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Εισαγωγή 

  

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις μεθόδους εναλλακτικής επικοινωνίας 

και τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας. Αφού γίνεται κατανοητή η σημασία της 

επικοινωνίας, ακολουθεί ορισμός της Εναλλακτικής Επικοινωνίας και περιγραφή των 

συμβόλων και των πιο γνωστών συστημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται η 

υποστηρικτική τεχνολογία και περιγράφονται σύντομα οι βασικές κατηγορίες 

συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας. Ενδιαφέρον παρουσίαζει να εξετάσει κανείς 

κατά πόσο οι εργαζόμενοι στο χώρο της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας γνωρίζουν τα 

παραπάνω και αν τα χρησιμοποιούν. Αυτό είναι και το θέμα της έρευνας που 

παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας.  

 

Ά ΜΕΡΟΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1. Επικοινωνία 

 

Βασική ανθρώπινη ανάγκη είναι η επικοινωνία. Από τη στιγμή της γέννησης 

κάθε ανθρώπινος (και όχι μόνο) οργανισμός προσπαθεί να αναπτύξει δεξιότητες 

επικοινωνίας πρωτίστως για να εκφράσει τις βιολογικές του ανάγκες (πείνα, δίψα 

κτλ) αλλά και τις ανάγκες του για χάδι, αγκαλιά, παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο. Εύκολα 

γίνεται κατανοητή η σημασία της επικοινωνίας στη ζωή μας, αρκεί απλά να 

προσπαθήσει κανείς να φανταστεί πως θα μπορούσε να ζήσει χωρίς να επικοινωνεί με 

κανέναν. Βέβαια, αυτό δε σταματάει σε προσωπικό επίπεδο. Έχουμε δείγματα από τα 

προιστορικά χρόνια ακόμα ότι οι ανθρωποι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν και να 

αναπτύξουν συμβολικά συστήματα για να επικοινωνήσουν.  Καμία κοινωνία δεν θα 

μπορούσε να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί αν δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των 

μελών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αλληγορία για τον πύργο της 

Βαβέλ.  

 

Στο σημείο αυτό αυτό καλό θα ήταν να δώσουμε έναν ορισμό της 

επικοινωνίας. Είναι η μεταβίβαση και η ανταλλαγή μηνυμάτων ή/και 

πληροφοριών μεταξύ δύο μερών , όπου το ένα νοείται ως πομπός και το δεύτερο 

ως δέκτης, μέσω κοινού συστήματος σημάτων, συμβόλων ή τρόπων 
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συμπεριφόρας. Είναι κάθε διαδικασία μέσω της οποίας  δύο ή περισσότερα μέρη 

μοιράζονται μια πληροφορία. Ο στόχος(συνειδητός ή όχι) του πομπού είναι να  

ενεργήσει πάνω στο δέκτη με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση 

ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την 

κατάστασή του και τη συμπεριφορά του. (Κουρουπέτρογλου, Λιάλιου 2002). 

Σχηματικά θα μπορούσε να αποδοθεί πολύ απλοικά κάπως έτσι:  

  
Εικόνα 1: σχηματική απόδοση του ορισμού της επικοινωνίας 

 

Αναλύοντας λίγο τον ορισμό πρέπει να αναφέρουμε τα εξής: τα δύο μέρη 

μπορεί να αλλάζουν θέσεις ( ο πομπός να γίνεται δέκτης και το αντίστροφο) καθώς 

πρόκειται για μια διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης). Το κάθε μέρος  μπορεί να 

είναι άνθρωπος, ζώο ή και κάποιο μηχάνημα. Η λέξη «κοινού» είναι ιδιαίτερης 

σημασίας γιατί διαφορετικά τα δύο μέρη μπορεί να ανταλλάζουν πληροφορίες χωρίς 

όμως να επιτυγχάνεται η επικοινωνία.  

 

Τα συστήματα, σύμβολα ή τροποι συμπεριφοράς περιλαμβάνουν τη γλώσσα 

(γραπτή ή προφορική, φυσική ή συμβολική), τις χειρονομίες, τις διακυμάνσεις του 

βλέματος, τις εκφράσεις του προσώπου, την όλη στάση του σώματος. Στη διαδικασία 

της επικοινωνίας λοιπόν ουσιαστικά  συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου. 

 

Τα μέσα επικοινωνίας περιλαμβάνουν τα όργανα παραγωγής ομιλίας, τα 

υπόλοιπα  αισθητήρια όργανα και όλο μας το σώμα γενικά, οτιδήποτε βοηθά στη 

χρήση των παραπάνω συστημάτων ή συμβόλων (π.χ. βιβλία, τηλέφωνο, τηλεόραση, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής  και πολλές άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και νέες 

τεχνολογίες).(Κουρουπέτρογλου, Λιάλιου 2000, 2002) 
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1.2. Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία (Ε.Ε.Ε.) 

 

Η έννοια της επικοινωνίας είναι λοιπόν πολυδιάστατη, διαχρονική αλλά και 

εξελισσόμενη. Παρ’ολα αυτά  όταν  μιλάμε για επικοινωνία τείνουμε να εννοούμε 

την επικοινωνία μέσω της γλώσσας κυρίως στην προφορική αλλά και στη γραπτή της 

μορφή. Για την πλειοψηφία του πληθυσμού η ανάπτυξη της ομιλίας είναι μια απλή 

διαδικασία, μια φυσική διαδικασία που συντελείται στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός 

παιδιού χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη παρέμβαση παρά μόνο η αναπτυξή του 

σ’ένα φυσιολογικό περιβάλλον. Για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού απλή και 

εύκολη είναι και η εκμάθηση του γραπτού λόγου με την είσοδό του στο εκπαιδευτικό 

σύστημα στην ηλικία περίπου των έξι ετών. 

 

Υπάρχει όμως και μια μερίδα του πληθυσμού για την οποία η ομιλία δεν είναι 

και τόσο δεδομένη λειτουργία και η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων δεν 

αποτελεί φυσική διαδικασία της ωρίμανσης. Υπολογίζεται ότι περίπου 0,5% του 

πληθυσμού παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας. Το 40% των 

περιπτώσεων αυτών οφείλονται σε καθαρά παθολογικά αίτια, νοητική η σωματική 

αναπηρία , κώφωση, ασθένειες, εγκεφαλικά, ατυχήματα, βία ή εκ γενετής εγκεφαλική 

βλάβη, χειρουργικές επεμβάσεις στο λάρυγγα, μη φυσιολογική ανάπτυξη των 

φωνητικών χορδών κτλ, η πλειοψηφία των όμως των περιπτώσεων δεν έχει ξεκάθαρα 

παθολογικά αίτια. Τα αίτια αναζητούνται περισσότερο σε ψυχολογικούς, 

κοινωνιολογικούς παράγοντες ή συνδυασμούς αυτών.(Κουρουπέτρογλου, Λιάλιου 

2002)  

 

Η ποικιλία και το πλήθος των συστημάτων ΕΕΕ αντικατοπτρίζει την πληθώρα 

των διαφορετικών περιπτώσεων μειονεξίας που έχουν ανάγκη από τη χρήση της, και 

καθένα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες όχι μόνο των κατηγοριών των ατόμων 

αλλά και του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Οι καταστάσεις είναι τόσες σε πλήθος και 

ιδιαιτερότητα που καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή του συστήματος 

επικοινωνίας στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε ατόμου όσον αφορά και το 

συμβολικό σύστημα που θα επιλεγεί, και τα μέσα επικοινωνίας που θα 

χρησιμοποιηθούν. Κριτήρια είναι οι σωματικές και νοητικές ικανότητες του χρήστη, 
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και οι δυνατότητες έκφρασης που το σύστημα προσφέρει και κατά πόσο έχει ο 

χρήστης ανάγκη αυτής. 

 

Για ορισμένα τμήματα του πληθυσμού τα συμβολικά συστήματα επικοινωνίας 

προέκυψαν να είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Στις περιπτώσεις που ένα 

άτομο δεν δύναται να επικοινωνήσει με άλλα άτομα παρά μόνο μέσω του συμβολικού 

συστήματος, αναφερόμαστε σε συστήματα Εναλλακτικής Επικοινωνίας 

(Alternative Communication). Στις περιπτώσεις που το σύστημα χρησιμοποιείται 

για να υποβοηθήσει το λόγο γενικά ή σε περίπτωση που ο λόγος πλήρως αποτύχει, 

αναφερόμαστε στα συστήματα Επαυξητικής επικοινωνίας (Augmentative 

Communication). 

 

Εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία είναι οι διάφορες μορφές 

επικοινωνίας, σύμβολα και τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άτομο με 

σοβαρή διαταραχή της επικοινωνίας για να υποστηρίξει ή να επαυξάνει την ομιλία ή 

να χρησιμοποιήσει ως εναλλακτική λύση στην ομιλία. Η Εναλλακτική επικοινωνία 

χρησιμοποιείται στην περίπτωση ολοκληρωτικής έλλειψης ομιλίας. Η Επαυξητική 

επικοινωνία (χρησιμοποιείται, επίσης, ο όρος επηυξημένη επικοινωνία) 

χρησιμοποιείται για επικοινωνιακούς λόγους ή για λόγους γλωσσικής ανάπτυξης. Η 

λεκτική επικοινωνία υποστηρίζεται ή επαυξάνεται με συνοδευτικούς και 

συμπληρωματικούς τρόπους (Φούρλας, 2003).  

 

Τα συστήματα επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας (Augmentative 

and Alternative Communication) χρησιμοποιούνται από άτομα κάθε ηλικίας και 

«ειδικού» προβλήματος. Τα συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας ξεκίνησαν από 

την εκπαίδευση των Κωφών, από τις αρχές του 19ου αιώνα στην Αμερική. Στη 

συνέχεια επεκτάθηκαν στα άτομα με προβλήματα λόγου και ομιλίας, που 

συνοδεύονται από νοητική υστέρηση (Mental Retardation), ή άλλες σωματικές -

πολλαπλές- αναπηρίες (Severe Disabilities). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

ποικίλουν ανάλογα με το παιδί και στοχεύουν στη επίτευξη της επικοινωνίας του 

παιδιού χωρίς ομιλία ή μονοδιάστατη ομιλία χωρίς επικοινωνιακή ικανότητα με το 

περιβάλλον του. Οι επικρατέστερες είναι το PECS, το MAKATON, η νοηματική 

γλώσσα και οι πίνακες επικοινωνίας (communication boards) (Φούρλας, 2003). 
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1.2.1. Συστήματα επικοινωνίας με βοήθημα και συστήματα επικοινωνίας χωρίς 

βοήθημα 

 

Ένα «σύστημα ΕΕΕ» δεν συνεπάγεται την χρήση μόνο ενός συγκεκριμένου 

συστήματος, αλλά τη χρήση ενός «πολύμορφου συστήματος». Δηλαδή, διάφορες 

μορφές επικοινωνίας χρησιμοποιούνται σε διάφορες καταστάσεις και με διάφορα 

άτομα (π.χ. σύστημα ΕΕΕ, ομιλία, χειρονομίες και έκφραση προσώπου). Το άτομο θα 

έχει στη διάθεση του μία ποικιλία τεχνικών, βοηθημάτων, συμβόλων, δεξιοτήτων και 

στρατηγικών.  

 

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). Θέλουμε να επιτύχουμε ικανοποιητική 

και λειτουργική επικοινωνία:  

• Να επικοινωνεί μόνο του, χωρίς να στηρίζεται πολύ σε άλλους,  

• Να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της επικοινωνίας εκείνη τη στιγμή,  

• Να έχει επιτυχείς αλληλεπιδράσεις επικοινωνίας.  

 

Επικοινωνία Χωρίς Βοήθημα (Unaided communication): 

χρησιμοποιούνται κινήσεις των χεριών, χρήση του σώματος και έκφραση προσώπου. 

Δεν χρειάζεται κάποιος εξοπλισμός ή συσκευή (Bloomberg & Johnson, 1991). Στην 

Ελλάδα τα πιο συχνά χρησιμοποιημένα συστήματα είναι φυσικές χειρονομίες, 

νοήματα Μάκατον, και Ελληνική Νοηματική. 

 

Επικοινωνία με Βοήθημα (Aided communication) : χρησιμοποιείται κάποιο 

μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ή μη ηλεκτρονικό) στο οποίο τοποθετείται ένα 

σύστημα συμβόλων (π.χ. ορθογραφικά σύμβολα, απεικονιστικά σύμβολα, 

φωτογραφίες ή εικόνες) (Bloomberg & Johnson, 1991).  

 

Μέσο επικοινωνίας: είναι ο εξοπλισμός (μη ηλεκτρονικός) ή η συσκευή 

(ηλεκτρονική) στα οποία τοποθετείται το σύστημα συμβόλων (π.χ. ο εξοπλισμός είναι 
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ένας πίνακας επικοινωνίας όπου τοποθετείται το σύστημα συμβόλων (φωτογραφίες), 

η συσκευή είναι το Macaw όπου τοποθετείται το σύστημα συμβόλων (Μάκατον).  

 

1.2.2. Σύμβολα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας 

 

Πριν αναφερθούμε αναλυτικότερα στα συστήματα ΕΕΕ, χρήσιμο θα ήταν να 

γίνει μια αναφορά στα σύμβολα που χρησιμοποιούνται, στα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιότητές τους. Οι ιδιότητες αυτές έχουν κυρίως σχέση με την ευκολία αναγνώρισης, 

αποκωδικοποίησης και εκμάθησής τους και είναι οι εξής : 

- Εικονικότητα 

- Ευκολία Εκμάθησης 

- Λεξιλόγιο και Εκφραστικότητα της Γλώσσας 

- Ανάγκη γνώσης του συστήματος από όλα τα συνομιλούντα πρόσωπα 

- Ηλικία χρηστών. 

- Εφαρμογές του Συστήματος 

 

Εικονικότητα ενός συμβόλου  είναι η ικανότητά του ή όχι να κάνει προφανή την 

έννοια την οποία αναπαριστά, δηλαδή το κατά πόσο δηλαδή είναι προφανής η σχέση 

του σημαίνοντος και του σημαινόμενου. Έτσι τα σύμβολα διακρίνονται σε Διαφανή, 

όπου το σημαινόμενο είναι προφανές, σε Αδιαφανή, που δεν παρουσιάζουν καμία 

ομοιότητα με το σημαινόμενο και η σύνδεσή τους έχει γίνει βάσει καποιου είδους 

σύμβασης και σε Ημιδιαφανή, που θα μπορούσαν ίσως να αποκωδικοποιηθούν από 

κάποιον αμύητο στο σύστημα αλλά με δυσκολία και με την ανάγκη επιπρόσθετων 

πληροφοριών. 

  

Η Ευκολία Εκμάθησης ενός συμβόλου σχετίζεται βέβαια με το άτομο που  το 

διδάσκεται ή το μελετά και τις ιδιαίτερες σωματικές ή νοητικές ικανότητες του. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι σημαντικό ρόλο παιζει η ικανότητα της μνήμης. 

 

Το  Λεξιλόγιο και Εκφραστικότητα της Γλώσσας αφορούν ολόκληρο το 

συμβολικό σύστημα. Το πλήθος  των λέξεων σχετίζεται με τις ανάγκες που το 

σύστημα θέλει να καλύψει και κατ’ επέκταση με τις ανάγκες των ατόμων που το 

χρησιμοποιούν και είναι ανάλογο με την νοητική ικανότητα του ατόμου και με τις 

εμπειρίες του. Το πλήθος των λέξεων εξαρτάται και  από το είδος των λέξεων . Εάν οι 
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βασικές για το σύστημα λέξεις είναι λέξεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένες 

έννοιες και μόνο, το λεξιλόγιο είναι σαφώς μικρότερο από κάποιο που περιλαμβάνει 

και αφηρημένες έννοιες, ρήματα και άλλα περισσότερο πολύπλοκα μέρη του λόγου. 

Χαρακτηριστικό του λεξιλογίου είναι και η ευκαμψία του, δηλαδή κατά πόσο οι 

λέξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται με πολλαπλές έννοιες, να παρουσιάζουν 

συνώνυμα ή να έχουν μεταφορική χρήση, και ακόμα εάν μπορούν με συνδυασμούς 

να δημιουργήσουν νέες έννοιες. Σημαντικό για ένα συμβολικό σύστημα είναι και το 

κατά πόσο παρουσιάζει γλωσσολογικά στοιχεία, δηλαδή γραμματικές και 

συντακτικές δομές, πράγμα που επίσης έχει σχέση με τις γνωστικές ικανότητες των 

χρηστών. 

 

Η Ανάγκη γνώσης του συστήματος από όλα τα «συνομιλούντα» πρόσωπα είναι 

πολύ βασικό χαρακτηριστικό για να επιτευχθεί η επικοινωνία. Η εκπαίδευση και του 

ακροατή , ακόμα κι αν είναι χρήστης της παραδοσιακής γλώσσας, είναι απαραίτητη. 

Σε κάποια συστήματα είναι πιο εύκολο και σε άλλα πιο δύσκολο(ανάλογα και με το 

είδος των συμβόλων ή αν υπάρχει λεζάντα). 

 

Η Ηλικία από την οποία ένας χρήστης είναι ικανός να γνωρίσει ένα συμβολικό 

σύστημα, εξαρτάται από τις νοητικές του ικανότητες, εξαρτάται όμως σημαντικά και 

από το ίδιο το σύστημα, το πόσο πολύπλοκο είναι, ή την εικονικότητα που εμφανίζει. 

Ολα σχεδόν τα συμβολικά συστήματα συνοδεύονται από μεθόδους και τεχνικές για 

την χρήση τους. Αλλα από αυτά είναι εύκολα εφαρμόσιμα και απαιτούν λίγα μέσα, 

άλλα απαιτούν περισσότερο πολύπλοκα. Η ανάπτυξη πλέον, πληροφορικών 

συστημάτων ΕΕΕ, υπήρξε επαναστατική στην βοήθεια που παρείχε. 

(Κουρουπέτρογλου,Λιάλιου, 2000) 

 

Γενικά οι τεχνικές και οι εφαρμογές κάθε συστήματος διακρίνονται σε: 

 

Συστήματα Επικοινωνίας Χαμηλής Τεχνολογίας είναι:  

1. Συστήματα επικοινωνίας χωρίς βοήθημα (π.χ. νοηματική, νοήματα Μάκατον) ή  

2. Συστήματα επικοινωνίας με βοήθημα που έχουν μη ηλεκτρονικό εξοπλισμό  όπου 

χρησιμοποιείται:  

(α) Σύστημα βασισμένο σε κείμενο – text-based (π.χ. γράψιμο, ορθογραφία, ή 

λίστες/πίνακες/βιβλία με λέξεις/φράσεις)  ή  
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(β) Σύστημα που δεν είναι βασισμένο σε κείμενο – non text-based (π.χ. φωτογραφίες, 

εικόνες ή συστήματα συμβόλων). 

 

Συστήματα Επικοινωνίας Υψηλής Τεχνολογίας συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρονικές 

συσκευές επικοινωνίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές με εξειδικευμένο λογισμικό 

και προσαρμοσμένο υλικό που επιτρέπουν την χρήση του Η/Υ ως συσκευή 

επικοινωνίας (Barrett & Herriotts, 1995). 

 

1.2.3. Συστήματα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας  

 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τα πιο γνωστά συστήματα ΕΕΕ, τα  

περισσότερα από τα οποία και θα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα μας, στο δεύτερο 

μέρος της παρούσας εργασίας. 

 

PECS (Picture Exchange Communication System) 

 

Το PECS αναπτύχθηκε το 1985 από τους Lori Frost και Andy Bondy. Όπως 

φανερώνει και το όνομά του λειτουργεί με την ανταλλαγή εικόνων, αποτελείται 

λοιπόν από γραφικά σύμβολα(φωτογραφίες και ρεαλιστικές απεικονίσεις= διαφανή 

σύμβολα). Το πρωτόκολλo του PECS είναι βασισμένο στην έρευνα και πρακτική 

εφαρμογή των αρχών της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (Applied 

Behavioral Analysis). 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. 

 

  Όσοι χρησιμοποιούν το PECS αρχικά μαθαίνουν να πλησιάζουν και να 

δείχνουν την εικόνα του αντικειμένου που επιθυμούν στο "σύντροφο επικοινωνίας" 

(communicative partner) και να την ανταλλάσουν 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 μια εικόνα, αλλά μετά μαθαίνουν να συνδυάζουν εικόνες, 

ώστε να μάθουν διάφορες γραμματικές δομές, σημασιολογικές σχέσεις και 
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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 απαιτεί 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 ειναι 

πρωτεύουσας σημασίας. Το λεξιλόγιο λοπόν 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 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’ολα αυτά έχει γίνει δοκιμή, βέβαια μετά από αρκετές προσαρμογές. 

(Μονορόδι) 

 

Μάκατον(Makaton)  

 

Το Λεξιλόγιο MAKATON (MAKATON vocabulary) είναι ένα πρόγραμμα 

που συνδυάζει ομιλία, νοηματικά σήματα, και γραφικά σύμβολα. Σχεδιάστηκε το 

1973 από την Αγγλίδα Λογοπεδικό Margaret Walker και αρχικά χρησιμοποιήθηκε σε 

ενήλικες κωφούς που παρουσίαζαν επιπλέον και σοβαρή μαθησιακή δυσκολία. 

Χρησιμοποιεί γραφικά σύμβολα (διαφανή) σε συνδυασμό με την ομιλία και με 

νοηματικά σήματα γι αυτό χαρακτηρίζεται ως συνδυασμένο σύστημα ΕΕΕ.  
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Εικόνα 2: Παράδειγμα makaton-rebus 

 

Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους 

παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών δυσκολιών στην επικοινωνία και το 

λόγο (παιδιά και ενήλικες με νοητική καθυστέρηση, αυτισμό, προβλήματα γλώσσας, 

πολλαπλές αισθητηριακές βλάβες, και επίκτητα νευρολογικά προβλήματα) να 

καλλιεργήσουν αυτές τις δεξιότητες και να τις χρησιμοποιήσουν με ένα απλό αλλά 

πολύ λειτουργικό τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή, 

να χαίρονται, να έχουν επιλογές και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Η διδακτική 

του προσέγγιση εστιάζεται, σε πρώτο επίπεδο, στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και γλώσσας και σε ένα υψηλότερο επίπεδο, στην κατάκτηση της 

ανάγνωσης και της γραφής. 

 

Το λεξιλόγιο Makaton  αποδίδει περίπου 350 έννοιες ομαδοποιημένες σε  

εννέα στάδια εκμάθησης και επιπέδου λεξιλογίου (Grove, N. & Walker, M., 1990).  

