστατους κόσμους που 

ορίζονται ως περιβάλλοντα 

εικονικής πραγματικότητας. 

Προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν 

περισσότερες αισθήσεις, όπως 

όραση, ακοή, αφή, ακόμη και 

μυρωδιά, ο υπολογιστής 

μετατρέπεται σε πύλη που οδηγεί 

στον τεχνητό κόσμο. Τα μόνα όρια 

στις σχεδόν πραγματικές εμπειρίες 

εικονικής πραγματικότητας είναι η 

διαθεσιμότητα περιεχομένου και η 

φθηνή υπολογιστική ισχύς (Bardi, 

2019). 

 

 

 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

EYE ON IT 
The Benefits of 
The Use of Virtual 
Reality in 
Education 
 

1. Easy Access 

 

2. Breaking The Laws of Physics 

 

3. Gamification 

 

4. Immediate Engagement 

 

5. Language Options 

 

6. Experience Facilitator 

 

7. Remote Presence 

 

8. Making Impossible “POSSIBLE” 

 

9. VR Content Creation 

 

10. Global Teleportation 

 

 

Τρίτη διαδικτυακή Συνάντηση 
 

 

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου Düzce. Ο Αναπλ. Καθηγητής Δρ. 

Feyzullah Şahin ήταν επικεφαλής της συνάντησης.  Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 

20 Ιουλίου 2020. 

Στη συνάντηση, οι εταίροι αναθεώρησαν τα τελικά κεφάλαια του προγράμματος σπουδών. Στη συνέχεια, μοιράστηκαν μεταξύ 

τους τα σχέδια μαθημάτων (ενότητες) του προγράμματος σπουδών. Όλοι οι συνεργάτες αποφάσισαν να εργαστούν και να 

ολοκληρώσουν τα μαθήματα τον Σεπτέμβριο. Ο Emre Çelik (Nara EdTech) έκανε μια παρουσίαση για το περιβάλλον 

εικονικής πραγματικότητας. Ο Αναπλ. Καθηγητής Feyzullah Şahin πρότεινε να τελειώσει το πρόγραμμα σπουδών μέχρι τα 

μέσα Σεπτεμβρίου για να συμβαδίζει με το χρονοδιάγραμμα. Ο Emanuele Micheli (SdR) έδωσε πληροφορίες σχετικά με τους 

ποιοτικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων του έργου. Η Aleksandra Konopka (SAN) ζήτησε από τους συνεργάτες να 

υποστηρίξουν τις σελίδες κοινωνικών μέσων του έργου. Το COMU έδωσε πληροφορίες σχετικά με το IO 1 και ζήτησε από τον 

κάθε εταίρο σχέδια μαθήματος. Οι συνεργάτες δέχτηκαν να προετοιμάσουν τα σχέδια μαθήματος. Η ιστοσελίδα και το 1ο 

ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μεταφράστηκαν σε διαφορετικές γλώσσες. Αυτή η διαδικασία θα δώσει την ευκαιρία για τη 

διάδοση των δραστηριοτήτων του έργου. 

Η ποιοτική διαχείριση και αξιολόγηση του προγράμματος συζητήθηκαν μεταξύ των εταίρων ώστε να συνεχιστεί με την ίδια 

επιτυχία. Οι συνεργάτες αποφάσισαν να συνεχίσουν τις διαδικτυακές συναντήσεις και να οργανώσουν τα υπόλοιπα γεγονότα 

σύμφωνα με την κατάσταση της πανδημίας Covid 19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο 3ο Διεθνές Συμπόσιο Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 17-18 

Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της εργασίας με τίτλο «Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας αποτελεσματικές 

στην εκπαίδευση παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού: εικονική πραγματικότητα» και «Ανάπτυξη πόρων 

εικονικής πραγματικότητας Παρουσιάζοντας εργαλεία τεχνολογίας για παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού στο 

προπτυχιακό πρόγραμμα διδασκαλίας SEN»  που ετοίμασε η ομάδα του έργου.  

 

Επιπλέον, 53 εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο Düzce Provincial Directorate of National Education ενημερώθηκαν για το 

πρόγραμμα. 

 

 
The Benefits of 
The Use of Virtual 
Reality in 
Education 
 

1. Εύκολη Πρόσβαση 

 

2. Αψηφώντας τους νόμους της 

Φυσικής  

 

3. Παιχνιδοποίηση 

 

4. Άμεση δέσμευση 

 

5. Επιλογές γλώσσας 

 

6. Experience Facilitator 

 

7. Απομακρυσμένη παρουσία 

 

8. Making Impossible “POSSIBLE” 

 

9. Δημιουργία Πειρεχομένου VR 

 

10. Global Teleportation 
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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η παρουσίαση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγρ αφέων και η Επιτροπή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

6 

5 

Ανακοινώσεις στο facebook και σε σχετικούς ιστότοπους με τον αυτισμό με 

τον αυτισμό και την τριτοβάθμια εκπαίδευση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Upcoming Events 

• Προετοιμασία του προγράμματος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης «Υποστηρικτικές 
τεχνολογίες για την εκπαίδευση παιδιών με ASD» 

• Η τέταρτη διακρατική συνάντηση έργου 

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 
1 https://psious.com/the-benefits-of-virtual-reality-applied-to-people-with-autism/ 
2 https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpoint/technology-can-curb-social-exclusion-children-autism/  

facebook.com/ablewithtechtools 

https://psious.com/the-benefits-of-virtual-reality-applied-to-people-with-autism/
https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpoint/technology-can-curb-social-exclusion-children-autism/