Κάθε στάδιο περιέχει έννοιες περισσότερο πολύπλοκες από το προηγούμενο. Για 

παράδειγμα, το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει έννοιες βασικές για την κάλυψη των 

άμεσων αναγκών του χρήστη και την εγκαθίδρυση της βασικής επικοινωνίας. Το 5ο 

στάδιο αφορά έννοιες για επικοινωνία με την ευρύτερη κοινωνική ομάδα. 

 

Η αυστηρή του δομή δεν το καθιστά ιδιαίτερα ευκαμπτο, παρ’ολα αυτά αυτό 

εξαρτάται και από την ευχέρεια του δασκάλου-εκπαιδευτή να κάνει τις απαραίτητες 

προσαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Οι δάσκαλοι εκπαιδεύονται μέσω 

ειδικών σεμιναρίων. Η εκμάθηση του και η εξοικείωση με τη χρήση του θεωρείται 

μέτριας δυσκολίας. 

 

Το Makaton μπορεί να ξεκινήσει να διδάσκεται σε μικρές ηλικίες και μπορεί 

να εφαρμοστεί σε όλα τα περιβάλλοντα δηλαδή στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο 

απασχόλησης και εργασίας, σε κέντρα αναψυχής και άθλησης, στο Νοσοκομείο, 

Οικοτροφείο κ.λπ., χρησιμοποιείται πάνω σε πίνακες επικοινωνίας, και όπως και το 

PECS είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διδασκαλία της γλώσσας και της 

επικοινωνίας. 
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Σύμβολα Bliss 

 

Τα σύμβολα Bliss (Blissymbolics) κατασκευάστηκαν από τον Bliss με τη 

βοήθεια της γυναίκας του το 1949, με μοντέλο τους Κινέζικους χαρακτήρες και 

αρχικό σκοπό να δημιουργηθεί μια βοηθητική παγκόσμια συμβολική γλώσσα, 

χρησιμοποιούμενη από όλες τις εθνότητες και τα κράτη. Φυσικά δεν εφαρμόστηκε 

ποτέ για το σκοπό αυτό. Το 1974 όμως άρχισε να εφαρμόζεται από την Sh. Mc 

Naughton στο Τορόντο του Καναδά ως σύστημα γραφής για παιδιά με ανικανότητα 

ομιλίας. 

 

Πρόκειται για  λογογραφικά, ασπρόμαυρα σύμβολα που ποικίλουν σε 

διαφάνεια (περισσότερο αδιαφανή), από εικονογραφικά, ιδεογραφικά ώς και 

αφηρημένα. Τα σύμβολα Bliss σχηματίζονται από 9 βασικά γεωμετρικά σχήματα 

γραμμών και ημικυκλίων S[[[d[[[e[[[u[[[[[i[[[[]]][3[[[[[[[3[[[[[][5[[[[[[][5[[[p[[. Τα 

σχήματα αυτά συνδυάζονται, σχηματίζοντας 100 περίπου βασικά σύμβολα. Το 

μέγεθος, και η θέση τους δημιουργούν κάθε φορά και διαφορετικό νόημα. Τα 100 

βασικά σύμβολα συνδυάζονται σχηματίζοντας νέες έννοιες και σύμβολα, που δεν 

έχουν αναπαράσταση στο σύνολο των 100 βασικών συμβόλων. Κάθε σύμβολο 

συνοδεύεται από λεζάντα με την λέξη που αναπαριστά. Τα σύμβολα, είτε βασικά είτε 

σύνθετα, μπορούν να συνδυαστούν, σχηματίζοντας ακολουθίες συμβόλων που 

δηλώνουν νέες έννοιες ανάλογα με την σημειολογία των επιμέρους νοημάτων. Τα 

βασικά σύμβολα και οι συνδυασμοί τους δημιουργούν ένα λεξικό τουλάχιστον 2000 

εννοιών, στο οποίο ετησίως προστίθενται νέες έννοιες. Εκτός από τις καθορισμένες 

ακολουθίες συμβόλων, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει τους 

δικούς του συνδυασμούς, όταν η έννοια ή ιδέα που θέλει να μεταδώσει, δεν 

αποδίδεται με καθορισμένο σύμβολο ή ακολουθία συμβόλων. Στο σχηματισμό 

προτάσεων ακολουθούνται κανόνες συντακτικού, αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. 

Τα επιμέρους σύμβολα, παρατεθειμένα σε σειρά, δημιουργούν γραμματικά και 

νοηματικά σωστές προτάσεις.  

 

  Λόγω της ιδεογραφικής φύσης τους, καθώς και των κανόνων που τα διέπουν, 

τα σύμβολα Bliss δεν είναι εύκολα στην εκμάθηση. Πολλοί γονείς ή δάσκαλοι, 

πτοούνται. Απλοί ακροατές όμως μπορούν να επικοινωνήσουν με ευκολία, καθώς οι 

λέξεις αναγράφονται κάτω από τα σύμβολα. Στις περιπτώσεις όμως συνδυασμένων 
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από τον χρήστη συμβόλων, η σύγχυση είναι συχνή. Η οικειότητα όμως και η 

φαντασία μπορεί να περιορίσει τα φαινόμενα αυτά. 

 

To σύστημα Bliss θεωρείται πλήρες γλωσσικό σύστημα, και η παρουσία 

γραμματικών και συντακτικών κανόνων και στοιχείων το καθιστά βοήθημα για τη 

διδασκαλία της ανάγνωσης. Ως πλήρης γλώσσα, έχει φανατικούς χρήστες και 

ανάμεσα σε άτομα που δεν παρουσιάζουν προβλήματα στην επικοινωνία. Αυτή όμως 

η πολυπλοκότητα είναι που συχνά αποθαρρύνει τους χρήστες και τους βοηθούς τους 

να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Η δυνατότητα όμως έκφρασης 

που το σύστημα παρέχει σε άτομα κυρίως με πλήρη νοητική διαύγεια και ικανότητα 

το έχουν καταστήσει εξαιρετικά δημοφιλές και διαδεδομένο. 

 

Αρχικά το σύστημα κατασκευάστηκε για χρήση από παιδιά με φυσικές 

αναπηρίες και ανικανότητα ομιλίας, συνήθως με δυσκολίες εκμάθησης της 

ανάγνωσης και της γραφής ή παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Η χρήση του έχει 

γενικευθεί σε όλες τις κατηγορίες ατόμων με δυσκολίες επικοινωνίας, όχι όμως πάντα 

με επιτυχία. Ατομα με μέτρια έως και σοβαρά νοητικά προβλήματα βρίσκουν μεγάλη 

δυσκολία στην κατανόηση των αδιαφανών συμβόλων, ακόμα και στην αναγνώρισή 

τους, ειδικά αν παρουσιάζουν και προβλήματα όρασης. Για άτομα όμως με αδυναμία 

ομιλίας (speech impairment) αλλά με πλήρεις διανοητικές ικανότητες και ικανότητα 

όρασης, η χρήση των συμβόλων αυτών είναι άκρως ωφέλιμη. 

 

Συναντάνται με χρήση επικοινωνιακών πινάκων και συστημάτων υψηλής 

τεχνολογίας, και πληθώρα διδακτικών βοηθημάτων και μελετών. (Κουρουπέτρογλου, 

Λιάλιου,2000) 

 

Picture Communication Symbols (PCS) 

 

Τα σύμβολα PCS είναι εικονογραφικά (διαφανή και ημιδιαφανή). Πρόκειται 

για απλά  ξεκάθαρα και ασπρόμαυρα σχέδια. Μερικά έχουν έγχρωμα φόντα για να 

τονίσουν το μέρος του λόγου στο οποίο ανήκει η δεδομένη έννοια (πράσινο για τα 

ρήματα, πορτοκαλί για τα ουσιαστικά)και καμιά φορά συνοδεύονται από λεζάντα. 

Υπάρχουν και μερικά σύμβολα που είναι οι ίδιες οι έννοιες σε συνήθη γραφή. 

Απεικονίζουν ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, πρόσωπα, και αφηρημένες έννοιες. 

 15



 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Σύμβολα PCS για αντικείμενα και ρήματα 

 

Είναι ένα πολύ πλούσιο σύστημα αφού αποτελείται από 1800 κύρια σύμβολα, 

που μάλιστα σήμερα  έχει εμπλουτιστεί έως τα 3000 φτάνοντας το καθημερινό και 

απαραίτητο λεξιλόγιο ενός συνηθισμένου ομιλούντα ανθρώπου. Επιπλέον, δεν 

υπάρχει περιορισμός στη δημιουργία νέων συμβόλων, ανάλογα με τις προσωπικές 

ανάγκες του κάθε χρήστη. Μάλιστα υπάρχουν πλέον και προγράμματα υπολογιστών 

που επιτρέπουν και βοηθούν σε κάτι τέτοιο. 

 

Είναι αρκετά εύκολο στην εκμάθηση εκτός από άτομα  σοβαρής νοητικής 

ανικανότητας και η  χρήση του συστήματος μπορεί να αρχίσει από πολύ μικρές 

ηλικίες. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα με νοητική καθυστέρηση που όμως έχουν 

αντιληψη των αντικειμένων και των εικόνων. Συνδυάζεται εύκολα με σύμβολα 

άλλων συστημάτων  και χρησιμοποιείται σε πίνακες επικοινωνίας ενώ  συνοδεύεται 

από μεγάλη ποικιλία μεθόδων και βοηθημάτων διδασκαλίας. (Κουρουπέτρογλου, 

Λιάλιου,2000) 

  

PicSyms 

 

Τα σύμβολα  PicSyms κατασκευάστηκαν το 1984 από τον Carlson μετά από 

μελέτες που έκανε δουλεύοντας με παιδιά με προβλήματα ομιλίας. Είναι ένα σύστημα 

που αποτελείται από εικονιστικά σύμβολα που ομοιάζουν με τα σύμβολα PCS, 

κατασκευάζονται όμως ακολουθώντας ένα ορισμένο σύνολο κανόνων. Τα σύμβολα 

είναι ασπρόμαυρα και συνήθως συνοδεύονται από λεζάντα με την λέξη που 

απεικονίζεται σε παραδοσιακή γραφή. Τα σύμβολα παρουσιάζουν υψηλή διαφάνεια 

αλλά είναι ελάχιστα πιο ημιδιαφανή από τα PCS σύμβολα. 
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Εικόνα 4: Σύμβολα PicSym για τον «φίλο» και το «σκέφτομαι» 

 

Το λεξικό των βασικών εννοιών αποτελείται από 1800 λέξεις με  δυνατότητα 

όμως δημιουργίας νέων συμβόλων ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Είναι μια  

γλώσσα εύκαπτη και προσαρμόσιμη στις εκφραστικές ανάγκες του χρήστη που δεν 

παρουσιάζει όμως  γλωσσολογικά στοιχεία. 

 

Η εκμάθηση του συστήματος είναι αρκετά εύκολη και η χρήση του μπορεί να 

αρχίσει από μικρή ηλικία σε άτομα διαφορετικών ικανοτήτων. (Κουρουπέτρογλου, 

Λιάλιου,2000) 

 

 

Pictorial Ideographic Communication (PIC) 

 

Τα σύμβολα Pictorial Ideographic Communication πολλές φορές 

συγχέονται με τα PCS και τα PicSyms. Είναι ένα σύνολο γραφικών συμβόλων, όπου 

τα σχήματα είναι άσπρα σε μαύρο φόντο, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα εικονιστικά 

συμβολικά συστήματα. Σχεδιάστηκαν κατά αυτό τον τρόπο για να αυξήσουν την 

ικανότητα διάκρισης της φιγούρας από το φόντο, το 1980 στον Καναδά αλλά 

μετέπειτα μελέτες δεν έδειξαν ότι κάτι τέτοιο τελικά ισχύει. Η λέξη σε παραδοσιακή 

γραφή αναγράφεται πάνω από τις φιγούρες.  
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Εικόνα 5: Σύμβολα PIC για αντικείμενα, επιρρήματα και επίθετα 

 

Τα σύμβολα PIC είναι λιγότερο διαφανή  από τα PCS αλλά περισσότερο 

διαφανή από άλλα γραφικά συμβολικά συστήματα. Το λεξιλόγιο δεν είναι ιδιαίτερα 

πλούσιο, αφου αποτελείται από 400 βασικά σύμβολα που δύσκολα συνδυάζονται για 

να σχηματιστούν νέες έννοιες και λέξεις. Πολλές φορές τα σύμβολα PIC 

συνδυάζονται με σύμβολα άλλων συστημάτων για το σχηματισμό νέων εννοιών. 

Συντακτικές και γραμματολογικές δομές απουσιάζουν. 

 

Η εκμάθησή  τους θεωρείται εύκολη και η χρήση τους μπορεί γίνει από άτομα 

κάθε ηλικίας. Τα χρησιμοποιούν όμως κυρίως άτομα μικρής ηλικίας και ενήλικες με 

σοβαρές  μαθησιακές δυσκολίες, διανοητικά προβλήματα και αυτισμό. Μάλιστα 

πολλές φορές χρησιμοποιούνται και από άτομα που είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσουν πιο πολύπλοκα συστήματα ακόμα και κανονική γραφή. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται πάνω σε επικοινωνιακούς πίνακες ή σε βιβλία επικοινωνίας. 

(Κουρουπέτρογλου, Λιάλιου,2000) 

 

 

Pick 'n' Stick / Touch 'n' Talk 

 

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν 720 έγχρωμα ή ασπρόμαυρα 

εικονογράμματα–αυτοκόλλητα που αναπαριστούν αισθήματα, την οικογένεια, 

ρουχισμό, μαγαζιά, συνηθισμένες εργασίες και γεγονότα, ομαδοποιημένα κατά 
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κατηγορίες. (Το σύστημα Touch 'n' Talk είναι η ασπρόμαυρη εκδοχή του Pick'n' 

Stick.) 

 

Τα σύμβολα, δεν συνοδεύονται από λεζάντες, γεγονός που ίσως δυσκολεύει 

την κατανόηση των συμβόλων από έναν "ακροατή", αφήνει όμως δυνατότητες 

περισσότερο δημιουργικής έκφρασης στο χρήστη, καθώς το ίδιο εικονόγραμμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει παρόμοιες έννοιες. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από όλες τις ηλικίες με τη χρήση πινάκων επικοινωνίας με 

αυτοκόλλητα. (Κουρουπέτρογλου, Λιάλιου,2000) 

 

 

COMPIC (COMmunication PICtographs) 

 

Είναι ένα σύνολο γραμμικών  σχεδίων κατασκευασμένα από  ηλεκτρονικό 

υπολογιστή που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στην Αυστραλία. Δεν στηρίζεται 

στην ανάγνωση του γραπτού λόγου, την ακοή ή την προφορά μιας λέξης.  Πρόκειται 

για μια βιβλιοθήκη από σαφή και εύκολα κατανοητά σχέδια (εικονογράμματα) που 

μεταδίδουν τις πληροφορίες. Αρχικά αναπτύχθηκε ως μια επαυξητική πηγή 

επικοινωνίας.  

 

Το COMPIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων σχολείων, νοσοκομείων, κοινωνίας. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από ενήλικες και παιδιά που παρουσιάζουν επικοινωνιακές δυσκολίες 

λόγω σωματικής αναπηρίας ή επίκτητης  κάκωσης της κεφαλής, φτωχές γνωστικές 

δεξιότητες.  

 

Το λογισμικό επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε πάνω από 1.700 

εικονογράμματα χρωματιστά ή ασπρόμαυρα που στηρίζονται σε διεθνή σύμβολα και 

αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εννοιών και αντικειμένων.  

Το λογισμικό επιτρέπει στα εικονογράμματα να διαμορφωθούν για να δημιουργήσουν 

μια ευρεία ποικιλία πηγών και των εγγράφων με επαγγελματικό τρόπο. Αυτό 

επιτρέπει στους ανθρώπους χωρίς επικοινωνίακές  και γνωστικές δεξιότητες να έχουν  

πρόσβαση σε γραπτές πληροφορίες  μέσω μιας οπτικής αναπαράστασης.  
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Φιλικά προς το χρήστη προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς, 

γονείς, θεραπευτές και οι βοηθούς.( www.scopevic.org.au) 

 

 

Η Νοηματική γλώσσα 

 

Τα άτομα με προβλήματα επικοινωνίας με ομιλία, κυρίως τα κωφά άτομα, 

χρησιμοποιούν συστήματα επικοινωνίας που ως σύμβολα εμφανίζουν 

κωδικοποιημένες κινήσεις των χεριών. Οι έννοιες ή και τα γράμματα, αποδίδονται 

κατά συγκεκριμένο τρόπο με κινήσεις του ενός ή και των δύο χεριών. 

 

Οι νοηματικές γλώσσες (sign languages) δεν πρέπει λοιπόν να συγχέονται με τις 

καθημερινές, συνήθεις εκφραστικές χειρονομίες. Οι νοηματικές γλώσσες είναι πλήρη 

γλωσσικά συστήματα, με γραμματικές δομές, συντακτικούς κανόνες και λεξιλόγιο 

εξαιρετικά πλούσιο. Η προέλευση των νοηματικών γλωσσών χάνεται στο χρόνο. Ως 

γλωσσικά συστήματα οργανώθηκαν όμως τους τελευταίους αιώνες. 

 
Εικόνα 6: Ελληνικό Νοηματικό Αλφάβητο 
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 Εικόνα 6:Συγκεκριμένα νοήματα  

 

 

 

Κώδικας Morse 

 

Ο γνωστός κώδικας του Morse είναι ένα πλήρες ορθογραφικό σύστημα που 

βρίσκει εφαρμογή σε συστήματα ΕΕΕ. Υπάρχουν σύμβολα για όλα τα γράμματα των 

λατινικών αλφαβήτων, τα αριθμητικά και τα σημεία στίξης. Το σύστημα 

κατασκευάστηκε από τον Samuel Morse, ζωγράφο και ιδρυτή της σχολής Καλών 

Τεχνών της Ν. Υόρκης και παρουσιάστηκε το 1837 χωρίς να προκαλέσει ενδιαφέρον. 

 

Η βασική ιδέα του κώδικα του Morse είναι η χρήση μόνο δύο στοιχείων για 

την κατασκευή των γραμμάτων του αλφαβήτου. Τα δύο αυτά στοιχεία είναι η τελεία 

«.» (dit) και η παύλα «_» (dah). Ακολουθίες των στοιχείων αυτών δημιουργούν τα 

γράμματα, αριθμητικά, σημεία στίξης κατά μοναδικό  τρόπο.  
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Σύστημα Braille 

 

Το σύστημα Braille είναι σύστημα «αφής» για ανάγνωση και γραφή. 

Δημιουργήθηκε για να παράσχει τις δυνατότητες αυτές σε άτομα τυφλά ή γενικότερα 

με σοβαρά προβλήματα όρασης. Κάθε χαρακτήρας Braille σχηματίζεται με 

συνδυασμό κάποιων από τα 6 στιγμές (dots) ενός πλέγματος τριών γραμμών και δύο 

στηλων, πάντα με μοναδικό και καθορισμένο τρόπο. Οι χαρακτήρες αναπαριστούν 

γράμματα, τμήματα λέξεων ή ολόκληρες λέξεις. Χρήστες του συστήματος είναι 

κατεξοχήν άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης, ή με πολλαπλές 

αισθητηριακές βλάβες, όχι όμως άτομα με σοβαρά νοητικά προβλήματα. 

 

1.2.4. Το όφελος από τη χρήση συστημάτων ΕΕΕ 

 

Τα συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας χρησιμοποιούνται από την πρώιμη 

παιδική ηλικία και έχει αποδειχθεί ότι η εκπαίδευση σε αυτά και η χρήση τους 

επηρεάζει και εξασφαλίζει την επικοινωνία και διαμορφώνει αντίστοιχες αντιλήψεις 

στην οικογένεια. 

 

Από διάφορες έρευνες σε παιδιά, που χρησιμοποιούν συστήματα 

εναλλακτικής επικοινωνίας, βρέθηκε ότι οι γονείς διέφεραν στις αντιλήψεις από τους 

γονείς των παιδιών που δεν έκαναν χρήση τέτοιων συσκευών ή συστημάτων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας και είχαν υψηλότερες προσδοκίες για το μέλλον των 

παιδιών τους, συμμετέχοντας και οι ίδιοι ενεργά σε αυτό. Η εναλλακτική επικοινωνία 

μεταξύ ενηλίκων και παιδιών διευκολύνει την ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους 

σχέσεων και προετοιμάζει τα παιδιά για την καλύτερη δυνατή κοινωνική ένταξή τους 

και την ανεξαρτητοποίησή τους. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα των Boose, M. ; Stinnett, T. σε ένα παιδί 5 ετών, οι 

συσκευές χαμηλής και υψηλής τεχνολογίας βοηθούν στη μείωση της διάσπασης 

προσοχής, καθώς και στη μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Στο σημείο αυτό 

είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η συνεργασία δασκάλου και γονιού και η 

παράλληλη εφαρμογή του ίδιου συστήματος και στο σχολείο και στο σπίτι παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο της επικοινωνίας των παιδιών που χρησιμοποιούν 

συστήματα ή συσκευές επαυξητικής ή εναλλακτικής επικοινωνίας (Parette, H. et al.). 
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Βέβαια έχει βρεθεί ότι τα συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας έχουν 

μειωμένα αποτελέσματα σε άτομα με νοητική υστέρηση, από ότι σε άτομα με 

φυσικές αναπηρίες και χωρίς νοητική υστέρηση. Παρόλα αυτά τα άτομα με νοητική 

υστέρηση που χρησιμοποιούν συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας βρίσκονται σε 

πλεονεκτικότερη θέση από τα άτομα που δεν βοηθούνται από ανάλογα συστήματα 

ή/και συσκευές. 

 

Οι συσκευές εναλλακτικής επικοινωνίας διευκολύνουν πολύ τα μη ομιλούντα 

παιδιά δημοτικού και γυμνασίου  καθώς επίσης και τα παιδιά με αυτισμό. Στη μελέτη 

των Light, G., et al. (1998) περιγράφεται η περίπτωση ενός αγοριού με αυτισμό 6 

ετών και προβλήματα λόγου και η βελτίωσή του με τη χρήση συσκευής εναλλακτικής 

επικοινωνίας.  

 

Για να χρησιμοποιήσουμε τα συστήματα ΕΕΕ πρέπει να λάβουμε υπόψη 

ορισμένες παραμέτρους. Αυτές είναι : 

 Η γνωστική ικανότητα του ατόμου 

 Η φυσική ικανότητα του ατόμου 

 Το πιό σημαντικό λεξιλόγιο για το συγκεκριμένο άτομο 

 Το κίνητρο του ατόμου για χρήση ΕΕΕ και η επιλογή του σωστού συστήματος 

 Χρήση της άποψης ειδικών (ΛΘ,ΕΘ,ΠΓ, ειδικών υπολογιστών) για τη λήψη της 

σωστής απόφασης. 

 

Τα παιδιά με αδυναμία χρήσης του λόγου ως κύριο μέσο επικοινωνίας τους 

οδηγούνται στην υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από 

παθητικότητα και απόσυρση εξαιτίας αυτής της αδυναμίας να επιτύχουν παρόμοιες 

εμπειρίες με εκείνες των άλλων παιδιών της ίδιας ηλικιακής ομάδας. 

 

Η συστηματική χρήση της Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας 

επιτρέπει σε αυτά τα παιδιά την ενεργό συμμετοχή τους που θα επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό τη διαδικασία της απόκτησης νέων γνώσεων και σημαντικών εμπειριών. 

Αυτός είναι ο θεμελιώδης ρόλος των υποστηρικτικών τεχνολογιών που, όταν 

χρησιμοποιούνται από μικρή ηλικία, επιτρέπουν μεγαλύτερη αυτονομία και 
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συμμετοχή στις σχολικές δραστηριότητες και δίνουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών. 

 

Επομένως η Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία αναδεικνύεται ως ένα 

ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη του γραμματισμού για αυτό τον πληθυσμό, 

επιτρέποντας του την ενεργό συμμετοχή σε εκδηλώσεις γραμματισμού, που δεν 

περιορίζονται μόνο στην επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση, αλλά αφορούν και 

την γραφή και την παραγωγή και ερμηνεία του γραπτού λόγου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1. Υποστηρικτική τεχνολογία 

 

Το σύνολο των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των 

ΑΜΕΑ ονομάζονται “υποστηρικτικές τεχνολογίες” (assistive technologies). Οι 

τεχνολογίες αυτές είναι σχεδιασμένες, ώστε να επιτρέπουν στα άτομα με ειδικές 

ανάγκες να εκτελούν τις εργασίες τους με άνεση και ευκολία. Για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής αλλά και της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία πολύ σημαντικό 

ρόλο έπαιξε η ανάπτυξη μέσων υψηλής  τεχνολογίας. 

 

2.1.1. Ορισμοί Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 

 

Υπάρχουν πολλοί επίσημοι ορισμοί της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας: 

  «Κάθε προϊόν, όργανο, εξοπλισμός ή τεχνικό σύστημα που χρησιμοποιείται 

από ένα άτομο με αναπηρία, ειδικά παραχθέν ή γενικά διαθέσιμο, που 

προλαμβάνει, αποκαθιστά, ανακουφίζει ή εξουδετερώνει την βλάβη, την 

αναπηρία ή το μειονέκτημα» (ISO 9999). 

  «Ο όρος συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας σημαίνει οποιοδήποτε 

αντικείμενο, μέρος εξοπλισμού ή σύστημα προϊόντων, που είτε έχει αγοραστεί 

έτοιμο προς χρήση, είτε είναι τροποποιημένο ή προσαρμοσμένο και 

χρησιμοποιείται για να αυξήσει, διατηρήσει ή βελτιώσει τις λειτουργικές 

δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία» (δημόσιο δίκαιο 100-407, για την 

προώθηση των υποστηρικτικών τεχνολογιών, ΗΠΑ), (Congressional Report, 

1988). 
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 «Υποστηρικτική τεχνολογία είναι η χρήση οποιασδήποτε συσκευής που 

επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, κοινωνικά και στις δραστηριότητες της 

καθημερινής ζωής. Αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές τόσο υψηλής όσο και 

χαμηλής τεχνολογίας. Χαμηλή τεχνολογία αναφέρεται σε οποιαδήποτε συσκευή 

που δεν είναι ηλεκτρονική ή αντικείμενα που λειτουργούν με μπαταρία (π.χ. 

προσαρμοσμένα παιχνίδια και μαγνητόφωνα). Η υψηλή τεχνολογία 

περιλαμβάνει τη χρήση εξελιγμένων συστημάτων που λειτουργούν ηλεκτρονικά 

(π.χ. ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια, συστήματα περιβαλλοντικού ελέγχου)».  

 «Υποστηρικτική τεχνολογία είναι εξοπλισμός ή συσκευές που 

χρησιμοποιούνται για να αυξηθεί η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρίες. Τα 

προϊόντα αυτά μπορεί να είναι διαθέσιμα εμπορικά, τροποποιημένα ή 

προσαρμοσμένα στον χρήστη». 

 Υπηρεσία Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (assistive technology service) 

ορίζεται ως «οποιαδήποτε υπηρεσία η οποία βοηθά άμεσα τα άτομα με 

αναπηρία στην επιλογή, απόκτηση ή χρήση συσκευών Υποστηρικτικής 

Τεχνολογίας» (Congressional Report, 1988). 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό της αναπηρίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

νέου προτύπου ICF που δημοσίευσε η ΠΟΥ το 2001, αναπηρία είναι μια κατάσταση 

που επηρεάζει ένα άτομο σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των 

δυνατοτήτων του και των περιβαλλοντικών παραγόντων και η διαφορά αυτή 

περιορίζει την ποιότητα της ζωής του και εμποδίζει την πλήρη εκμετάλλευση του 

δυναμικού του στην κοινωνία. 

 

Οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες μπορούν να γεφυρώσουν ένα τέτοιο χάσμα 

λειτουργώντας ως περιβαλλοντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ή 

την υπέρβαση της αναπηρίας. Οι συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας 

διευκολύνουν την δραστηριότητα και τη συμμετοχή, είτε ενισχύοντας το λειτουργικό 

επίπεδο του χρήστη, είτε μειώνοντας τις απαιτήσεις από το περιβάλλον. 

 

Η Υποστηρικτική Τεχνολογία έχει στόχο να βοηθήσει το άτομο να 

πραγματοποιήσει δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της λειτουργικής του 
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ενασχόλησης, θεωρώντας κατά κύριο λόγο την κατάστασή του στάσιμη (Pedretti et 

al, 1992).   

2.1.2. Το σύστημα Υ.Τ. της Beverly Bain 

Είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί επακριβώς ποιος και πότε 

πρωτοχρησιμοποίησε υψηλή τεχνολογία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε 

λειτουργικό επίπεδο. Πρωτοπόρος τόσο στην χρήση όσο και στην εξέλιξη της 

θεωρούνται οι ΗΠΑ,  όπου εκεί τα πρώτα βήματα στην χρήση τεχνολογικού 

εξοπλισμού έγιναν από μια, Ελληνίδα στην καταγωγή, εργοθεραπεύτρια,  την Dr. 

Beverly Bain, σε ένα κέντρο αποκατάστασης ατόμων με νευρολογικά προβλήματα, 

το Kessler Institute of Rehabilitation, NJ, USA, στις αρχές της δεκαετίας του '80. Η 

Dr. Bain έκδοσε  το 1997 το πρώτο βιβλίο που αναφέρεται στην υποστηρικτική 

τεχνολογία (Assistive Technology. An interdisciplinary approach), ενώ έχει 

συνεισφέρει σε πολλά άλλα βιβλία με κεφάλαια στην υποστηρικτική τεχνολογία. 

Μέσα από το βιβλίο της εισήγαγε και το γνωστό Bain System, στο οποίο περιγράφει 

την σχέση της τεχνολογίας και της τεχνολογικής συσκευής με το άτομο, το 

περιβάλλον του και τη δραστηριότητα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Εικόνα 7: Το σύστημα Υ.Τ. της Beverly Bain. Πηγή: Bain, 1997a 

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος που έχει 

επιλεγεί/ προσαρμοστεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου, να πραγματοποιεί 

τη δραστηριότητα και να είναι συμβατό με το / τα περιβάλλοντα του ατόμου.  

 

Το σύστημα αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: Το άτομο (χρήστης με 

κινητική ή κάποια άλλη δυσλειτουργία) που βρίσκεται στο κέντρο, τη 
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δραστηριότητα (ή δραστηριότητες) που πρέπει να εκτελεστεί, το τεχνολογικό 

περιβάλλον και το περιβάλλον στο οποίο θα γίνει η χρήση της συσκευής.  

 

Η Bain χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ των στοιχείων του συστήματος 

συνεργική/ πολλαπλασιαστική.  

Το άτομο βρίσκεται στο κέντρο του, όμως η παράβλεψη κάποιου από τα άλλα 

στοιχεία μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

και την εγκατάλειψη του αποκτηθέντος εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική 

αποτελεσματικότητα του συστήματος δεν ισούται απλά με το άθροισμα που εξάγεται  

2.1.3. Ταξινόμηση των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών 

Ο Βορειοαμερικανικός Σύλλογος Μηχανικών Αποκατάστασης (Rehabilitation 

Engineering Society of North America- RESNA) χρησιμοποιεί την ακόλουθη λίστα 

κατηγοριοποίησης για την Υποστηρικτική Τεχνολογία. 

Βοηθήματα καθημερινής ζωής (Aids for Daily Living)  

Τα βοηθήματα αυτουπηρέτησης σχεδιάζονται για χρήση σε δραστηριότητες όπως το 

ντύσιμο, η προσωπική υγιεινή, το μαγείρεμα το φαγητό.  

 

Βοηθήματα ακοής  

Συσκευές η βοηθήματα ακοής, προκειμένου να ενισχυθούν οι ακουστικές 

δυνατότητες, περιλαμβάνουν ακουστικά, τηλέφωνα κειμένου, κ.λ.π.  

 

Συσκευές εναλλακτικής επικοινωνίας (Augmentative Communication)  

Τα συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας μπορούν να περιλαμβάνουν συμβολικές 

γλώσσες (ΜΑΚΑΤΟΝ, PICS, κ.λ.π.), μη ηλεκτρονικούς αλφαβητικούς πίνακες, 

πίνακες εναλλακτικής επικοινωνίας με σύμβολα ή εικόνες, ηλεκτρονικές συσκευές 

επικοινωνία, συνθέτες φωνής και λογισμικό εναλλακτικής επικοινωνίας.  

 

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στις τεχνολογίες πρόσβασης σε Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή. Το βλεφάρισμα των ματιών, η κίνηση με τα χέρια, η χρήση φωνής, η 

κίνηση του κεφαλιού ή του λαιμού είναι μερικές από τις μεθόδους που μπορεί 
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κάποιος να χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση και έτσι τον έλεγχο 

ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Μπορεί κάποιος να επιλέξει τη συσκευή εισόδου πληροφοριών (input device), τη 

μέθοδο επιλογής (απευθείας, με σάρωση) και τις μεθόδους επιτάχυνσης της εργασίας 

(συντομογραφίες, πρόβλεψη κειμένου).  

 

Συσκευές εισόδου πληροφοριών μπορούν να είναι διακόπτες, ειδικά πληκτρολόγια, 

ποντίκια, trackball, οθόνες αφής, λογισμικό ή συσκευές αναγνώρισης φωνής, οπτικά 

πληκτρολόγια και ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας. Συσκευές εξόδου μπορούν 

να είναι εκτυπωτές braille, μεγέθυνση κειμένου, λογισμικό σύνθεσης φωνής.  

 

Συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος (Environmental Control Units – ECU)  

Χρήση διαφόρων τύπων συσκευών ελέγχου περιβάλλοντος, που περιλαμβάνουν, 

ασύρματους διακόπτες ελέγχου και ειδικές προσαρμογές για on/off διακόπτες 

προκειμένου να γίνουν προσβάσιμοι (Velcro για σταθεροποίηση).  

 

Κινητικότητα (Mobility)  

Τέτοιες συσκευές είναι οι ορθοστάτες, οι κηδεμόνες ή νάρθηκες για βάδιση, τα 

χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα αμαξίδια. Τα βοηθήματα κινητικότητας 

περιλαμβάνουν συσκευές για άτομα με μειωμένη όραση, τυφλότητα, αισθητηριακά 

προβλήματα όπως ράβδοι, ηλεκτρονικούς αισθητήρες που παρέχουν πληροφόρηση με 

δόνηση, συσκευές ανάγνωσης πινακίδων ή κατεύθυνσης.  

 

Βοηθήματα Όρασης (Visual Aids)  

Τέτοια βοηθήματα μπορούν να είναι η ενίσχυση της αντίθεσης σε οπτικό ερέθισμα 

(contrast), η μεγέθυνση εικόνων, και η χρήση απτικών και ακουστικών συσκευών. 

Συσκευές που μπορούν να βοηθήσουν την όραση περιλαμβάνουν, οπτικούς ή 

ηλεκτρονικούς μεγεθυντές, συστήματα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος για 

ανάγνωση/γραφή, μαγνητόφωνα, πληκτρολόγια, εκτυπωτές και υλικό σε Braille, 

λογισμικό ή συσκευές ανάγνωσης κειμένου από ηλεκτρονικό υπολογιστή (συνθέτες 

φωνής), συσκευές φωτοαντιγραφής που ενισχύουν την αντίθεση στο κείμενο.  

 

Ψυχαγωγία, Ελεύθερος χρόνος και παιχνίδι  
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Οι συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για ψυχαγωγία και παιχνίδι 

περιλαμβάνουν διαφορετικά λογισμικά, όπως ζωγραφικής, ηλεκτρονικά παιχνίδια.  

 

Παιχνίδια Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και διακόπτες  

Το παιχνίδι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των παιδιών. Οι υποστηρικτικές 

συσκευές όπως τα ελεγχόμενα με διακόπτες παιχνίδια βοηθούν στην ανάπτυξη των 

παιδιών με αναπηρία. Προσφέρουν στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες τους στο παιχνίδι, να αυτενεργήσουν και να νιώσουν ότι ελέγχουν το 

περιβάλλον τους. Τέλος, το παιχνίδι με τα ελεγχόμενα με διακόπτες παιχνίδια, βοηθά 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αιτίας-αιτιατού (cause ‘n effect) και των δεξιοτήτων 

επιλογής, που μπορούν να προετοιμάσουν εξαιρετικά το παιδί για χρήση συσκευών 

επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

  

Θέση εργασίας (Positioning)  

Τα άτομα με κινητικές αναπηρίες μπορεί να χρειαστούν βοήθεια στη τοποθέτηση σε 

σωστή θέση εργασίας. Οι θεραπευτές προσπαθούν να επιτύχουν μια σωστή, 

αξιόπιστη θέση εργασίας χρησιμοποιώντας ειδικές προσθήκες στο κάθισμα, ειδικές 

καρέκλες, υποστηρικτικά υλικά, προκειμένου να τοποθετήσουν τον σώμα σταθερό, 

σε άνετη θέση. Η σχεδίαση προσαρμοσμένου καθίσματος είναι η θεραπευτική 

παρέμβαση όπου, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, σχεδιάζεται και 

ρυθμίζεται ένα εξατομικευμένο κάθισμα, με στόχο τη διατήρηση της καλύτερης 

εφικτής καθιστής θέσης, αποφεύγοντας σκελετικές δυσμορφίες και βελτιώνοντας τη 

λειτουργικότητα.  

 

 

Βοηθήματα μεταφοράς  

Η Υποστηρικτική Τεχνολογία περιλαμβάνει επίσης μια σειρά βοηθημάτων που 

ενισχύουν την αυτονομία στις προσωπικές μεταφορές και μετακινήσεις όπως, ειδικές 

χειρολαβές, προσαρμογές σε αυτοκίνητα κ.λ.π.  
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Επαγγελματικές δεξιότητες  

Συσκευές που ενισχύουν ή εκπαιδεύουν το άτομο σε προεπαγελματικές ή 

επαγγελματικές δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην 

εργασιακή τους καθημερινότητα, όπως τροποποιήσεις σε μηχανήματα ή εργαλεία. 

 

2.1.4. Συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας 

Σήμερα στο εμπόριο κυκλοφορεί πληθώρα συσκευών και αντίστοιχων 

λογισμικών υποστηρικτικής τεχνολογίας που απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες 

ατόμων με αναπηρία προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας χρηστών. 

Στη συνέχεια ακολουθεί σύντομη περιγραφή των κατηγοριών των συσκευών αυτών. 

Τα Συστήματα Αναγνώρισης Ομιλίας επιτρέπουν την εισαγωγή κειμένου 

αντί της πληκτρολόγησης σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές αλλά και σε φορητές 

συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα). Διακρίνονται α) σε συστήματα υπαγόρευσης και β) 

συστήματα εντολών και ελέγχου. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Επιδεξιότητα, Όραση.  

O αναγνώστης οθόνης εντοπίζει όλες τις μορφές κειμένου (ορατές ή κρυφές) 

στο γραφικό περιβάλλον χρήστη (εικονίδια, κουμπιά, κατάλογοι επιλογών, πλαίσια 

διαλόγου, λίστες, πλαίσια μηνυμάτων) ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και τις 

στέλνει στο σύστημα Μετατροπής Κειμένου σε Ομιλία, έτσι ώστε ο χρήστης να 

αντιλαμβάνεται ακουστικά το γραφικό περιβάλλον, να μπορεί να πλοηγείται με 

ακουστική υποβοήθηση σε αυτό και να ακούει το κείμενο. Επίσης, κάποιοι 

αναγνώστες οθόνης μπορούν να οδηγήσουν και οθόνες Braille. O χρήστης 

αντιλαμβάνεται ακουστικά ή/και απτικά τους γραφικούς χαρακτήρες και το γραφικό 

περιβάλλον. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει ακουστική επαλήθευση των 

χαρακτήρων που πληκτρολογεί. Σήμερα διατίθενται Αναγνώστες Οθόνης και για 

Υπολογιστές Παλάμης (PDAs) και για φορητά τηλέφωνα. O αναγνώστης οθόνης 

μπορεί να έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει αρκετές γλώσσες, να υποστηρίζει τις 

τυπικές εφαρμογές των MS-Windows, καθώς και δημοφιλείς εφαρμογές γραφείου. 

Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Όραση. 

 Ανιχνευτές Κίνησης. Οι διακόπτες κίνησης ανιχνεύουν την κίνηση και 

μπορούν να την μεταφράσουν σε κινήσεις του δείκτη στην οθόνη του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Μπορούν να αντικαταστήσουν το ποντίκι, το διακόπτη χεριών και το 
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joystick και εξυπηρετούν άτομα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια 

τους.Κάποια συστήματα ανίχνευσης κίνησης και θέσης παρακολουθούν ένα σταθερό 

σημείο στο μέτωπο του χρήστη ή σε κάποιο ζευγάρι γυαλιά που φοράει ο χρήστης. 

Είναι συμβατά με οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού υπολογιστή και ταιριάζουν με όλα 

τα λογισμικά, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Σχετιζόμενες αναπηρίες: 

Επιδεξιότητα,  Νοητικές λειτουργίες,  Τέντωμα και Φτάσιμο. 

 

 Βιντεοτηλέφωνα. Τηλέφωνα με camera και οθόνη για μετάδοση και λήψη 

εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Κατάλληλο βοήθημα για άτομα με προβλήματα 

κώφωσης, βαρηκοϊας, αλαλίας, βαριάς νοητικής στέρησης, αγλωσσίας κλπ. Από 

μέσω της cameras μεταδίδεται στην οθόνη του απομακρισμένου συνομιλητή 

νοηματική γλώσσα, σύμβολα ή κατάλληλες εικόνες ανάλογα με την περίπτωση. Στην 

περίπτωση που ο συνομιλητής δεν διαθέτη αντίστοιχη συσκευή απαιτεί τη χρήση 

Υπηρεσίας Διαμεταγωγής (Relay Service). Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Ακοή, 

Επικοινωνία, Νοητικές λειτουργίες. 

Διακόπτες Ποδιών. Ένας διαφορετικός διακόπτης που μπορεί να 

αντικαταστήσει τους διακόπτες που ελέγχονται από την κίνηση των χεριών ή από 

οποιαδήποτε άλλη κίνηση του άνω μέρους του κορμού. Με μια ελαφριά πίεση που 

ασκεί το πόδι στον διακόπτη μπορεί να ελεγχθεί το "κλικ" ή άλλη λειτουργία του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι περισσότεροι αποτελούνται από ένα σύστημα δύο 

ξεχωριστών διακοπτών ποδιών, για την εκτέλεση αριστερού και το δεξιού "κλικ". 

Είναι δυνατό να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και το συμβατικό ποντίκι. Σχετιζόμενες 

Αναπηρίες: Επιδεξιότητα, Επιδεξιότητα, Τέντωμα και Φτάσιμο. 

Διακόπτες Χεριών. Οι διακόπτες χεριών αντικαθιστούν τα ποντίκια και βοηθούν τα 

άτομα με αναπηρίες να ελέγχουν τον δείκτη στην οθόνη και το κλικ ή και άλλες 

λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κάποιοι είναι από μαλακό υλικό, πολύ 

ανθεκτικοί και ευαίσθητοι,ενώ η αναγκαία πίεση για να τεθούν σε εφαρμογή είναι 

ελάχιστη και συνήθως κυμαίνεται από 60 έως 85 grams. Η περιοχή ευαισθητοποίησης 

στην επιφάνεια ενός διακόπτη χεριών είναι δυνατόν να ρυθμιστεί και να εκτίνεται 

από την επιφάνεια που καλύπτει ένα δαχτυλικό αποτύπωμα έως και ολόκληρο το 

διακόπτη. Η διάμετρος των διακοπτών χεριών ποικίλει και διατίθονται σε διάφορα 

χρώματα. Είναι συμβατοί με σχεδόν όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τα 
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περισσότερα λογισμικά, αλλά και με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: 

Επιδεξιότητα,Νοητικές λειτουργίες,Τέντωμα και Φτάσιμο. 

Διευκόλυνση κλικ (μέσω λογισμικού). Το λογισμικό βοήθα στην επιλογή 

του είδους του κλικ του ποντικιού (αριστερό, δεξί, drag and drop κλπ). Αν ο χρήστης 

δεν μπορεί να ελέγξει το κλικ, μέσω του λογισμικού κάνει κλικ χωρίς καν να 

χρησιμοποιήσει το ποντίκι. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Επιδεξιότητα. 

Ειδικά Πληκτρολόγια. Είναι διαθέσιμα στο εμπόρια για τα άτομα με 

προβλήματα όρασης με ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά: α) 

μεγαλύτερο μέγεθος πλήκτρων, β) έγχρωμα πλήκτρα και γ) πλήκτρα με ανάγλυφη – 

Braille ή απεικόνιση χαρακτήρων. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Όραση. 

Εικονικά πληκτρολόγια. Το εικονικό πληκτρολόγιο κάνει ευκολότερη την 

πληκτρολόγηση με την βοήθεια ενός ποντικιού η με ένα διακόπτη η ακόμα και με μια 

οθόνη αφής. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Τέντωμα και Φτάσιμο. Πρόκειται για 

πληκτρολόγιο (λογισμικό) το οποίο υφίσταται ως μία εικόνα στην οθόνη του 

υπολογιστή και μπορεί να το χειριστεί κάποιος, μετακινώντας τον δείκτη της οθόνης 

και επιλέγοντας οποιοδήποτε εικονίδιο από εκείνα που το αποτελούν. Η επιλογή 

γίνεται είτε με κλικ στο σημείο όπου έχει σταθεί ο δείκτης, είτε μετά από αναμονή για 

ορισμένο χρονικό διάστημα. Η διάταξη και το μέγεθος των εικονιδίων συχνά μπορεί 

να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη (Anson, 1991; Anson, 1997; Cook 

& Hussey, 1995). 

Εκτυπωτές Braille. Οι εκτυπωτές Braille (Ηλεκτρονικές Μηχανές 

Ανάγλυφης Γραφής Braille) παράγουν σε ειδικό χαρτί σελίδες ή ακόμα και βιβλία σε 

μορφή Braille. Κάποιοι έχουν δυνατότητα εκτύπωσης ανάγλυφων σχημάτων και 

συνδέονται με οποιοδήποτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Είναι απαραίτητη η 

συνεργασία τους με μεταφραστή Braille. Μπορεί να συνδεθούν με οποιονδήποτε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Θα πρέπει να υποστηρίζουν το Ελληνικό σύστημα Braille 

και το σύστημα Nemeth για τα επιστημονικά σύμβολα. Απαιτούν μεταφραστή 

Braille. Χρησιμοποιούν πίεση ακίδων πάνω σε ειδικό χαρτί. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: 

Όραση. 

Έλεγχος με το κεφάλι. Τα βοηθήματα του κεφαλιού απευθύνονται σε 

χρήστες που δεν έχουν έλεγχο στα χέρια τους και μπορούν με το κεφάλι τους να 
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ελέγξουν όλες της λειτουργίες του υπολογιστή. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Τέντωμα 

και Φτάσιμο. 

Εναλλακτικά πληκτρολόγια. Κάποια εναλλακτικά πληκτρολόγια 

δημιουργήθηκαν για να δώσουν την δυνατότητα στους χρήστες να προσάρμοσουν με 

την σειρά που τους διευκολύνει τα πλήκτρα τους. Κάποια Ειδικά Πληκτρολόγια είναι 

διαθέσιμα στο εμπόρια για τα άτομα με προβλήματα όρασης με ένα ή περισσότερα 

από τα εξής χαρακτηριστικά: α) μεγαλύτερο μέγεθος πλήκτρων, β) έγχρωμα πλήκτρα 

και γ) πλήκτρα με ανάγλυφη – Braille ή απεικόνιση χαρακτήρων.  

Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Επιδεξιότητα. 

Ιχνόσφαιρες. Η συσκευή έχει πολλά κοινά με το γνωστό ποντίκι, αλλά στην 

ουσία είναι ένα αντεστραμένο mouse. Αντί να έχει τη μπίλια από κάτω, την έχει από 

πάνω και ο χρήστης γυρνά απευθείας με τα δάκτυλά του τη μπίλια αντί να κινεί τη 

συσκευή. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Επιδεξιότητα. 

Μεγεθυντές CCTV. Οι Μεγεθυντές Οθόνης CCTV καλύπτουν επίσης και τις 

ανάγκες των ατόμων με χρωματικές δυσλειτουργίες. Μπορεί να λειτουργούν 

αυτόνομα ή και σε συνδυασμό με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.  

Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Όραση. 

 

Μεγεθυντές Οθόνης. Λογισμικό με λειτουργία μεγεθυντικού φακού. Με τη 

χρήση του λογισμικού αυτού προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή σε 

μεγέθυνση όλα τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τον χρήστη. Οι Μεγεθυντές Οθόνης για 

όσους έχουν περιορισμένη ικανότητα όρασης έχουν τη δυνατότητα να μεγεθύνουν το 

κείμενο, μια εικόνα ή ένα μικρό αντικείμενο σε μία οθόνη ή να παράγουν εκτυπώσεις 

κειμένων με μεγεθυσμένους χαρακτήρες. Οι Μεγεθυντές Οθόνης καλύπτουν επίσης 

και τις ανάγκες των ατόμων με χρωματικές δυσλειτουργίες. Περιλαμβάνουν τις εξής 

κατηγορίες συστημάτων: α) λογισμικό μεγέθυνσης της οθόνης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, β) μεγεθυντές video (ή κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης) που μπορεί 

να λειτουργούν αυτόνομα ή και σε συνδυασμό με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και γ) 

μικρές φορητές συσκευές μεγέθυνσης. Συμβατό με όλους τους Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Όραση. 

Μετατροπείς Κειμένου σε Ομιλία. Το σύστημα Mετατροπής Kειμένου σε 

Συνθετική Ομιλία (Text-to-Speech), είναι μια εφαρμογή λογισμικού η οποία εκφωνεί 
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οποιοδήποτε κείμενο σε πραγματικό χρόνο (χωρίς να χρειάζεται προ-ηχογράφηση). 

Τα τελευταία χρόνια, η ενσωμάτωση προηγμένων μοντέλων προσωδιακών 

χαρακτηριστικών έκανε αρκετά φυσική την παραγόμενη συνθετική ομιλία. Είναι 

σημαντικό να υποστηρίζει σωστά την Ελληνική γλώσσα και σε πολλές περιπτώσεις 

ταυτόχρονα και την Αγγλική. Σήμερα διατίθεται λογισμικό Μετατροπής Κειμένου σε 

Ελληνική Ομιλία και για φορητά τηλέφωνα. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Επιδεξιότητα, 

Επικοινωνία, Όραση. 

Μεταφραστές Braille. Ο Μεταφραστής Braille είναι ένα απαραίτητο 

λογισμικό μετατροπής κειμένου (π.χ. από έναν επεξεργαστή κειμένου) σε μορφή 

Braille. Χρησιμοποιείται και για την επεξεργασία της έκδοσης Braille πριν αυτή 

παραχθεί στον εκτυπωτή. Στα σημαντικά χαρακτηριστικά του πρέπει να 

περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Ελληνικής και του Ελληνικού συστήματος Braille. 

Για τους μαθητές, φοιτητές ή επιστήμονες είναι σημαντικό να υποστηρίζονται και τα 

επιστημονικά σύμβολα (μαθηματικών, φυσικής, κ.ά.), δηλαδή για την Ελλάδα το 

σύστημα Nemeth. Επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι να μπορεί να υποστηρίξει την 

ελληνική γλώσσα, τα μαθηματικά σύμβολα, σύμβολα φυσικής και χημείας, καθώς και 

να στηρίξει την επεξεργασία κειμένων σε Braille. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Όραση. 

Μηχανές απτικών διαγραμμάτων. Παράγουν τρισδιάστατα διαγράμματα σε 

ειδικό «εξογκούμενο» χαρτί. Μπορεί να συνδεθεί και σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

σαν κοινός εκτυπωτής διαγραμμάτων. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Όραση. 

Οθόνες Braille. Η οθόνη Braille είναι μια συσκευή απτικής ανάγνωσης, που 

συνδέεται με οποιονδήποτε Η/Υ και επιτρέπει την απτική πρόσβαση στα κείμενα σε 

μορφή Braille σε πραγματικό χρόνο (χωρίς την παραγωγή εγγράφων ή βιβλίων 

Braille). Χρησιμοποιεί είτε 6 είτε 8 ακίδες από solenoid ή πιεζοηλεκτρικές και τις 

περισσότερες φορές διαθέτει και πλήκτρα πλοήγησης. Μπορεί να είναι σταθερή, 

αλλά και φορητή. Αξιοσημείωτο είναι το υψηλό κόστος της. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: 

Όραση. 

Οθόνες Αφής. Οθόνη που μπορεί να αντικαταστήσει το συμβατικό ποντίκι. 

Με την άσκηση ελάχιστης πίεσης πάνω στην οθόνη μπορεί να ελεγχθεί από τον 

χρήστη η κίνηση του κέρσορα, αλλά και άλλες λειτουργίες του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Μπορεί να είναι εξαρχής κατασκευασμένες με τεχνολογία touscreen από 

το εργοστάσιο ή σε μορφή κιτ μετατροπής κανονικής οθόνης σε touchscreen. Είναι 
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ιδιαίτερα χρήσιμο για παιδιά ή άτομα με λίγες γνωστικές ικανότητες, τα οποία δεν 

μπορούν να  διαφοροποιήσουν τη  συσκευή αλληλεπίδρασης από την επιλογή (Weber 

& Pearson, 1995). Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Επιδεξιότητα, Νοητικές λειτουργίες, 

Τέντωμα και Φτάσιμο. 

 

Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων. Μια από τις πλέον σημαντικές 

λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει ο υπολογιστής για ένα χρήστη με προβλήματα 

όρασης είναι η ανάγνωση τυπωμένου κειμένου. Η λειτουργία αυτή αναπτύσσεται σε 

τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται ψηφιοποίηση του τυπωμένου κειμένου με την 

βοήθεια ενός σαρωτή (scanner). Στο δεύτερο ειδικό λογισμικό μετατρέπει την 

ακατέργαστη πληροφορία που προέκυψε από την ψηφιοποίηση σε κείμενο 

ηλεκτρονικής μορφής διακριτών χαρακτήρων. Η μορφή αυτή είναι αναγνώσιμη στις 

εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και μπορεί να αποθηκευτεί σαν αρχείο κειμένου σε 

Η/Υ. Στο τρίτο στάδιο το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης αναλαμβάνει την εκφώνηση 

ή την παρουσίαση σε οθόνη Braille του κειμένου. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Όραση. 

Πλακέτες Αφής. Η πλακέτα Αφής μπορεί να αντικαταστήσει το συμβατικό 

ποντίκι. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Επιδεξιότητα, Τέντωμα και Φτάσιμο. 

Πνευματικοί διακόπτες. Ο πνευματικός διακόπτης βοηθάει τον χρήστη, που 

δεν έχει έλεγχο στα χέρια του. Με μια εισπνοή ή εκπνοή να μπορεί να ελέγξει 

λειτουργίες του υπολογιστή, αλλά και άλλων συσκευών. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: 

Μετακίνηση, Τέντωμα και Φτάσιμο. 

Σαρωτές. Ο σαρωτής έντυπου υλικού μπορεί να διαβάσει και να μεταφέρει 

στην οθόνη οποιουδήποτε Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε μορφή εικόνας οτιδήποτε 

βρίσκεται σε έντυπη μορφή (κείμενα από βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, αλλά και 

εικόνες, σχήματα). Συνήθως χρησιμοποείται σε συνδυασμό με λογισμικό Οπτικής 

Αναγνώρισης Χαρακτήρων. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Όραση. 

Συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας. Τα συστήματα εναλλακτικής 

επικοινωνίας απευθύνονται σε χρήστες που έχουν δυσκολία με την ομιλία τους ή σε 

χρήστες με νοητικά προβλήματα. Μπορεί να αποτελούνται από λογισμικό που 

αγκαθίσταται σε υπολογιστή με οθόνη αφής ή με διακόπτες ή και ακόμα σ’ένα PDA. 

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πληκτρολογήσει κείμενο και να το δει ή να το 

ακούσει ο συνομιλητής του. Επιπλέον ο χρήστης μπορεί αντί να πληκτρολογεί 
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κείμενο να έχει μπροστά τους εικόνες του πραγματικού κόσμου η ειδικά σύμβολα 

κάποιας συμβολικής γλώσσας επικοινωνίας. Μπορεί να συνδυάσει τις εικόνες ή τα 

σύμβολα και να κάνει μία πρόταση.  Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Ακοή, Επικοινωνία. 

Ψηφιακά Ομιλούντα Βιβλία. Τεχνολογίες ηλεκτρονικού κειμένου και 

μετατροπής κειμένου σε ομιλία για ανάγνωση βιβλίων σε τυφλούς κυρίως χρήστες. 

Οι Συσκευές Ψηφιακών Ομιλούντων Βιβλίων επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν 

ακουστική πρόσβαση στο περιεχόμενο βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών χωρίς τη 

χρήση Η/Υ. Διατίθενται σε διάφορες μορφές που μοιάζουν με τις φορητές συσκευές 

CD, DVD, mini disk ή memory stick. Δίνουν στον χρήστη σημαντικές δυνατότητες 

αλληλεπίδρασης, όπως: περιεχόμενα, ξεφύλλισμα, ευρετήριο, σελιδοδείκτες, 

φωνητικές σημειώσεις. Θα πρέπει να ακολουθούν τα σχετικές διεθνείς τυποποιήσεις 

(π.χ. DAISY). Τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία εμφανίζονται σε μορφή CD, DVD, Mini 

Disc, Memory Sticks με χρήση τεχνολογίας συνθετικής ομιλίας. Υπάρχει δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης καθώς και δυνατότητες ξεφυλλίσματος των περιεχομένων, του 

ευρετηρίου, σελιδοδείκτες, σημειώσεις και φωνητικές σημειώσεις. Είναι συμβατά με 

οποιοδήποτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Σχετιζόμενες Αναπηρίες: Όραση. 

(www.e-bility.gr/eutexnos, www.ideasis.gr, www.mkprosopsis.com) 

 

2.2. Χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και συστημάτων ΕΕΕ στις διάφορες 

περιπτώσεις ΑΜΕΑ  

Μετά τη γενική και σύντομη περιγραφή των διαφόρων συσκευών Υποστηρικτικής 

Τεχνολογίας θα περιγράψουμε παρακάτω πιο αναλυτικά τη χρήση αυτών των 

συσκευών στα άτομα με προβλήματα όρασης και κινητικά προβλήματα. Στη συνέχεια 

θα κάνουμε μια γενική αναφορά στις διάφορες περιπτώσεις ΑΜΕΑ και στα 

συστήματα ΕΕΕ  και Υ.Π. που χρησιμοποιούν. 

 

2.2.1 Χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας από άτομα με προβλήματα όρασης  

 

Τα άτομα με προβλήματα όρασης αντιμετωπίζουν καταστάσεις μειωμένης 

όρασης, ολικής τύφλωσης και τύφλωσης χρώματος. Τα άτομα με ολική τύφλωση δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια οθόνη υπολογιστή και πρέπει να λάβουν τις 
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πληροφορίες από τους υπολογιστές τους μέσω μιας άλλης αίσθησης - ακρόαση ή 

αφή. Οι άνθρωποι με χαμηλή όραση μπορούν επίσης να λάβουν τις πληροφορίες 

μέσω του ήχου ή της αφής, ή μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις της οθόνης 

τους έτσι ώστε να είναι πιο ευανάγνωστη.  

 

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες των ΑΜΕΑ με προβλήματα όρασης, σύμφωνα 

με το RNIB, διακρίνονται στις παρακάτω:  

 

1. Μεγεθυντές οθόνης (Screen magnifiers)  

Οι συσκευές αυτές μεγεθύνουν το ζητούμενο τμήμα της οθόνης. Με αυτόν τον 

τρόπο ο χρήστης μπορεί να αυξάνει το μέγεθος κάποιων στοιχείων της επιφάνειας 

εργασίας, συνήθως το τμήμα της οθόνης στο οποίο βρίσκεται ο δείκτης (κέρσορας). 

Σύγχρονες εκδόσεις των τεχνολογιών αυτών συνδυάζονται με τεχνολογίες ανάγνωσης 

της οθόνης (Display readers), οι οποίες μετατρέπουν τα στοιχεία της οθόνης σε 

προφορικό λόγο. Συνεπώς ως μια συμφέρουσα λύση (από οικονομική και 

διαχειριστική άποψη) αποτελεί ένα λογισμικό το οποίο θα συνέθετε τις λειτουργίες 

και των δύο αυτών τεχνολογιών. Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν:  

 Λειτουργικό σύστημα: Windows NT, 2000, XP  

 Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας  

 Εκφώνηση κειμένων, εικονιδίων και γραφικών στοιχείων οθόνης  

 Μεγέθυνση μέχρι και 32 φορές  

 Υποστήριξη οθονών Braille 

 

2. Οθόνες Braille (Braille displays)  

Οι οθόνες Braille μετατρέπουν τα δεδομένα της οθόνης στην γραφή Braille. 

Οι οθόνες αυτές ανανεώνονται κάθε φορά που ο χρήστης τερματίζει το κομμάτι 

ανάγνωσης και επιθυμεί να προχωρήσει στο επόμενο. Ο χρήστης διαβάζει την οθόνη 

με την αφή, όπως ακριβώς θα διάβαζε ένα τυπωμένο κείμενο σε γραφή Braille. Κάθε 

κελί της οθόνης έχει οκτώ βελόνες, φτιαγμένες από μέταλλο ή νάιλον και οι οποίες με 

κάθε ανανέωση της οθόνης προβάλουν επάνω από το επίπεδο της οθόνης για να 

σχηματίσουν τους χαρακτήρες. Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Τουλάχιστον 44 χαρακτήρες Braille  

 Υποστήριξη ελληνικής γλώσσας και ελληνικής γραφής Braille.  

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα πλοήγησης  
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 Δύο (2) πλήκτρα αφής ειδικών λειτουργιών πάνω από κάθε χαρακτήρα 

Braille  

 Συνεργασία και αλληλεπιδραστικότητα με το προτεινόμενο λογισμικό 

ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης  

 Ύπαρξη τουλάχιστον μιας (1) USB θύρας για σύνδεση με τον 

υπολογιστή ή/και άλλες συσκευές  

 Ύπαρξη μιας (1) σειριακής θύρας  

  

3. Λογισμικό οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR software)  

Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται σε συνεργασία με ένα σαρωτή εικόνας, 

για να αποτυπώσει σε μια οθόνη Braille ή να μετατρέψει κείμενα με την βοήθεια ενός 

συνθέτη φωνής σε προφορικό λόγο. Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Πλήρης υποστήριξη (αναγνώρισης) ελληνικών χαρακτήρων και 

χαρακτήρων από τις βασικότερες γλώσσες του κόσμου. Απαραίτητη 

είναι η αναγνώριση όλων των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 Εκφώνηση του κειμένου.  

 Παρουσίαση του κειμένου σε οθόνη Braille και ειδικότερα στην 

προτεινόμενη οθόνη Braille.  

 Ικανότητα εκμάθησης χαρακτήρων.  

 Συνεργασία με το σύνολο των σαρωτών της αγοράς και ειδικότερα με 

τον προτεινόμενο σαρωτή.  

 Δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων σε αρχεία κειμένου (doc, txt), σε 

html και pdf.  

 Συνεργασία με τις γνωστές εφαρμογές επεξεργασία κειμένου (MS Word)  

 

4. Εκτυπωτές Braille (Braille printers)  

Οι εκτυπωτές αυτού του τύπου μετατρέπουν τα δεδομένα της οθόνης στην 

γραφή Braille. Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Υποστήριξη αγγλικού και ελληνικού Braille  

 Δυνατότητα άμεσης εκτύπωση από internet browsers  

 Χρήση μηχανογραφικού χαρτιού, ώστε να μην διακόπτεται η ανάγνωση 

της γραφής Braille  
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 Υποστήριξη λειτουργιών πλήκτρων και κρίσιμων καταστάσεων με 

φωνητικές αναγγελίες  

 Μέγεθος χαρτιού Α4  

 Ταχύτητα εκτύπωσης 340-380 σελίδες/ώρα  

 Υποστήριξη Braille 6-8 κουκίδες  

 Δυνατότητα εκτύπωσης μονής πλευράς/δύο πλευρών  

 Χαρακτήρες ανά γραμμή 20-42  

 Μέγιστος αριθμός γραμμών ανά σελίδα 29  

 Υποστήριξη γραφικών  

 Δυνατότητα παράλληλης και σειριακής σύνδεσης  

 Θόρυβος <70dB  

 

5. Καμπίνα μείωσης θορύβου  

Αποτελεί μια κατασκευή μείωσης του θορύβου που προκαλεί ο εκτυπωτής 

Braille κατά την εκτύπωση των εγγράφων. Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά θα 

πρέπει να είναι:  

 Μείωση των επιπέδων θορύβου κάτω από τα 60dB  

 Αυτόνομη διαχείριση θερμοκρασίας  

 Κλειδαριές ασφαλείας  

 Θέσεις τροφοδοσίας χαρτιού  

 Διαστάσεις >70 x 70 x 70 cm.  

 Βάρος > 50 kg  

 

Άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι: 

 

1. Σημειωματάριο (Notetaker)  

Τα σημειωματάρια είναι φορητές συσκευές με ένα Braille ή QWERTY 

πληκτρολόγιο, οι οποίες δίνουν φωνητικές απαντήσεις στα στοιχεία που εισάγει, την 

ώρα που κρατά σημειώσεις ή κλείνει εργασίες σε ένα ημερολόγιο. Σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορούν να διαθέτουν μια ενσωματωμένη οθόνη Braille, μετατρέποντας 

την συσκευή σε ένα φορητό υπολογιστή για ΑΜΕΑ με προβλήματα όρασης. Πιο 

σύνθετες μορφές σημειωματάριων περιλαμβάνουν δυνατότητες σύνδεσης με το 

διαδίκτυο και αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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2. Μεγεθυντές CCTV (Closed Circuit Televisions, Video magnifiers)  

Οι μεγεθυντές CCTV (τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος) είναι τεχνολογίες 

που επιτρέπουν την μεγέθυνση φυσικών αντικειμένων (έντυπα, αντικείμενα), με την 

χρήση μιας κάμερας. Το αντικείμενο μπαίνει κάτω από τον φακό της κάμερας και η 

μεγενθυμένη εικόνα εμφανίζεται σε μια οθόνη τηλεόρασης ή Η/Υ. 

  

3. Αυτόνομες μηχανές ανάγνωσης (Standalone Reading Machine)  

 

4. Προγράμματα αναγνώρισης φωνής (Voice Recognition Software)  

Τα προγράμματα αναγνώρισης φωνής επιτρέπουν σε ΑΜΕΑ να εισάγουν 

στοιχεία και εντολές προς το σταθμό εργασίας χρησιμοποιώντας την φωνή τους, αντί 

των παραδοσιακών συσκευών εισόδου, όπως είναι τα πληκτρολόγια. 

 

5. Συνθέτες φωνής (Speech Output software or Screen Reader software)  

Οι συνθέτες φωνής μετατρέπουν τμήματα και στοιχεία της οθόνης εργασίας 

σε προφορικό λόγο. Συνηθέστερα στοιχεία που διαβάζονται από τον συνθέτη φωνής 

είναι ολόκληρη η οθόνη, μια επιθυμητή από τον χρήστη περιοχή της οθόνης, μια 

γραμμή, μενού, στοιχεία διαλόγου και μηνύματα dialog boxes.  

 

2.2.2. Χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας σε άτομα με κινητικές δυσκολίες  

 

Τα άτομα με κινητικά προβλήματα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

1. Άτομα με ανικανότητα επιδεξιότητας, όπου αναφερόμαστε σε άτομα με 

ανικανότητα λαβής, κρατήματος ή γενικότερες ανικανότητες στα χέρια.  

2. Άτομα με σκελετικές βλάβες, όπου αναφερόμαστε σε άτομα με βλάβες 

κεφαλιού ή κορμού, άτομα με μηχανικές και κινητικές βλάβες των άκρων 

(παραλύσεις ή διάφορες άλλες βλάβες), ανεπάρκειες των άκρων και λοιπές 

παραμορφώσεις.  

 

Τα άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα αντιμετωπίζουν εξαιρετικές 

δυσκολίες στο χειρισμό των συσκευών εισόδου-εξόδου του Η/Υ και εκεί πρέπει να 

εντοπιστεί η πλήρωση της θέσης εργασίας με την κατάλληλη υποστηρικτική 

τεχνολογία που θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση με τα υπολογιστικά 

περιβάλλοντα.  
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1. Εναλλακτικές μορφές πληκτρολογίων (Alternative Keyboards)  

Διάφορες εναλλακτικές μορφές πληκτρολογίων, ικανές να βοηθήσουν τα 

ΑΜΕΑ να ξεπεράσουν οποιοδήποτε κινητικό πρόβλημα.  

 Πληκτρολόγια για χρήση αποκλειστικά από μονόχειρες, (είτε αριστερόχειρες 

είτε δεξιόχειρες) που προσφέρουν πιο ξεκούραστη και γρήγορη 

πληκτρολόγηση. Τα πληκτρολόγια αυτά έχουν συγκεντρωμένα όλα τα πλήκτρα 

σε μία διάταξη που επιτρέπει τη σωστή τοποθέτηση των δακτύλων, την 

πληκτρολόγηση από ένα μόνο χέρι, την αποφυγή των μεγάλων κινήσεων που 

οδηγούν σε καταπόνηση του καρπού και σε παθήσεις τύπου RSI (Repetitive 

Strain Injury). Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συσκευής αυτής είναι:  

o Δυνατότητα ενεργοποίησης πλήκτρων σύνθετων εντολών (Shift, 

Control and Alt) με ένα πάτημα πλήκτρου.  

o Πλήκτρα ενεργοποίησης εναλλαγής μεταξύ των αριθμητικών και 

αλφαβητικών χαρακτήρων.  

o Δυνατότητα πληκτρολόγησης 85 λέξεων ανά λεπτό για χρήστες μέσης 

ικανότητας χρήσης. 

 

Άλλα εναλλακτικά πληκτρολόγια είναι:  

 Πληκτρολόγια με ενσωματωμένους οδηγούς στα πλήκτρα για την αποφυγή 

εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων από άτομα που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα με σπασμούς χεριών και γενικότερη αστάθεια.  

 Πληκτρολόγια που μπορούν να τοποθετηθούν σε βάσεις στήριξης και να 

χρησιμοποιούνται από ράβδους κεφαλής.  

 Εικονικά πληκτρολόγια που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και 

απαιτούν για το χειρισμό τους τη χρήση του ποντικιού.  

 

2.Συσκευές χειρισμού ποντικιού  

Ειδικές συσκευές για την αντικατάσταση συσκευών κατάδειξης όπως το 

ποντίκι από άτομα με κινητικά προβλήματα. Εναλλακτικά μπορεί να αποτελούνται 

από:  

 Ένα απλό γάντι με ενσωματωμένους αισθητήρες οπτικών ινών, το οποίο 

μπορεί να εξομοιώσει τις κινήσεις του χεριού με αυτές του ποντικιού (αριστερό 

– δεξί κλίκ και πλοήγηση)  

 41



 Περιφερειακές συσκευές (κάμερες υπέρυθρων, ειδικά αυτοκόλλητα) που 

βοηθούν στην εξομοίωση των κινήσεων της κεφαλής του χρήστη με αυτές του 

ποντικιού. Η συσκευή αυτή απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν την ικανότητα 

χειρισμού του ποντικιού. Εναλλακτικό μέσο χειρισμού αποτελεί η κεφαλή του 

χρήστη, όπου με την βοήθεια περιφερειακών συσκευών (κάμερα υπέρυθρων, 

ειδικά αυτοκόλλητα κλπ.) οι κινήσεις της κεφαλής του χρήστη μετατρέπονται 

σε κινήσεις του ποντικιού. Τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι:  

- Εμβέλεια: 50
ο 
συμμετρικά  

- Εφοδιασμένο με κάμερα υψηλής ανάλυσης 320 Χ 240 Pixels  

- Εστίαση ελεγχόμενη από τον χρήστη ή τον διαχειριστή του συστήματος  

- Σύνδεση σειριακή και USB  

- Απευθείας λειτουργία χωρίς την ύπαρξη ειδικού λογισμικού (Plug and play)  

- Δυνατότητα πλήρους λειτουργίας στο φως του ήλιου  

Η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται:  

- Από κατάλληλο λογισμικό οπτικού πληκτρολογίου  

- Λογισμικό εξομοίωσης πλήκτρων ποντικιού  

- Ασύρματο αναμετάδοσης των ενεργειών του χρήστη  

- Σύστημα επιλογής/switching με “καλαμάκι”  

 Ιχνόσφαιρες χειρισμού, οι οποίες πέρα από τα τυπικά πλήκτρα ενεργοποίησης 

που διαθέτουν και τα συμβατικά ποντίκια, μπορεί να διαθέτουν και 

προγραμματισμένα πλήκτρα για συντομεύσεις ενεργειών.  

 

3. Διακόπτες πίεσης  

Συσκευές που λειτουργούν σαν πλήκτρα ποντικιού και ενεργοποιούν εντολές 

που δίνουν οι χρήστες. Με αισθητήρες πίεσης και ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης 

βοηθούν τα ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα στη πρόσβαση και τη λειτουργία του 

Η/Υ. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της συσκευής αυτής θα πρέπει να είναι:  

 Διάμετρος μεγαλύτερη ή ίση με 10 εκ.  

 Πίεση ενεργοποίησης 150 γρ. στις άκρες του διακόπτη και 300 γρ. στο 

κέντρο  

 Απευθείας λειτουργία χωρίς την ύπαρξη ειδικού λογισμικού (Plug and play)  

 Βάση αποφυγής ολίσθησης  
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4. Συσκευές στήριξης  

Η κατασκευή αυτή βοηθά τη στήριξη όλων των λειτουργικών συστημάτων 

(πληκτρολόγια, διακόπτες κλπ.) σε σχεδόν όλες τις πιθανές επιφάνειες, για καλύτερη 

προσβασιμότητα και χειρισμό από τα ΑΜΕΑ.  

 Δυνατότητα προσαρμογής σε πολλαπλές επιφάνειες, π.χ. γραφεία, 

αναπηρικές καρέκλες κλπ.  

 Προσαρμοζόμενο μήκος βραχίονα, γωνίας κλίσης και γωνίας διακόπτη.  

 Λαβή και σφιγκτήρας ασφαλούς στήριξης  

 Μήκος μεταξύ 16” και 24”.  

 

Άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες, που παρέχουν πρόσβαση σε διάφορους 

τύπους πληροφορίας είναι:  

1. Διακόπτες ποδιών (foot switches)  

Οι διακόπτες αυτοί αντικαθιστούν ορισμένες από τις λειτουργίες του 

πληκτρολογίου ή του ποντικιού.  

2. Χειριστήρια (joysticks)  

Τα χειριστήρια εξασφαλίζουν τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του ποντικιού 

με την χρήση ενός μοχλού και συνοδευτικών πλήκτρων.  

3. Λογισμικό μετατροπής φωνητικών εντολών  

Με τη χρήση του λογισμικού αυτού το ΑΜΕΑ μπορεί να δημιουργήσει, να 

τροποποιήσει και να σώσει έγγραφα εργασίας ή να πλοηγηθεί μέσα στο διαδίκτυο. 

 

2.2.3 Χρήση συστημάτων ΕΕΕ και ΥΤ σε άτομα με κινητικά προβλήματα 

 

Τα άτομα αυτής της κατηγορίας χρειάζονται ΕΕΕ βοηθήματα αλλά και 

βοηθήματα για τη γραφή. Η χρήση επίσης ειδικών διακοπτών είναι εξαιρετικά 

βοηθητική. Τέτοιοι διακόπτες ενεργοποιούνται με εναλλακτικούς τρόπους από το 

άγγιγμα, όπως με κινήσεις του ποδιού, του κεφαλιού, του σαγονιού ή με απλό 

ανοιγοκλείσιμο του βλεφάρου. Για όσους είναι πιθανό να ανακτήσουν ή να 

αποκτήσουν ικανότητα λόγου, χρειάζεται ειδική και εντατική σχετική θεραπεία. 
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2.2.4 Χρήση συστημάτων ΕΕΕ και ΥΤ σε άτομα με νοητικά προβλήματα 

 

Τα άτομα αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν κατεξοχήν τη νοηματική 

γλώσσα η οποία είναι ανεκτίμητο εργαλείο για τη μετάβαση στην απόκτηση ομιλίας. 

Συνήθως οι μέθοδοι ανάπτυξης του λόγου και η χρήση της νοηματικής ξεκινούν 

παράλληλα. Σύντομα όμως παρατηρείται ανάπτυξη κυρίως του λόγου, και σταδιακά 

αυτός αντικαθιστά τη χρήση της νοηματικής. Γίνεται επίσης και χρήση συμβολικών 

συστημάτων, αυτά όμως μόνο σε επίπεδο άμεσης και εύκολης αναφοράς από το 

άτομο βασικών αναγκών, κι όχι ως πλήρες επικοινωνιακό μέσο. 

 

2.2.5 Χρήση συστημάτων ΕΕΕ και ΥΤ σε άτομα με αυτισμό 

 

Τα βοηθημάτα εναλλακτικής επικοινωνίας είναι απολύτως αναγκαία στην 

περίπτωση του αυτισμού. Συνήθως χρησιμοποιούνται σήματα νοηματικής, αλλά 

χρησιμοποιούνται επίσης και γραφικά συμβολικά συστήματα ΕΕΕ, φωτογραφίες, ή 

και κανονική γραφή. Πολλά αυτιστικά άτομα μπόρεσαν να εδραιώσουν επικοινωνία 

έστω περιορισμένη με το περιβάλλον μέσω αυτών των συστημάτων ως μοναδικό 

τρόπο επικοινωνίας, άλλοι υποβοηθήθηκαν στο να αναπτύξουν και το λόγο. Σε 

σύντομα χρονικά διαστήματα εκμάθησης των συστημάτων, αποκτούν λεξιλόγιο 

λίγων βέβαια λέξεων, με την πάροδο του χρόνου όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που 

απέκτησαν λεξιλόγια συμβόλων πλούσια και την ικανότητα να εκφράζουν αυθόρμητα 

φράσεις. Η χρήση σημάτων νοηματικής γίνεται γιατί θεωρούνται πιο εύκολα στην 

εκμάθηση από τα γραφικά συμβολικά συστήματα. Οι σκέψεις αυτές στηρίζονται στο 

ότι η ολιστική αντίληψη του κόσμου που τα αυτιστικά άτομα έχουν καθιστά 

περισσότερο εύκολη την κατανόηση ενός συμβόλου που αποτελεί μια ολότητα, όπως 

είναι μια Εικόνα, περισσότερο από μια φράση και τις λέξεις της που ερμηνεύονται ως 

σύνολο. Υπάρχουν άλλωστε αναφορές από αυτιστικά άτομα, ότι όταν βρίσκονταν σε 

σοβαρότερη κατάσταση, «σκέφτονταν με εικόνες». Τα σήματα της νοηματικής 

βρίσκονται κάπου ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα. Στην περίπτωση πάντως που γίνει 

τελικά χρήση εικόνων ή γραφικού συμβολικού συστήματος, είναι θεμιτό να υπάρχουν 

επιπλέον επεξηγήσεις με κάθε σύμβολο ώστε να είναι πιο εύκολη η κατανόησή τους 

από άτομα πέρα από το στενό κύκλο του αυτιστικού ατόμου. Η κατανόηση από 

τρίτους είναι εξάλλου και ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της χρήσης 

γραφικών συμβολικών συστημάτων και όχι σημάτων νοηματικής. 
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2.2.6. Χρήση συστημάτων ΕΕΕ και ΥΤ σε άτομα με προβλήματα ακοής 

 

Τα άτομα με προβλήματα ακοής από χρόνια χρησιμοποιούν βοηθήματα 

ακοής, όπως ειδικά ακουστικά. Τα βοηθήματα αυτά ενισχύουν τους ήχους σε επίπεδα 

που γίνονται αντιληπτά από το άτομο. Επειδή όμως ενισχύονται όλοι οι ήχοι του 

περιβάλλοντος και όχι μόνο οι ήχοι που ενδιαφέρουν, σε πολλές περιπτώσεις τα 

ακουστικά είναι περισσότερο ενοχλητικά από βοηθητικά. Για το λόγο αυτό, εκτός 

φυσικά από τη γραφή ή άλλα γραφικά συστήματα, έχουν δημιουργηθεί τα λεγόμενα 

οπτικά βοηθήματα, συστήματα που μετατρέπουν σε οπτικό ερέθισμα τους ήχους και 

το λόγο. Οσον αφορά την παραγωγή του ήχου, παράλληλα με εντατική λογοθεραπεία, 

τα κωφά άτομα χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα, από τους οποίους και ξεκίνησε 

ως εναλλακτική γλώσσα. Επειδή η νοηματική απαιτεί τη γνώση της από όλους τους 

συνομιλητές για την κατανόησή της, άλλα συστήματα όπως ηλεκτρονικοί συνθέτες 

ομιλίας, χρησιμοποιούνται επίσης. 

 

2.2.7 . Χρήση συστημάτων ΕΕΕ και ΥΤ σε άτομα με προβλήματα όρασης 

 

Τα άτομα με προβλήματα όρασης χρησιμοποιούν ευρέως πολλά βοηθήματα 

και για την ανάγνωση και για τη γραφή. Για την ανάγνωση, καταρχήν 

χρησιμοποιούνται τυπωμένα κείμενα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ατόμου 

(μεγάλοι χαρακτήρες κλπ) ή συσκευές για την ενίσχυση της αδύνατης όρασης, 

ηλεκτρονικές και μη, πχ. είδη φακών. Έχουν παραχθεί επίσης υπολογιστικά 

προγράμματα μεγέθυνσης της Εικόνας ή των γραμμάτων. Για τις σοβαρές 

περιπτώσεις και την πλήρη τύφλωση, το πλέον διαδεδομένο σύστημα είναι το 

σύστημα Braille, σε περιπτώσεις βέβαια απουσίας κινητικών προβλημάτων. Παρότι 

είναι σχετικά ακριβές, υπάρχουν αρκετές εκδόσεις σε Braille γνωστών βιβλίων. 

Σχεδόν επαναστατική στον τομέα αυτό, υπήρξε η ανάπτυξη υπολογιστικών 

συστημάτων εκτύπωσης σε Braille, σύνθεσης ομιλίας, και οπτικής αναγνώρισης 

χαρακτήρων. Με τη βοήθεία Η/Υ καθίσταται πλέον ικανή η εισαγωγή του τυπωμένου 

κειμένου κατευθείαν μέσω σάρωσης (scanning) στον υπολογιστή και στη συνέχεια η 

μετατροπή του είτε σε ομιλία, είτε σε κείμενο Braille. Οι εκτυπωτές σε Braille 

χρησιμοποιούνται επίσης για κατευθείαν γραφή από το τυφλό άτομο, λειτουργία που 

πραγματοποιείται και με συμβατικής τεχνολογίας μέσα. Ως μέθοδος γραφής 
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χρησιμοποιείται κατεξοχήν το σύστημα Braille, γίνεται όμως προσπάθεια το άτομο να 

χρησιμοποιεί αρκετά ικανοποιητικά και την χειρόγραφη γραφή, κυρίως για θέματα 

όπως η υπογραφή. Ηχογραφημένα κείμενα ή πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης. 

 

2.2.8 Χρήση συστημάτων ΕΕΕ και ΥΤ σε άτομα με πολλαπλές αισθητηριακές 

βλάβες 

 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι και συστήματα για την επικοινωνία των 

ατόμων της κατηγορίας αυτής, με μεγάλη επιτυχία στις επίκτητες περιπτώσεις αλλά 

και περιπτώσεις επιτυχίας ακόμα και στις εκ γενετής. Οι πιο διαδεδομένες είναι οι 

ακόλουθες : 

 

 Μέθοδος Tadoma : η πιο διαδεδομένη από τις μεθόδους που εκμεταλλεύονται 

την αφή και τις δονήσεις κατά την παραγωγή του ήχου από τον ομιλητή. Ο 

αντίχειρας ακουμπά στα χείλη, και αναγνωρίζει τις λέξεις που λέγονται 

ακολουθώντας τις κινήσεις των χειλιών, ενώ ταυτόχρονα, τα υπόλοιπα τέσσερα 

δάχτυλα ακουμπούν το σαγόνι και τον λαιμό νιώθοντας τις δονήσεις κατά την 

παραγωγή των ήχων στην φωνητική κοιλότητα. Η μέθοδος αυτή όπως και οι 

παρόμοιές της, είναι σχετικά εύκολες στην εκμάθηση, από άτομα φυσικά χωρίς 

κινητικά προβλήματα. 

 

 Χειρονομίες και Νοηματική (gestures and manual signs): εξαιρετικά 

διαδεδομένη μέθοδος, στα άτομα στα οποία οι βλάβες ήταν επίκτητες και κατά 

συνέπεια δεν έχουν δυσκολία στην αντίληψη συμβόλων. Το σήμα της 

νοηματικής ή η χειρονομία γίνονται αντιληπτά είτε από την αδύναμη όραση, 

είτε με άμεσο άγγιγμα των χεριών των "συνομιλητών". 

 

 

 Δακτυλικός Συλλαβισμός (fingerspelling): συγκεκριμένες χειρονομίες 

αναπαριστούν τα γράμματα του αλφαβήτου. Και εδώ η αντίληψη των σημάτων 

γίνεται με άμεση επαφή των χεριών των ομιλητών. 

 

 Κώδικας Morse: Ο κώδικας Morse μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις πλέον 

σοβαρές περιπτώσεις πολυπληγίας καθώς μπορεί να γίνει μετάδοση και λήψη 
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των μηνυμάτων με τα πλέον ελάχιστα μέσα, όπως μικροδιακόπτες, το κούνημα 

του κεφαλιού, ή το χτύπημα με το δάκτυλο σε μια επιφάνεια. Η λήψη 

μηνυμάτων μπορεί να γίνει ακόμα και με χτυπήματα πάνω στο σώμα του 

ατόμου με τα δάκτυλα ή άλλα παλλόμενα συστήματα. 

 

 Κώδικας Cross : η μέθοδος αναπτύχθηκε από πάσχοντα από πολλαπλές 

αισθητηριακές βλάβες. Προκαθορισμένα σημεία της παλάμης ή του σώματος 

αντιπροσωπεύουν γράμματα. Χτυπήματα σε αυτά τα μέρη στο σώμα του 

ατόμου σχηματίζουν το μήνυμα. 

 

 Νοηματική μέθοδος Braille (Braille hand speech): Τα τρία μεσαία δάχτυλα κάθε 

χεριού, ακουμπούν στην παλάμη του ακροατή, σε θέσεις αντίστοιχες των 6 

θέσεων του συστήματος Braille. 

 

 Γράψιμο στην παλάμη (palm writing) : Με κίνηση του δείκτη πάνω στην 

παλάμη του ακροατή , γράφονται νοητικά τα γράμματα. 

 

 Η μέθοδος του γαντιού (glove method) : Ένα ειδικό λευκό γάντι, που φοριέται 

από το άτομο με τα πολλαπλά προβλήματα, έχει τυπωμένα σε συγκεκριμένα 

σημεία τα γράμματα και τους αριθμούς. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την 

λήψη πληροφορίας, καθώς ο συνομιλητής αγγίζοντας τα αντίστοιχα σημεία – 

γράμματα μεταδίδει το μήνυμα. 

 

 Ομιλία με γνωρίσματα (Cued Speech) : Σήματα παρόμοια με της νοηματικής 

που όμως αντιστοιχούν σε παραγόμενα φωνήματα. 

 

 Κάρτες Γραμμάτων Braille: Οι κάρτες αυτές παρουσιάζουν ταυτόχρονα τα 

γράμματα του αλφαβήτου και τα αντίστοιχα του αλφαβήτου Braille. 

Χρησιμοποιείται για την επικοινωνία ανάμεσα σε κάποιον που γνωρίζει Braille 

χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζει τη μέθοδο και ο συνομιλητής. Υπάρχουν 

και πολλά ηλεκτρονικά ΕΕΕ συστήματα, μετατροπής Braille σε κανονικό 

κείμενο και αντιστρόφως για συνομιλίες σχεδόν πραγματικού χρόνου, και 

ποικίλες προσαρμογές συνήθων συσκευών όπως του τηλεφώνου για τις ανάγκες 

των ατόμων αυτών (πχ minicom). Επιπλέον πολλά ερευνητικά κέντρα και 
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πανεπιστήμια, ασχολούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο με την έρευνα σχετικά με 

την τεχνολογία επικοινωνίας μέσω αισθητήρων, που πιστεύεται ότι σύντομα θα 

προσφέρει πρακτικά και στον τομέα των ατόμων με πολλαπλές αισθητηριακές 

βλάβες και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1. Σκοπός της  έρευνας  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη σημαντικών στοιχείων 

σχετικά με  τη γνώση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας και μέσων υποστηρικτικής 

τεχνολογίας  καθώς και με τη χρήση και αξιοποίησή τους από  τους εκπαιδευτικούς 

και το προσωπικό των υπόλοιπων ειδικοτήτων που εργάζονται στο χώρο της Ειδικής 

Αγωγής στη χώρα μας. 

Πιο συγκεκριμένα θα εξετάσουμε: 

• αν οι παραπάνω γνωρίζουν, από που γνωρίζουν και σε ποιο βαθμό 

μεθόδους  εναλλακτικής επικοινωνίας και μέσα υποστηρικτικής 

τεχνολογίας.  

• Τις απόψεις τους σχετικά με τη χρήση αυτών των μεθόδων 

• Τη χρήση από μέρους τους  

• Τη δυνατότητα χρήσης στην εργασία τους  

και θα διερευνήσουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

σε εκπαιδευτικούς και θεραπευτές, ως προς τα χρόνια υπηρεσίας και ως προς 

την επιπλέον κατάρτηση(μεταπτυχιακές σπουδές, σεμινάρια κτλ.) των 

συμμετεχόντων. 
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΄Β ΜΕΡΟΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

 

4.1 Δείγμα της έρευνας 

 

Η έρευνα όπως είδαμε απευθύνεται σε όσους εργάζονται στο χώρο της 

Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. Σε πιλοτικό τουλάχιστον επίπεδο, ήταν αδύνατο να 

προσεγγιστούν όλοι οι παραπάνω. Στόχος λοιπόν ήταν να συγκεντρώσουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας 

αλλά και από την επαρχία.  

Η έρευνα έγινε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου(θα αναφερθούμε στη 

συνέχεια αναλυτικότερα) σε δύο φάσεις, κατά τη σχολική χρονιά 2008-2009 (κυρίως 

Θεσσαλονίκη) από την επιβλέπουσα και τη σχολική χρονιά 2009-2010(κυρίως Αθήνα 

και επαρχία) από τη συγγραφέα. Για τη δεύτερη φάση συντάχτηκε από την 

επιβλέπουσα ένας κατάλογος κέντρων ημέρας, ιδρυμάτων κτλ όπου θα μπορούσαν να 

αποσταλλούν ερωτηματολόγια ώστε να συμπληρωθούν από τους εργαζόμενους. Η 

επικοινωνία μαζί τους ήταν σε πρώτη φάση τηλεφωνική και στη συνέχεια οι 

υπεύθυνοι επέλεγαν (εφόσον αποδέχονταν τη συμμετοχή τους) την ταχυδρομική 

αποστολή των ερωτηματολογίων ή την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Αρκετοί ήταν θετικοί από την αρχή και μάλιστα έδειξαν ενθουσιασμό για την έρευνα, 

αλλά μόνο δυό ήταν τα κέντρα ημέρας που επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Για τους περισσότερους χρειάστηκαν δύο, τρεις ή και 

περισσότερες ειδοποίησεις.  

 Τελικά απάντησαν  τέσσερα κέντρα, μια στέγη αυτιστικών και μια εταιρεία 

ψυχικής υγείας. Επίσης έγινε προσπάθεια επικοινωνίας μου με σχολεία εκτός 

Θεσσαλονίκης αλλά πήρα αρκετές αρνητικές απαντήσεις απο διευθυντές, οπότε 

περιορίστηκα σε δύο σχολεία όπου εργάζονται φίλοι και γνωστοί και σε αρκετά 

μεμονωμένα ερωτηματολόγια.   

Συνολικά  συγκεντρώθηκαν 230 ερωτηματολόγια(141 στην πρώτη φάση και 

89 στη δεύτερη φάση) από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιωάννινα, Μεσολόγγι, 

Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες ήταν :  

• 3 φυσιοθεραπευτές 

• 20 εργοθεραπευτές  

• 64 λογοθεραπευτές  
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• 17 ψυχολόγοι 

• 92 ειδικοί παιδαγωγοί 

• 31 που έδωσαν την απάντηση άλλο(γυμναστές, νοσηλευτές, καθηγητές κ.α) 

• 3 που δήλωσαν περισσότερες από μια ιδιότητες ,όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθεί: 

 Frequency Percent 

PHYSIOTHERAPY 3 1,3 

ERGOTHERAPY 20 8,7 

LOGOTHERAPY 64 27,8 

PSYCHOLOGY 17 7,4 

LEHRER 92 40,0 

OTHER 31 13,5 

MORE 3 1,3 

Total 230 100,0 

 

Πίνακας 1: επαγγελματική κατάρτηση 

 
Σχεδιάγραμμα 1: Επαγγελματική κατάρτηση 

 

 

Για λόγους ευκολίας όμως το δειγμα χωρίστηκε σε εκπαιδευτικούς και σε 

ειδικότητες(φυσιοθεραπευτές ,λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι και όσοι 

άλλοι δεν είναι εκπαιδευτικοί). Προέκυψαν λοιπόν δύο μεγάλες ομάδες :112 

εκπαιδευτικών(48,7%) και 118(51,3%) ειδικοτήτων. Οι ομάδες είναι σχεδόν ίσες, 
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πράγμα που εξυπηρετεί ορισμένες αναλύσεις. Στη συνέχεια λοιπόν όπου κρίνεται 

απαραίτητο δε θα παρουσιάζεται ανάλυση για κάθε ειδικότητα χωριστά, αλλά θα 

χρησιμοποιείται αυτή η διάκριση. 

Από τους 230 ερωτώμενους  οι 62 (29,57%) ήταν άντρες και οι 168 (70,43%) 

γυναίκες. Πιστέυω ότι στη συγκεκριμένη έρευνα το φύλο των συμμετεχόντων δεν 

παίζει κάποιο ρόλο, γι αυτό δε θα γίνει καμία ανάλυση με τη χρήση της μεταβλητής 

«φύλο». 

Το δείγμα αποτελείται κατά πλειοψηφία (44,8%) από  πολύ νέους  ανθρώπους  

ηλικίας 20 έως 30 ετών. Οι ηλικίες όλων των συμμετεχόντων φαίνονται αναλυτικά 

παρακάτω: 

 

 Frequency Percent 

20-30 103 44,8 

31-40 66 28,7 

41-50 57 24,8 

51- 4 1,7 

Total 230 100,0 

 

Πίνακας 2: ηλικία δείγματος 

 

 
 

 

Σχεδιάγραμμα 2: ηλικία δείγματος 

Από τα 230 άτομα του δείγματος οι 81 (35,2%)  δήλωσαν πως δεν έχουν 

επιπλέον ειδίκευση. Οι 41 (17,8%) έχουν μεταπτυχιακό, μόλις 3 άτομα (1,3%) είναι 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 16 άτομα(7%) δήλωσαν πως έχουν εξειδίκευση, 
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ενώ 57 άτομα (24,8%) παρακολούθησαν διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής και 15 άτομα 

(6,5%) επέλεξαν περισσότερες από μία απαντήσεις ή επέλεξαν την απάντηση «άλλο».   

Ο χώρος εργασίας του δείγματος και τα χρόνια υπηρεσίας φαίνονται 

παρακάτω: 

• 77 (33,5%) άτομα εργάζονται σε ειδικό σχολείο 

• 32 (13,9%) σε ίδρυμα 

• 60 (26,1%)  ιδιωτικά 

• 19 (8,3%) σε ΕΕΕΕΚ 

• 30 (13%) δήλωσαν πως εργάζονται σε άλλο χώρο και  

• 11 (4,8%) εργάζονται σε περισσότερους του ενός χώρους  

και 

• 108 άτομα εργάζονται 1-5 χρόνια 

• 72 άτομα εργάζονται 6-10 χρόνια 

• 14 άτομα 11-15 χρόνια 

• 29 άτομα 16-20 χρόνια 

• 4 άτομα 21-25 χρόνια και  

• 2 ατόμα  25 χρόνια και πάνω 

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (78,2%) εργάζεται στο χώρο 1-10 

χρόνια, αυτό βέβαια είναι λογικό αφού το δείγμα μας αποτελείται από νέους αλλά και 

επειδή μόνο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να δίνεται περισότερη βαρύτητα στην 

Ειδική Αγωγή(πρέπει φυσικά να γίνουν ακόμα πολλά βήματα) άρα και να 

απασχολούνται επαγγελματικά περισσότεροι άνθρωποι. 

 

Η τελευταία ερώτηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δείγματος αφορά τις 

περιπτώσεις παιδιών με τις οποίες εργάζεται ο καθένας. Οι εργαζόμενοι στο χώρο της 

Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα συνήθως ασχολούνται με διαφορετικές περιπτώσεις 

παιδιών και σπάνια μόνο με έναν τομέα. Αυτό φαίνεται και στις απαντήσεις τους στο 

ακόλουθο διάγραμμα. Πολύ μεγάλος είναι ο αριθμός των ερωτηθέντων που 

ασχολούνται με τον αυτισμό(90,9%) και με νοητική υστέρηση(79,1%) 
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Σχεδιάγραμμα 3: περιπτώσεις παιδιών 

 

 

4.2 Μέθοδος  συλλογής δεδομένων 

 

Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που επιλέχτηκε, όπως είδαμε ήταν η 

επισκόπηση και το εργαλείο που χρησιμοιείται είναι το ερωτηματολόγιο.  Το βασικό 

πλεονέκτημα είναι πως πρόκειται για μια μέθοδο που επιτρέπει τη συλλογή μεγάλου 

όγκου δεδομένων με ελάχιστο κόστος σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Με τη 

μέθοδο της επισκόπησης το ερωτηματολόγιο μπορεί να υποβάλλεται από τον 

παρευρισκόμενο ερευνητή είτε , όπως έγινε και στην έρευνά μας, να αποστέλλεται 

ταχυδρομικά. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση υπάρχει ο κύνδινος να επιστραφούν 

συμπληρωμένα λίγα ερωτηματολόγια, κύνδινος που όπως είδαμε επαληθεύτηκε. 

Άλλα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι δεν μπορεί ο ερευνητής  να ελέγξει ποιος, 

πώς και κάτω από ποιες συνθήκες συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο, ούτε να ελέγξει 

αν οι απαντήσεις είναι αληθείς. Τέλος είναι δύσκολο να δοθούν περαιτέρω 

επεξηγήσεις, πέραν των οδηγιών που αποστέλλονται μαζί με το ερωτηματολόγιο, 

εκτός αν ο ερωτώμενος επικοινωνήσει με τον ερευνητή, πράγμα που σπάνια 

συμβαίνει. 

 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αποτελείται από μια μικρή εισαγωγή με 

οδηγίες και  3 μέρη που αντιστοιχούν σε 19  ερωτήσεις συνολικά. 
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Το πρώτο μέρος με 6 κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αφορά 

προσωπικά στοιχεία του ερωτώμενου: 

1. φύλο 

2. ηλικία 

3. εκπαίδευση και ειδίκευση ή επιμόρφωση  

4. χώρος εργασίας 

5. χρόνια εργασίας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής 

6. περιπτώσεις παιδιών με τις οποίες εργάζεται ο ερωτώμενος 

(όπου είναι εφικτό γίνονται αποδεκτές και περισσότερες από μια απαντήσεις) 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τις ερωτήσεις 7 εως και 12 και αφορά την 

εναλλακτική επικοινωνία, πιο συγκεκριμένα : 

7. δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίου ή μαθήματος εναλλακτικής 

επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των σπουδών 

8. περαιτέρω παρακολούθηση σεμιναρίων εναλλακτικής επικοινωνίας 

9. επίπεδο και προέλευση γνώσης μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας 

10. χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας στο θεραπευτικό/ υποστηρικτικό 

πρόγραμμα του ερωτώμενου 

11. παροχή κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμών για σωστή εφαρμογή 

εναλλακτικής επικοινωνίας στους χώρους εργασίας των ερωτώμενων 

(οι παραπάνω ερωτήσεις ειναι κλειστές ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και 

ανοιχτές ερωτήσεις που επιδέχονται όμως συγκεκριμένες απαντήσεις)  

12. 14 προτάσεις σχετικά με τις απόψεις των ερωτώμενων για τη χρήση 

εναλλακτικής επικοινωνίας, οι απαντήσεις είναι σε τετράβαθμη κλίμακα  

Likert 

Το τρίτο μέρος αποτελείται από τις ερωτήσεις 13 εως και 17, που αφορούν την 

υποστηρικτική τεχνολογία και 18,19: 

13.  δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίου ή μαθήματος μέσων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των σπουδών 

14. περαιτέρω παρακολούθηση σεμιναρίων υποστηρικτικής τεχνολογίας 

15. επίπεδο και προέλευση γνώσης μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας 

16. χρήση μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας στο θεραπευτικό/ υποστηρικτικό 

πρόγραμμα του ερωτώμενου 

17. παροχή κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμών για σωστή εφαρμογή μέσων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας στους χώρους εργασίας των ερωτώμενων 
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(όπως και στο δεύτερο μέρος οι παραπάνω ερωτήσεις ειναι κλειστές ερωτήσεις 

πολλαπλών απαντήσεων και ανοιχτές ερωτήσεις που επιδέχονται συγκεκριμένες 

απαντήσεις)  

18. συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης αναφορικά με τη χρήση μεθόδων 

εναλλακτικής επικοινωνίας ή υποστηρικτικής τεχνολογίας(κλειστή ερώτηση 

με ανοιχτά υποερωτήματα) 

19. ανοιχτός χώρος για παρατηρήσεις του ερωτώμενων 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

 

5.1. Περιγραφική στατιστική  

 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS 16.0 

στα πλαίσια της περιγραφικής στατιστικής όπου αναλύθηκαν οι συχνότητες όλων των 

μεταβλητών και έγινε crosstabulation  ανάλυση όλων των μεταβλητών μεταξύ τους. 

Η παράθεση όλων των αποτελεσμάτων αφενός είναι πολύ κουραστική για τον 

αναγνώστη και αφετέρου ξεφεύγει από τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. 

Στη συνέχεια λοιπόν θα παρουσιαστούν μόνο  τα αποτελέσματα που θεωρούνται 

σημαντικά  Η παρουσίαση θα γίνει ανά ερώτηση του ερωτηματολογίου. 

 

Ερώτηση  7. Είχατε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών σας να 

παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο/ μάθημα για τις μεθόδους εναλλακτικής 

επικοινωνίας; 

• 73 (31,7%) άτομα παρακολούθησαν κάποιο μάθημα/ σεμινάριο κατά τη 

διάρκεια των σπουδών 

• 19 (8,3%) άτομα το παρακολούθησαν ως θεματική ενότητα κάποιου 

μαθήματος 

• 128 (55,7%)άτομα δήλωσαν πως δεν προσφερόταν και  

• 5 (2,2%) άτομα δεν το επέλεξαν 

Στο υποερώτημα α) 

• 13 (5,7%)άτομα δήλωσαν πως παρακολούθησαν το PECS 

• 34 (14,8%) άτομα παρακολούθησαν MAKATON 

• 1 (0,4%) άτομο παρακολούθησε BLISS και  
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• 22 (9,6%)άτομα παρακολούθησαν PECS και MAKATON 

Στο υποερώτημα β) 

• 19 άτομα (8,3%) απάντησαν πως θεωρούν τα συγκεκριμένα σεμινάρια λίγο 

ικανοποιητικά 

• 36 άτομα (15,7%) απάντησαν πως τα θεωρούν μέτρια ικανοποιητικά 

• Σε 17 άτομα (7,4%) φάνηκαν πολύ ικανοποιητικά και  

• Σε  10 άτομα (4,3%) φάνηκαν παρα πολύ ικανοποιητικά 

 

Από την crosstabulation ανάλυση ενδιαφέρον έχει να δούμε πως από τους 92 που 

παρακολούθησαν κάποια μέθοδο είτε ως μάθημα είτε ως ενότητα: 

 Οι 57 ανήκουν σε κάποια ειδικότητα και οι  35 είναι εκπαιδευτικοί. 

Οι 51  είναι ηλικίας 20-30 

Οι 22 είναι ηλικίας 31-40 και  

Οι 19 είναι 41 ετών και πανω 

Επίσης από τους 92, οι 61 δήλωσαν πως είχαν επιπλέον ειδίκευση. 

 

 

Ερώτηση  8. Έχετε παρακολουθήσει περαιτέρω σεμιναρια εναλακτικής 

επικοινωνίας;  

98 άτομα  (42,6%) έχουν παρακολουθήσει περαιτέρω σεμινάρια εναλλακτικής 

επικοινωνίας ενώ 128 άτομα (55,7%) όχι. 

 

Στο υποερώτημα α)απάντησαν: 

Οι 35 (15,2%) παρακολούθησαν PECS, οι 37 MAKATON  και 25 άτομα  

παρακολούθησαν περισσότερες από μια μεθόδους. 

 

Στο υποερώτημα β): 

50 άτομα (21,7%) παρακολούθησαν σεμινάρια 0-25 ωρών 

 10 άτομα (4%) παρακολούθησαν σεμινάρια 26-50 ωρών 

5 άτομα (2,2%) παρακολούθησαν σεμινάρια 51-100 ωρών και  

21 άτομα (9,1%) παρακολούθησαν σεμινάρια 101 ωρών και πανω 
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Στο υποερώτημα γ): 

• 2 άτομα (0,9%) απάντησαν πως θεωρούν τα συγκεκριμένα σεμινάρια καθόλου 

ικανοποιητικά 

• 5άτομα (2,2%) απάντησαν πως θεωρούν τα συγκεκριμένα σεμινάρια λίγο 

ικανοποιητικά 

• 44 άτομα (19,1%) απάντησαν πως τα θεωρούν μέτρια ικανοποιητικά 

• Σε 31 άτομα (13,5%) φάνηκαν πολύ ικανοποιητικά και  

• Σε  20 άτομα (8,7%) φάνηκαν παρα πολύ ικανοποιητικά 

 

 

Η crosstabulation ανάλυση έδειξε πως : 

62 άτομα ανήκουν σε κάποια απο τις ειδικότητες  ενώ 36 είναι εκπαιδευτικοί 

 

46 άτομα  είναι 20-30 ετών 

35 άτομα είναι 31-40 ετών 

16 άτομα είναι 41 ετών και πάνω 

 

90 άτομα έχουν επιπλέον ειδίκευση 

 

 

46 άτομα εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής 1-5 χρόνια 

34 άτομα εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής 6-10 χρόνια 

5 άτομα εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής 16-20 χρονια και   

2 άτομα εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής 25 χρόνια και πανω 

 

Ερώτηση 9. Ποιες από τις ακόλουθες μεθόδους εναλλακτικής επικοινωνίας 

γνωρίζετε; Παρακαλώ συμπληρώστε στον πίνακα πόσο και από πού τις 

γνωρίζετε. 

Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται οι απάντήσεις στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, 

και στο δεύτερο πίνακα οι απαντήσεις του δεύτερου σκέλους.μετά από κάθε πίνακα 

ακολουθεί σχετικό διάγραμμα. 

 
 Δε γνωρίζω Άκουσα για αυτήν Τη γνωρίζω καλά 

1. PECS 20(8,7%) 82(35,7%) 113(49,1%) 
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2. MAKATON  

 

9(3,9%) 71(30,9%) 127(55,2%) 

3. BLISS 99(43%) 75(32,6%) 17(7,4%) 

4. PCS 84(36,5%) 96(41,7%) 19(8,3%) 

5. PicSyms 

 

138((60%) 55(23,9%) 3(1,3%) 

6. PIC 

 

137(59,6%) 58(25,2%) 2(0,9%) 

7. Touch’ n Talk/ Pick 

‘n’ Stick 

 

133(57,8%) 60(26,1%) 5(2,2%) 

8. COMPIC 

 

146(63,5%) 49(21,3%) 1(0,4%) 

Πίνακας 3: απαντήσεις ά σκέλους ερώτησης 9 

 

ερώτηση 9
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70
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μέθοδοι εναλλακτικής επικοινωνίας

ποσοστά δεν απάντησαν 
δε γνωρίζουν 
άκουσαν για τη μέθοδο 
γνωρίζουν τη μέθοδο πολύ καλά

1. PECS 
2. MAKATON 
3. BLISS 
4. PCS 
5. PicSyms 
6. PIC 
7. Touch’ n Talk/ Pick ‘n’ 
Stick 
8. COMPIC 

Σχεδιάγραμμα 4: απαντήσεις ά σκέλους ερώτησης 9 

 

 

Παρατηρούμε πως ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει πως γνωρίζει καλά τις μεθόδους 

PECS και MAKATON. Όλες οι μέθοδοι συγκεντρώνουν ένα μέτριο ποσοστό στην 

απάντηση «άκουσα γι αυτήν», ενώ ιδιαίτερα ψηλά είναι τα ποσοστά αυτών που δεν 

γνωρίζουν τις μεθόδους  BLISS, PCS, PicSyms, PIC, Touch’ n Talk/ Pick ‘n’ Stick 

και  COMPIC 
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 Από τις 

σπουδές  

Από 

επιμόρφωση 

Από τη 

βιβλιογραφία 

Από περισσότερες 

πηγές 

Από αλλού 

1. PECS 35(15,2%) 82(35,7%) 58(25,2%) 18(7,8%) 2(0,9%) 

2. MAKATON  

 

45(19,6%) 90(39,1) 42(18,3%) 18(7,8%) 2(0,9%) 

3. BLISS 26(11,3%) 15(6,5%) 47(20,4%) 3(1,3%)  

4. PCS 28(12,2%) 12(5,2%) 66(28,7%) 2(0,9%)  

5. PicSyms 

 

13(5,7%) 5(2,2%) 41(17,8%)   

6. PIC 

 

11(4,8%) 1(0,4%) 48(20,9%)   

7. Touch’ n Talk/ 

Pick ‘n’ Stick 

 

12(5,2%) 2(0,9%) 48(20,9%) 2(0,9%)  

8. COMPIC 

 

9(3,9%) 2(0,9%) 41(17,8%)   

 Πίνακας 4: απαντήσεις β’ σκέλους ερώτησης 9 

ερώτηση 9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8

μέθοδοι εναλλακτικής επικοινωνίας

π
οσ

οσ
τά

δεν απάντησαν
από τις σπουδές
από επιμόρφωση
από βιβλιογραφία
από περισσότερες από μια πηγές
από αλλού

 

1. PECS 
2. MAKATON 
3. BLISS 
4. PCS 
5. PicSyms 
6. PIC 
7. Touch’ n Talk/ Pick ‘n’ 
Stick 
8. COMPIC 

Σχεδιάγραμμα 5: απαντήσεις β’ σκέλους ερώτησης 9 

 

Ο δεύτερος πίνακας μας δείχνει πως η γνώση PECS και MAKATON προέρχεται 

κυρίως από επιμόρφωση, πράγμα που κατά μεγάλο βαθμό επαληθέυει και τα 

αποτελέσματα της 8ης ερώτησης.  Η γνώση των υπόλοιπων μεθόδων προέρχεται 

κυρίως από τη βιβλιογραφία, ενώ τα ποσοστά της απάντησης «από τις σπουδές» είναι 

αρκετά χαμηλά.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της crosstabulation ανάλυσης  για τις 

μεθόδους PECS και MAKATON, αφου αυτές συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά 

με την ερώτηση 6. 

Από τα 209 άτομα που εργάζονται με αυτισμό οι 72(34%) έχουν ακούσει για τη 

μέθοδο PECS και οι 106(50%)  υποστηρίζουν ότι τη γνωρίζουν καλά. Παρόμοια είναι 

τα ποσοστά και για τη MAKATON, 63 άτομα (30%) έχουν ακούσει για αυτήν και 

117 (55%) τη γνωρίζουν καλά. 

Με σωματικές και κινητικές αναπηριες όπως είδαμε εργάζονται 118 άτομα. Από 

αυτούς οι 49 (41%) έχουν ακούσει για  το PECS και οι 55 (46%) το γνωρίζουν καλά. 

Για τη MAKATON 37 άτομα (31%) δήλωσαν ότι έχουν ακούσει και 70(59%) ότι 

γνωρίζουν καλά. 

Τα άτομα που εργάζονται με περιπτώσεις παιδιών με  προβλήματα όρασης είναι 36. 

Και για τις δύο μεθόδους έχουν ακούσει από 11 άτομα(30%)(πιθανόν να πρόκεοται 

για τους ίδιους ερωτώμενους). 14(38%) άτομα δήλωσαν ότι γνωρίζουν πολύ κάλα το 

PECS  και 11 (30%) τη MAKATON. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων που εργάζονται με παιδιά που έχουν προβλήματα 

ακοής είναι 63. Οι 21(33%) έχουν ακούσει για το PECS και οι 26 το γνωρίζουν καλά, 

ενώ οι 20 (31%) έχουν ακούει για τη  MAKATON και οι 21(31%) τη γνωρίζουν 

καλά. 

 Τέλος τα άτομα που εργάζονται με περιπτώσεις νοητικής καθυστέρησης είναι η 

δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα(182 άτομα). Οι 75(41%) έχουν ακούσει για το PECS, οι 

81(44%) το γνωρίζουν καλά, οι 59(32%) έχουν ακούσει για τη MAKATON και οι 

97(53%) τη γνωρίζουν καλά. 

  

 

 

 

 

Ερώτηση  10. Χρησιμοποιείτε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εναλλακτικής 

επικοινωνίας εναλλακτικής επικοινωνίας στο πρόγραμμά σας; 
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Σχεδιάγραμμα 6: απαντήσεις στο ά σκέλος της ερώτησης 10 

 

121 συμμετέχοντες (52,6%) δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο 

εναλλακτικής επικοινωνίας στο προγραμμά τους, κυρίως το PECS και τη 

MAKATON ή και τις δύο όπως φαίνεται παρακάτω 

 

 Frequency Percent 

None 110 47,8 

PECS 42 18,3 

MAKATON 50 21,7 

PCS 1 ,4 

More 25 10,9 

Total 230 100,0 

 

Πίνακας 5: απαντήσεις στο β’ σκέλος της ερώτησης 10 

 

 

 

Ερώτηση 11. Σας παρέχονται στο χώρο εργασίας σας οι κατάλληλες υποδομές και 

ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη σωστή εφαρμογή εναλλακτικής επικοινωνίας; 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων  στη ερώτηση φαίνονται παρακατω: 

 

 Frequency Percent 

0 15 6,5 
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YES 76 33,0 

NO 104 45,2 

IN MOST 32 13,9 

NOT AT ALL 2 ,9 

Total 230 100,0 

 Πίνακας 6 : απαντήσεις στην ερώτηση 11 

 

Μια πιο σαφή εικόνα θα πάρουμε αν προσθέσουμε τις απαντήσεις «ναι» με «σε 

μεγάλο βαθμό» και «όχι» με «καθόλου». Τα αντίστοιχα αθροίσματα είναι 108(46,9%) 

και 106(46,1%). Στους μισούς λοιπόν συμμετέχοντες παρέχονται οι κατάλληλες 

υποδομές και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη σωστή εφαρμογή μεθόδων 

εναλλακτικής επικοινωνίας στο χώρο εργασίας τους, που φαίνεται αναλυτικά 

παρακάτω: 

 

 YES IN MOST Total 

SPECIAL SCHOOL 18 8 26 

INSTITUTION 8 4 12 

PRIVATE 33 11 44 

EEEEK 5 0 5 

OTHER 11 5 16 

MORE 1 4 5 

Total 76 32 108 

(Οι παραπάνω αριθμοί είναι τυπικές συχνότητες και όχι ποσοστά) 

Πίνακας 7: χώρος εργασίας των συμμετεχόντων που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 

11 

 

Από εξέταση του πίνακα φαίνεται πως οι περισσότεροι ερωτώμενοι που έδωσαν 

θετικές απαντήσεις εργάζονται ιδιωτικά. Βέβαια για να βγάλουμε ένα ασφαλές 

συμπέρασμα θα πρέπει να ελέγχθει και ο χώρος εργασίας του συνολικού δείγματος γι 

αυτό παραθέτω και τον επόμενο πίνακα( τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη αναφερθεί 

νωρίτερα) 

 

 Frequency Percent 

0 1 ,4 

SPECIAL SCHOOL 77 33,5 
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INSTITUTION 32 13,9 

PRIVATE 60 26,1 

EEEEK 19 8,3 

OTHER 30 13,0 

MORE 11 4,8 

Total 230 100,0 

Πίνακας 1: επαγγελματική κατάρτηση 

 

Ερώτηση 12. Παρακαλώ σημειώστε εάν συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις με βάση 

τις εμπειρίες σας (και όχι, γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι)  1 = δε συμφωνώ καθόλου, μέχρι 4 

συμφωνώ απόλυτα 

 

Συμφωνώ: 

κα
θό

λο
υ 

κά
πω

ς 

Ικ
αν
οπ

οι
η

τι
κά

 
Α
πό

λυ
τα

 

1. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι σημαντική για τη δουλειά του 

θεραπευτή 
0,9 26,1 27,4 43,5 

2. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι σημαντική για τη δουλειά του 

ειδικού παιδαγωγού 
0,9 5,2 32,2 57,6 

3. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι σημαντική για τη δουλειά του 

ψυχολόγου 
7,4 

30,

4 
28,3 29,1 

4. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθά στην εξατομικευμένη 

παρέμβαση 
0,4 4,8 39,1 51,7 

5. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθά σε ομαδικά ενταξιακά 

προγράμματα 
0,4 12,2 52,2 31,7 

6. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

να εξωτερικεύουν ευκολότερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους  
0,4 6,5 39,1 51,3 

7.  Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας συμβάλει στην ενίσχυση των 

δεξιοτήτων διαβίωσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες 
0,4 8,3 47,4 40,9 

8. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας συμβάλει στην ενίσχυση των 

δεξιοτήτων κοινωνικής προσαρμογής στα παιδιά με ειδικές ανάγκες  
0,9 13,5 49,1 33 

9. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας συμβάλει στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του παιδιού με ειδικές ανάγκες 
0,4 7,8 45,7 43,5 
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10. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας διευκολύνει την εκπαίδευση των 

παιδιών/ ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες σε επίπεδο κατανόησης 

των δραστηριοτήτων 

0,9 7,8 50,9 37,4 

11. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας διευκολύνει τη θεραπεία των 

παιδιών/ ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες σε επίπεδο κατανόησης 

των δραστηριοτήτων 

1,3 14,3 51,7 29,1 

12. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθάει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

να συμμετέχουν περισσότερο στις δραστηριότητες του σχολείου σε επίπεδο 

εκτέλεσης 

0,9 14,3 53,5 27,4 

13. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθάει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

να συμμετέχουν περισσότερο στις θεραπευτικές συνεδρίες σε επίπεδο 

εκτέλεσης 

0,9 15,2 53,9 26,5 

14. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας διευκολύνει τους γονείς να 

επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν τις ανάγκες του παιδιού τους 
1,3 11,3 48,7 34,3 

Πίνακας 8: απαντήσεις στην ερώτηση 12 

 

 Για εξοικονόμηση χώρου τα ποσοστά των απαντήσεων συμπληρώθηκαν απευθειας 

στη φόρμα της ερώτησης με κόκκινο χρώμα. Παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα 

ποσοστά συγκεντρώνουν οι απαντήσεις «ικανοποιητικά» και «απόλυτα». Έτσι ως 

γενικό συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί ότι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη 

σημαντικότητα της εναλλακτικής επικοινωνίας σε όλους τους τομείς που περιγράφει 

η ερώτηση. 

 

Ερώτηση 13. Είχατε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών σας να 

παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο/ μάθημα για τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας; 

 

• 43 άτομα παρακολούθησαν ένα μάθημα/σεμινάριο για τα μέσα 

υποστηρικτικής τεχνολογίας 

• 42 το παρακολούθησαν ως θεματική ενότητα ενός μαθήματος 

• 137 δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και  

• 4 δεν το επέλεξαν 

Οπως φαίνεται: 
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 Frequency Percent 

0 4 1,7 

Yes as a seminara 43 18,7 

Yes as a topic 42 18,3 

No, not given 137 59,6 

No, not chosen 4 1,7 

Total 230 100,0 

Πίνακας 9: απαντήσεις στο ά σκέλος της ερώτησης 13 

 

 Η άποψή τους για το πόσο ικανοποιητικά ήταν τα συγκεκριμένα σεμινάρια φιανεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 Frequency Percent 

NONE 162 70,4 

Not at all 6 2,6 

Little 10 4,3 

Moderate 31 13,5 

A lot 16 7,0 

Very much 5 2,2 

Total 230 100,0 

 Πίνακας 10 : απαντήσεις στο β’ σκέλος της ερώτησης 13 

 

Από τα 85 άτομα που παρακολούθησαν κάποιο μάθημα ή εστω κάποια ενότητα : 

οι 53 ανήκουν στην κατηγορία ειδικότητες και οι 32 στους εκπαιδευτικούς  

οι 57 ειναι άτομα ηλικίας 20-30 ετών 

οι 18 είναι άτομα ηλικίας 31-40 

οι 10 είναι άτομα ηλικίας 41 και πάνω 

Οι 50 δήλωσαν πως έχουν επιπλέον ειδίκευση 

 

Ερώτηση  14. Έχετε παρακολουθήσει περαιτέρω σεμινάρια υποστηρικτικής 

τεχνολογίας;  

Μόνο 34 άτομα (14,8%) απάντησαν θετικά στο αν έχουν παρακολουθήσει περαιτέρω 

σεμινάρια υποστηρικτικής τεχνολογίας , και 191(83%) αρνητικά. 

Η διάρκεια των σεμιναρίων και ο βαθμός ικανοποιήσης  των συμετεχόντων από τα 

σεμινάρια φαίνονται στους δύο παρακάτω πίνακες. 
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 Frequency Percent 

NONE 200 87,0 

0-25 9 3,9 

26-50 2 ,9 

51-100 6 2,6 

101- 13 5,7 

Total 230 100,0 

Πίνακας 11: απαντήσεις στο β’ σκέλος της ερώτησης 14 

 

 Frequency Percent 

NONE 191 83,0 

Little 5 2,2 

Moderate 18 7,8 

A lot 11 4,8 

Very much 5 2,2 

Total 230 100,0 

Πίνακας 12: απαντήσεις στο γ’ σκέλος της ερώτησης 14 

 

Επειδή το  ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι μικρο, δεν θα γίνει περαιτέρω 

ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

 

Ερώτηση 15. Ποια από τα ακόλουθα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας γνωρίζετε; 

Παρακαλώ συμπληρώστε στον πίνακα πόσο και από πού τις γνωρίζετε. 

 

Κατ’ αναλογία με την ερώτηση 9 οι απαντήσεις παρουσιάζονται σε δύο πινακες και 

δύο αντίστοιχα διαγράμματα. 

 
 Δε γνωρίζω Άκουσα για αυτήν Τη γνωρίζω καλά 

1. Προσαρμοσμένα 

ποντικια υπολογιστών 

42(18,2%) 89(38,6%) 75(32,6%) 

2. προσαρμοσμένα 

πληκτρολόγια 

38(16,5%) 90(39,1%) 80(34,7%) 

3. ειδικές οθόνες

 

43(18,6%) 94(40,8%) 70(30,4%) 

4. BigMack  115(50%) 63(27,4%) 22(9,5%) 
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5. One-Step-

Communicator 

120(52,2%) 64(27,8%) 16(7%) 

6. Easy Talk 73((31,7%) 77(33,4%) 52(22,6%) 

 

Πίνακας 13: απαντήσεις στο ά σκέλος της ερώτησης 15 

 

 ερώτηση 15

0 

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6
μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας

ποσοστά
δεν απάντησαν 
δε γνωρίζουν 
άκουσαν για το μέσο
γνωρίζουν το μέσο πιο καλά

1. Προσαρμοσμένα ποντικια 
υπολογιστών 
2. προσαρμοσμένα 
πληκτρολόγια 
3. ειδικές οθόνες 
4. BigMack 
5. One-Step-Communicator 
6. Easy Talk 

 
Σχεδιάγραμμα 7 : απαντήσεις στο ά σκέλος της ερώτησης 15 

 

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι γνωρίζουν καλά ή εστω έχουν ακούσει για 

προσαρμοσμένα ποντίκα, πληκτρολόγια και οθόνες, τα υπόλοιπα 3 μέσα όμως είναι 

κατά κύριο λόγο άγνωστα στους ερωτώμενους, με ένα μέτριο ποσοστό αυτών που 

έχουν ακούσει κάτι για αυτά. 

 
 

 

Από τις 

σπουδές  

Από επιμόρφωση Από τη 

βιβλιογραφία 

Από περισσότερες 

πηγές 

Από αλλού 

1. Προσαρμοσμένα 

ποντικια υπολογιστών 

42(18,2%) 48(20,8%) 60(26,08%) 8(3,4%) 2(0,9%) 

2. προσαρμοσμένα 

πληκτρολόγια 

45(19,5%) 46(20%) 61(26,5%) 9(3,9%) 3(1,3%) 

3. ειδικές οθόνες 

 

42(18,2%) 42(18,2%) 63(27,4%) 10(4,3%) 2(0,9%) 

4. BigMack  12(5,2%) 19(8,2%) 50(21,7%) 5(2,17%)  

5. One-Step- 12(5,2%) 13(5,6%) 51(22,1%) 3(1,3%)  
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Communicator 

6. Easy Talk 31(13,4%) 30(13,04%) 55(23,9%) 5(2,17%)  

      

Πίνακας 8: απαντήσεις στο β’ σκέλος της ερώτησης 15 

 

 

ερώτηση 15
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από περισσότερες από μια πηγές
από αλλού

 
Σχεδιάγραμμα 14: απαντήσεις στο β’ σκέλος της ερώτησης 15 

 

 

Τα υψηλότερα ποσοστά για κάθε μέσο συγκεντρώνει η απάντηση «από τη 

βιβλιογραφία», αν και η απάντηση «από τις σπουδές» τα πλησιάζει αρκετά όσο 

αφορά τα προσαρμοσμένα ποντίκια, πληκτρολόγια και οθόνες.  

 

 Ερώτηση 16. Χρησιμοποιείτε κάποιο συγκεκριμένο μέσο υποστηρικτικής 

τεχνολογίας στο θεραπευτικό, υποστηρικτικό σας πρόγραμμα; 

43 (18,7%) από τους συμμετέχοντες χρησιμοποιούν κάποιο μέσο υποστηρικτικής 

τεχνολογίας, ενώ 180 (78,3%) όχι. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται πιο μέσο 

χρησιμοποιούν.  

 Frequency Percent 

NONE 187 81,3 

KEYBOARDA 1 ,4 

SCREENS 3 1,3 

1. Προσαρμοσμένα ποντικια 
υπολογιστών 
2. προσαρμοσμένα 
πληκτρολόγια 
3. ειδικές οθόνες 
4. BigMack 
5. One-Step-Communicator 
6. Easy Talk 
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BIGMACK 2 ,9 

EASY TALK 14 6,1 

More 18 7,8 

Total 230 100,0 

 Πίνακας 15: απαντήσεις στο β’ σκέλος της ερώτησης 16 

 

τα ποσοστά χρήσης υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι αρκετά μικρά σε σχέση με τα 

ποσοστά γνώσης των μέσων της προηγούμενης ερώτησης. Μάλιστα προσαρμοσμένα 

πληκτρολόγια και οθόνες, που οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως γνωρίζουν καλά, 

χρησιμοποιούν στο σύνολο μόνο 4 άτομα. 

 

Ερώτηση 17. Σας παρέχονται στο χώρο εργασίας σας οι κατάλληλες υποδομές και 

ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη σωστή εφαρμογή υποστηρικτικής τεχνολογίας; 

 

 Frequency Percent 

0 15 6,5 

YES 32 13,9 

NO 149 64,8 

IN MOST 18 7,8 

NOT AT ALL 16 7,0 

Total 230 100,0 

Πίνακας 16: απαντήσεις στην ερώτηση 17 

 

Όπως και στην αντίστοιχη ερώτηση του δεύτερου μέρους  θα προσθέσουμε τις 

θετικές με τις θετικές και τις αρνητικές με τις αρνητικές απαντήσεις .Θα δούμε ότι 

μόνο 50 άτομα (21,7%) έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποίησουν κάποιο μέσο 

υποστηρικτικής τεχνολογίας στη δουλειά τους , ενώ 165(71,8%) όχι. Το χαμηλό 

ποσοστό 21,7% μάλλον εξηγεί και το χαμηλό ποσοστό της προηγούμενης ερώτησης. 

Ο χώρος εργασίας των 50 αυτών συμμετεχόντων φαινεται παρακάτω. Και πάλι 

βλέπουμε ότι οι ιδιωτικοί χώροι εργασίας υπερτερούν στην παροχή υποδομών και 

εξοπλισμών για τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, γεγονός βέβαια που δεν 

αποτελεί έκπληξη για κανέναν. 

 

 YES IN MOST Total 
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SPECIAL SCHOOL 7 4 11 

INSTITUTION 4 1 5 

PRIVATE 10 11 21 

EEEEK 1 0 1 

OTHER 9 2 11 

MORE 1 0 1 

Total 32 18 50 

 Πίνακας 17 : χώρος εργασίας των συμμετεχόντων που απάντησαν θετικά στην 

ερώτηση 17 

 

 Ερώτηση 18. Συνεργάζεστε με το δάσκαλο της τάξης (εφόσον εργάζεστε σε ειδικό 

σχολείο ή έχετε αυτή τη δυνατότητα) αναφορικά με τη χρήση μεθόδων 

εναλλακτικής επικοινωνίας ή με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας; 

Αν ναι, ποιο είναι το είδος της συνεργασίας;  

 Αν όχι α) Γιατί;   β) Σε ποιο πλαίσιο θα θέλατε να συνεργαστείτε;  

 

Από του 230 συμμετέχοντες μόλις οι 37 (16,1%) απάντησαν θετικά στη 

συγκεκριμένη ερώτηση. Οι 33 απ’αυτούς απάντησαν και στο δεύτερο 

σκέλος(ανοιχτό) της ερώτησης. Βέβαια, δε θα παραθέσουμε όλες τις απαντήσεις 

χωριστά , απλά θα αναφέρουμε  σε γενικές γραμμές οτι η συνεργασία των 

περισοτέρων είναι στα πλαίσια κάποιας μεθόδου εναλλακτικής επικοινωνίας(PECS 

και MAKATON). Υπάρχει αμφίπλευρη βοήθεια για τη χρήση των παραπάνω 

μεθόδων αλλά και αμφίπλευρη ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού.Αρκετοί 

συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τίθενται κοινοί στόχοι για το πρόγραμμα του παιδιού 

και κάποιοι δηλώνουν συνεργασία και στη χρήση κάποιου μέσου υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. 

Ένας μεγάλος αριθμός όμως, συγκεκριμένα 157 άτομα (67%) απάντησαν πως δεν 

υπάρχει συνεργασία. Τα 55 άτομα που απάντησαν στο πρώτο υποερώτημα του 

δεύτερου σκέλους το αποδίδουν σε τρεις κυρίως παράγοντες: στην άγνοια των 

δασκάλων σχετικά με μεθόδους εναλλακτικής επικοινωνίας και μέσων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, στην έλλειψη θέλησης για συνεργασία και στην έλλειψη 

απαραίτητων εξοπλισμών ενώ υπήρχαν και κάποιοι που  υποστήριξαν ότι δεν 

κρίνεται απαραίτητη μια τέτοιου είδους συνεργασία. Λιγότεροι ήταν αυτοί που 

απάντησαν και στο δεύτερο υποερώτημα αναφέροντας κατά κύριο λόγο πως θα 
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ήθελαν να υπάρχει συνεργασία σε όλους τους τομείς ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα για το παιδί.  

 

19. χώρος για παρατηρήσεις, οδηγίες για τομείς, οι οποίοι δεν τέθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο, διευκρινήσεις κτλ. 

Μόνο 6 συμμετέχοντες απάντησαν στη τελευταία αυτή ερώτηση, χωρίς όμως 

να υπάρχει κάτι ενδιαφέρον για να αναφέρουμε. Ούτως ή άλλως όλες οι απαντήσεις 

των δυο τελευταίων ερωτήσεων θα συμπεριληφθούν στο παράρτημα.  

 

 

*Σε πολλές ερωτήσεις παρατηρείται ότι οι συχνότητες των απαντήσεων, αν 

προστεθούν δε βγάζουν 230 που είναι το σύνολο του δείγματος( αντίστοιχα και τα 

ποσοστά δε βγάζουν 100). Αυτό συμβαίνει απλά γιατί κάποιοι συμμετέχοντες δεν 

απάντησαν καθόλου ορισμένες ερωτήσεις. Υπήρχε αρχικά η σκέψη να εκλάβω τις 

περιπτώσεις αυτές ως αρνητικές απαντήσεις, θα ήταν όμως μια αυθαίρετη απόφαση 

καθώς δεν γνωρίζω αν δεν απαντήθηκαν επίτηδες ή καταλάθος από αμέλεια. Τα 

υπολοιπόμενα ποσοστά ούτως ή άλλως δεν είναι μεγάλα και πιστευώ πως δεν 

αλλοιώνουν τα αποτελέσματα. Άλλωστε πρόκειται για μια καθαρά περιγραφική 

έρευνα, που δεν έχει σκοπό να αναγάγει τα αποτελέσματα στο γενικό πληθυσμό. 
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5.2 Αναλύσεις t-test 

 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στις δυο μεγάλες ομάδες του δείγματος( θεραπευτές – παιδαγωγοί) ως προς τις 

απαντήσεις που έδωσαν σε κάθε ερώτηση του δευτέρου μέρους του 

ερωτηματολογίου(ΕΕΕ) και ως προς τις απαντήσεις σε  κάθε ερώτηση του τρίτου 

μέρους (ΥΤ). Γι αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο t- test  και θα 

αναφέρουμε μόνο τα αποτελέσματα στα οποία παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά. 

 

5.2.1 Αναλύσεις t-test θεραπευτές-παιδαγωγοί /ΕΕΕ 
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Πίνακας 18 : Group statistics 
 
 
Στον πίνακα 18 παρουσιάζεται για κάθε ομάδα ο αριθμός των παρατηρήσεων, ο 
μέσος όρος και η τυπική απόκλιση. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε που υπάρχει 
διαφορά μεταξύ των Θεραπευτών και των Εκπαιδευτικών για κάθε μεταβλητή 
(ερώτηση ερωτηματολογίου). Το επόμενο ερώτημα είναι αν οι δύο μέσοι όροι για 
κάθε μεταβλητή (ερώτηση ερωτηματολογίου) διαφέρουν σημαντικά. Αυτό θα το 
διαπιστώσουμε με τον έλεγχο Τ-Τεστ. 
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Πίνακας 19: αποτελέσματα από τον έλεγχο Independent Samples T-Test 
 
Στον πίνακα 19 παρατηρούμε τα αποτελέσματα από τον έλεγχο Independent Samples 
T-Test από τα οποία προκύπτει ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων κάθε 
μεταβλητής (της κατηγορίας ερωτήσεων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) για 
κάθε ομάδα (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές) είναι στατιστικά σημαντικές: 
 

1. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=4.125, 

p=0.043 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -2.168) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.031 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση αν είχαν δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 

να παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο/μάθημα για τις μεθόδους 

εναλλακτικής επικοινωνίας.  

2. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=7.77, 

p=0.006 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -3.725) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση αν είχαν παρακολουθήσει περαιτέρω σεμινάρια 

εναλλακτικής επικοινωνίας.  

3. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=16.472, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -5.106) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο  εναλλακτικής 

επικοινωνίας BLISS. 

4.  Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=58.298, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -6.961) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο  εναλλακτικής 

επικοινωνίας BLISS. 
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5. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά ίσες (F=0.431, 

p=0.512 > 0.05 ) δηλ υπάρχει ομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ίσες 

διακυμάνσεις (t= -3.743) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο  εναλλακτικής 

επικοινωνίας PCS. 

6. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=35.199, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -6.776) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση από πού  γνωρίζουν τη μέθοδο  εναλλακτικής 

επικοινωνίας PCS. 

7. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=27.981, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -4.347) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο  εναλλακτικής 

επικοινωνίας Picsyms. 

8. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=163.224, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -6.282) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο  εναλλακτικής 

επικοινωνίας Picsyms. 

9. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=21.379, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -3.969) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 
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αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο  εναλλακτικής 

επικοινωνίας PΙC. 

10. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=103.85, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -5.27) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο  εναλλακτικής 

επικοινωνίας PΙC. 

11. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=20.167, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -3.891) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής 

επικοινωνίας Touch`n Talk/ Pick`n Stick. 

12. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=83.006, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -5.057) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 

Touch`n Talk/ Pick`n Stick. 

13. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=29.512, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= -4.630) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής 

επικοινωνίας COMPIC. 

14. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=181.986, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 
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διακυμάνσεις (t= -6.158) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 

COMPIC. 

15. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά ίσες (F=3.744, 

p=0.054 > 0.05 ) δηλ υπάρχει ομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ίσες 

διακυμάνσεις (t= -5.079) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση αν χρησιμοποιούν κάποια συγκεκριμένη μέθοδο 

εναλλακτικής επικοινωνίας στο θεραπευτικό, υποστηρικτικό πρόγραμμά τους. 

16. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=18.950, 

p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες 

διακυμάνσεις (t= 6.564) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι σημαντική 

για τη δουλειά του θεραπευτή. 

17. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά ίσες (F=0.913, 

p=0.340 > 0.05) δηλ υπάρχει ομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ίσες 

διακυμάνσεις (t= 3.646) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι σημαντική 

για τη δουλειά του ψυχολόγου. 

18. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά ίσες (F=0.155, 

p=0.694 > 0.05 ) δηλ υπάρχει ομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ίσες 

διακυμάνσεις (t= 2.316) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.021 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθά τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες να εξωτερικεύουν ευκολότερα τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες τους. 
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19. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά ίσες (F=0.104, 

p=0.748 > 0.05 ) δηλ υπάρχει ομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ίσες 

διακυμάνσεις (t= 2.102) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.037 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας συμβάλει στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού με ειδικές ανάγκες. 

20. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά ίσες (F=2.495, 

p=0.116 > 0.05 ) δηλ υπάρχει ομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ίσες 

διακυμάνσεις (t= 3.013) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.003 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε ότι 

αφορά την ερώτηση αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας διευκολύνει τους 

γονείς να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν τις ανάγκες του παιδιού τους. 

 

5.2.2 Αναλύσεις t-test θεραπευτές-παιδαγωγοί /ΥΤ 
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Πίνακας 20: αποτελέσματα από τον έλεγχο Independent Samples T-Test 
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Στον πίνακα 20 παρατηρούμε τα αποτελέσματα από τον έλεγχο Independent Samples 
T-Test από τα οποία προκύπτει ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων κάθε 
μεταβλητής (της κατηγορίας ερωτήσεων ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ) για 
κάθε ομάδα (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές) είναι στατιστικά σημαντικές: 
 

1. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες 

(F=13.954, p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο 

συγκρινόμενες ομάδες (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο 

έλεγχος t για άνισες διακυμάνσεις (t= -2.819) και επειδή Sig.(2-tailed) = 

0.005 < 0.05 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

συγκρινόμενες ομάδες σε ότι αφορά την ερώτηση αν είχαν δυνατότητα 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να παρακολουθήσουν κάποιο 

σεμινάριο/μάθημα για τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

2. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες 

(F=12.100, p=0. 001< 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο 

συγκρινόμενες ομάδες (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο 

έλεγχος t για άνισες διακυμάνσεις (t= -4.027) και επειδή Sig.(2-tailed) = 

0.00 < 0.05 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

συγκρινόμενες ομάδες σε ότι αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τα 

προσαρμοσμένα ποντίκια υπολογιστών. 

3. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=4,705, 

p=0. 031< 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες 

ομάδες (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για 

άνισες διακυμάνσεις (t= -4.403) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 

υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες 

ομάδες σε ότι αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τα προσαρμοσμένα 

ποντίκια υπολογιστών. 

4. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=9.625, 

p=0.002< 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες 

ομάδες (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για 

άνισες διακυμάνσεις (t= -3.429) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.001 < 0.05 

υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες 

ομάδες σε ότι αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τα 

προσαρμοσμένα πληκτρολόγια. 
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5. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά ίσες (F=2.308, 

p=0.130> 0.05 ) δηλ υπάρχει ομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ίσες 

διακυμάνσεις (t= -4.742) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε 

ότι αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τα προσαρμοσμένα 

πληκτρολόγια. 

6. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=7.982, 

p=0.002< 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες 

ομάδες (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για 

άνισες διακυμάνσεις (t= -3.187) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.002 < 0.05 

υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες 

ομάδες σε ότι αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τις ειδικές 

οθόνες. 

7. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=4.906, 

p=0.028< 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες 

ομάδες (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για 

άνισες διακυμάνσεις (t= -4.243) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 

υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες 

ομάδες σε ότι αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τις ειδικές οθόνες. 

8. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά ίσες (F=3.462, 

p=0.064>0.05 ) δηλ υπάρχει ομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ίσες 

διακυμάνσεις (t= -3.705) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε 

ότι αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν το BigMack. 

9. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες 

(F=57.132, p=0.00 < 0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο 

συγκρινόμενες ομάδες (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο 

έλεγχος t για άνισες διακυμάνσεις (t= -5.583) και επειδή Sig.(2-tailed) = 

0.00 < 0.05 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

συγκρινόμενες ομάδες σε ότι αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το 

BigMack. 
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10. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=8.407, 

p=0.004 <0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες 

ομάδες (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για 

άνισες διακυμάνσεις (t= -3.990) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 

υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες 

ομάδες σε ότι αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν το One-Step-

Communicator. 

11. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες 

(F=80.479, p=0.00 <0.05 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο 

συγκρινόμενες ομάδες (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο 

έλεγχος t για άνισες διακυμάνσεις (t= -5,429) και επειδή Sig.(2-tailed) = 

0.00 < 0.05 υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

συγκρινόμενες ομάδες σε ότι αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το 

One-Step-Communicator. 

12. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά ίσες (F=2.155, 

p=0.143 > 0.05 ) δηλ υπάρχει ομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες ομάδες 

(εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για ίσες 

διακυμάνσεις (t= -3.296) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.001 < 0.05 υπάρχει 

στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες ομάδες σε 

ότι αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν το Easy Talk. 

13. Επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων είναι σημαντικά άνισες (F=7.731, 

p=0.00 <0.006 ) δηλ υπάρχει ανομοιογένεια στις δύο συγκρινόμενες 

ομάδες (εκπαιδευτικοί-θεραπευτές), χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για 

άνισες διακυμάνσεις (t= -4.050) και επειδή Sig.(2-tailed) = 0.00 < 0.05 

υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις συγκρινόμενες 

ομάδες σε ότι αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το Easy Talk. 
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5.3 Αναλύσεις διακύμανσης ANOVA 

 

Το επόμενο βήμα της έρευνάς μας είναι να εξετάσουμε τις στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην επιπλέον ειδίκευση των συμμετεχόντων και στο 

δευτερο μέρος του ερωτηματολογίου(ΕΕΕ) , στην επιπλέον ειδίκευση και στο τρίτο 

μέρος(ΥΤ), στα χρόνια υπηρεσίας και στο δεύτερο μέρος και τέλος στα χρονια 

υπηρεσίας και στο τρίτο μέρος. Γι αυτό θα χρησιμοποίησουμε τον έλεγχο 

διακύμανσης ANOVA και όπως και στην προηγούμενη ενότητα θα αναφέρουμε τα 

αποτελέσματα που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά. 

 

5.3.1 Αναλύσεις διακύμανσης ANOVA επιπλέον ειδίκευσης/ΕΕΕ 

 

Στον πίνακα 21 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε 
ότι αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
ΜΑΚΑΤΟΝ ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.16 <0.05). Το γράφημα 8 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  
 
 

 

 
Πίνακας 21 
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Σχεδιάγραμμα 8 
 
 
 
 

Στον πίνακα 22 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
BLISS ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 9 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  

 

 
Πίνακας 22 
 
 

 87



 

 
Σχεδιάγραμμα 9 
 
 
 
 

Στον πίνακα 23 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
BLISS ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 10 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  

 

 
Πίνακας 23 
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Σχεδιάγραμμα 10 
 
Στον πίνακα 24 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Picture Communication Symbols (PCS) ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, 
phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 11 το 
επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 24 
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Σχεδιάγραμμα 11 
 
 
 
Στον πίνακα 25 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Picture Communication Symbols (PCS) ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, 
phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 12 το 
επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 25 
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Σχεδιάγραμμα 12 
 
 
Στον πίνακα 26 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Picsyms ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 13 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  
 

 
 Πίνακας 26  
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Σχεδιάγραμμα 13 
 
Στον πίνακα 27 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Picsyms ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 14 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  
 

 
  
Πίνακας 27 
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Σχεδιάγραμμα 14 
 
 
 
Στον πίνακα 28 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Pictogram Ideogram Communication (PIC) ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, 
phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 15 το 
επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
 Πίνακας 28  
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Σχεδιάγραμμα 15  
 
 
Στον πίνακα 29 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Pictogram Ideogram Communication (PIC) ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, 
phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 16 το 
επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 29  
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Σχεδιάγραμμα 16 
 
 
Στον πίνακα 30 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Touch’n Talk (ασπρόμαυρο)/ Pick’n Stick (έγχρωμο) ως προς την επιπλέον 
ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το 
γράφημα 17  το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 30  
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Σχεδιάγραμμα 17 
 
 
Στον πίνακα 31 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Touch’n Talk (ασπρόμαυρο)/ Pick’n Stick (έγχρωμο) ως προς την επιπλέον 
ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το 
γράφημα 18 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
 
Πίνακας 31 
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Σχεδιάγραμμα 18 
 
 
Στον πίνακα 32 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
COMPIC ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 19 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  
 

 
Πίνακας 32 
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Σχεδιάγραμμα 19 
 
Στον πίνακα 33 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
COMPIC ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 20 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  
 

 
 
Πινακας 33 
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Σχεδιάγραμμα 20 
 
 
Στον πίνακα 34 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση Χρησιμοποιείτε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εναλλακτικής 
επικοινωνίας στο θεραπευτικό, υποστηρικτικό πρόγραμμά σας ως προς την επιπλέον 
ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το 
γράφημα 21 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
 
Πίνακας 34 
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Σχεδιάγραμμα 21 
 
 
Στον πίνακα 35 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν συμφωνείτε με το αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 
είναι σημαντική για τη δουλειά του θεραπευτή, υποστηρικτικό πρόγραμμά σας ως 
προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 
0.00 <0.05). Το γράφημα 22 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  

 
 
Πίνακας 35 
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Σχεδιάγραμμα 22 
 
 

Στον πίνακα 36 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν συμφωνείτε με το αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 
είναι σημαντική για τη δουλειά του ψυχολόγου, υποστηρικτικό πρόγραμμά σας 
ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές 
(Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 23  το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  

 

 
 
Πίνακας 36 
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Σχεδιάγραμμα 23 
 
Στον πίνακα 37 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν συμφωνείτε με το αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 
είναι σημαντική για τη δουλειά του θεραπευτή, υποστηρικτικό πρόγραμμά σας ως 
προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 
0.014 <0.05). Το γράφημα 24 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
 
Πίνακας 37 
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Σχεδιάγραμμα 24 
 
 
Στον πίνακα 38 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν συμφωνείτε με το αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 
βοηθάει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν περισσότερο στις 
δραστηριότητες του σχολείου ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι 
στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.002 <0.05). Το γράφημα 25 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
 
Πίνακας 38 
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Σχεδιάγραμμα 25 
 
 
Στον πίνακα 39 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν συμφωνείτε με το αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 
διευκολύνει τους γονείς να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν τις ανάγκες του 
παιδιού τους ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 26 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  

 

 
 Πίνακας 39  
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Σχεδιάγραμμα 26 
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5.3.2 Αναλύσεις διακύμανσης ANOVA χρόνων υπηρεσίας/ΕΕΕ 

 
Στον πίνακα 40 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο έχουν παρακολουθήσει περαιτέρω σεμινάρια 
εναλλακτικής επικοινωνίας ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.002 <0.05). Το γράφημα 27 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
 
Πίνακας 40  
 

 
 
Σχεδιάγραμμα 27 
 
Στον πίνακα 41 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
ΜΑΚΑΤΟΝ ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears)  είναι στατιστικά σημαντικές 
(Sig = 0.023 <0.05). Το γράφημα 28 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
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Πίνακας 41 
 

 
Σχεδιάγραμμα 28 
 
 
Στον πίνακα 42 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
BLISS ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 
0.00 <0.05). Το γράφημα 29 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  

 
Πίνακας 42  
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Σχεδιάγραμμα 29 
 
Στον πίνακα 43 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας BLISS 
ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.001 
<0.05). Το γράφημα 30 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 43 
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Σχεδιάγραμμα 30 
 
 
 
Στον πίνακα 44 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Picture Communication Symbols (PCS) ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) 
είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 31 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
 
Πίνακας 44 
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Σχεδιάγραμμα 31 
 
Στον πίνακα 45 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Picture Communication Symbols (PCS) ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) 
είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 22 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 45 
 

 110



 
Σχεδιάγραμμα 32 
 
 
Στον πίνακα 46 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Picsyms ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 
0.00 <0.05). Το γράφημα 33 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
 Πίνακας 46 
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Σχεδιάγραμμα 33 
 
 
 
Στον πίνακα 47 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Picsyms ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 
0.00 <0.05). Το γράφημα 34 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 47 
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Σχεδιάγραμμα 34 
 
 
 
Στον πίνακα 48 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Pictogram Ideogram Communication (PIC) ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) 
είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα στην εικόνα 35 το 
επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 48 
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Σχεδιάγραμμα 35 
 
 
Στον πίνακα 49 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Pictogram Ideogram Communication (PIC) ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) 
είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα στην εικόνα 36 το 
επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 49  
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Σχεδιάγραμμα 36 
 
 
 
 
 
Στον πίνακα 50 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Touch’n Talk (ασπρόμαυρο)/ Pick’n Stick (έγχρωμο) ως προς τα χρόνια εργασίας 
(Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.006 <0.05). Το γράφημα στην 
εικόνα 37 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 50 
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Σχεδιαγραμμα 37 
 
 
 
Στον πίνακα 51 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
Touch’n Talk (ασπρόμαυρο)/ Pick’n Stick (έγχρωμο) ως τα χρόνια εργασίας 
(Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 38 το 
επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 51  
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Σχεδιάγραμμα 38 
 
 
 
Στον πίνακα 52 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
COMPIC ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig 
= 0.00 <0.05). Το γράφημα 39 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Π΄΄ινακας 52 
 

 117



 
Σχεδιάγραμμα 39 
 
 
 
Στον πίνακα 53 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν τη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
COMPIC ως προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig 
= 0.00 <0.05). Το γράφημα 40 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 53  
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Σχεδιάγραμμα 40 
 
 
 

Στον πίνακα 54 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν συμφωνείτε με το αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 
είναι σημαντική για τη δουλειά του θεραπευτή, υποστηρικτικό πρόγραμμά σας ως 
προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 
<0.05). Το γράφημα 41 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  

 

 
Πίνακας 54  
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Σχεδιάγραμμα 41 
 
 
 
 
 
 
Στον πίνακα 55 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν συμφωνείτε με το αν η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 
είναι σημαντική για τη δουλειά του ψυχολόγου, υποστηρικτικό πρόγραμμά σας ως 
προς τα χρόνια εργασίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 
<0.05). Το γράφημα 42 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 
 

 
Πίνακας 55 
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Σχεδιάγραμμα 42 
 
 
 
 
5.3.3 Αναλύσεις διακύμανσης ANOVA επιπλέον ειδίκευσης/ΥΤ
 
Στον πίνακα 56 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν είχατε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών σας να 
παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο/ μάθημα για τα μέσα υποστηρικτικής 
τεχνολογίας ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.016 <0.05). Το γράφημα 43 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 
 

 
  
Πίνακας 56 
 

 121



 
 
Σχεδιάγραμμα 43 
 
 
 
 

Στον πίνακα 57 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
Προσαρμοσμένα ποντίκια υπολογιστών ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, 
phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 44 το 
επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 57  
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Σχεδιάγραμμα 44 

 
 
 

Στον πίνακα 58 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
Προσαρμοσμένα ποντίκια υπολογιστών ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd 
κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 45 το επιβεβαιώνει 
με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
 Πίνακας 58 
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Σχεδιάγραμμα 45 
 
 
 
Στον πίνακα 59 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
Προσαρμοσμένα πληκτρολόγια ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ)  
είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 46 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  

 

 
 
Πίνακας 59  
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Σχεδιάγραμμα 46 
 
 

Στον πίνακα 60 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
Προσαρμοσμένα πληκτρολόγια ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) 
είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 47 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 60  
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 Σχεδιάγραμμα 47 
 
Στον πίνακα 61 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας ειδικές 
οθόνες ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ)  είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 48 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  

 

 
 
Πίνακας 61 
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Σχεδιάγραμμα 48 
 
 
 

Στον πίνακα 62 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας ειδικές 
οθόνες ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 49 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  
 

 
Πίνακας 62 
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Σχεδιάγραμμα 49 
 
 
 
Στον πίνακα 63 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
BigMack ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 50 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  

 

 
Πίνακας 63  
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Σχεδιάγραμμα 50 
 
 

Στον πίνακα 64 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
BigMack ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 51 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  
 

 
Πίνακας 64 
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Σχεδιάγραμμα 51 
 
 
Στον πίνακα 65 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας One –
Step- Communicator ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι 
στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 52 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  

 
Πίνακας 65 
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Σχεδιάγραμμα 52 
 
 

Στον πίνακα 66 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας One –
Step- Communicator ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι 
στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 53 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 66 
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Σχεδιάγραμμα 53 
 
 
Στον πίνακα 67 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας Easy 
Talk ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές 
(Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 54 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  

 
Πίνακας 67 
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Σχεδιάγραμμα 54 
 
 

Στον πίνακα 68 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας Easy 
Talk ως προς την επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές 
(Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 55  το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 68 
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Σχεδιάγραμμα 55 
 
 
 
Στον πίνακα 69 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν συνεργάζεστε με το δάσκαλο της τάξης (εφόσον εργάζεστε 
σε ειδικό σχολείο ή έχετε αυτή τη δυνατότητα) αναφορικά με τη χρήση μεθόδων 
εναλλακτικής επικοινωνίας ή με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας ως προς την 
επιπλέον ειδίκευση (Master, phd κτλ) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.16 <0.05). 
Το γράφημα 56 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
 
Πίνακας 69  
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Σχεδιάγραμμα 56 
 
5.3.4 Αναλύσεις διακύμανσης ANOVA χρόνων υπηρεσίας/ΥΤ
 
 
Στον πίνακα 70 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν είχατε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών σας να 
παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο/ μάθημα για τα μέσα υποστηρικτικής 
τεχνολογίας ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές 
(Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 57 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 70 
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Σχεδιάγραμμα 57 
 
 
Στον πίνακα 71 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση εάν έχετε παρακολουθήσει περαιτέρω σεμινάρια υποστηρικτικής 
τεχνολογίας ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές 
(Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 58 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  

 

 
Πίνακας 71 
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Σχεδιάγραμμα 58 
 
Στον πίνακα 72 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
Προσαρμοσμένα ποντίκια υπολογιστών ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) 
είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.027 <0.05). Το γράφημα 59 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 72 
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Σχεδιάγραμμα 59 
 
 
Στον πίνακα 73  παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
Προσαρμοσμένα ποντίκια υπολογιστών ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) 
είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 60 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 73 
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Σχεδιάγραμμα 60 
 
 
Στον πίνακα 74 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
Προσαρμοσμένα πληκτρολόγια ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι 
στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.033 <0.05). Το γράφημα 61 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 74 
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Σχεδιάγραμμα 61 
 
 
 
Στον πίνακα 75 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
Προσαρμοσμένα πληκτρολόγια ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι 
στατιστικά σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 62 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 75 
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Σχεδιάγραμμα 62 
 
 
 
 
Στον πίνακα 76 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας ειδικές 
οθόνες ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 
0.011 <0.05). Το γράφημα 63 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 76 
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Σχεδιάγραμμα 63 
 
 
 
 
Στον πίνακα 77 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας ειδικές 
οθόνες ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 
0.00 <0.05). Το γράφημα 64 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 
 

 
Πίνακας 77 
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Σχεδιάγραμμα 64 
 
Στον πίνακα 78 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
BigMack ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig 
= 0.007 <0.05). Το γράφημα 65 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 78  
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Σχεδιάγραμμα 65 
 
 

 
Στον πίνακα 79 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας 
BigMack ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig 
= 0.001 <0.05). Το γράφημα 66 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 79 
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Σχεδιάγραμμα 66 
 
 
 
 
Στον πίνακα 80 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας One –
Step- Communicator ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.001 <0.05). Το γράφημα 67 το επιβεβαιώνει με 
αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 80  
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Σχεδιάγραμμα 67  
 
 
 
Στον πίνακα 81 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας One –
Step- Communicator ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι στατιστικά 
σημαντικές (Sig = 0.00 <0.05). Το γράφημα 68 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό 
τρόπο.  
 

 
Πίνακας 81 
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Σχεδιάγραμμα 68  
 
 
 
Στον πίνακα 82 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση κατά πόσο γνωρίζουν μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας Easy 
Talk ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 
0.007 <0.05). Το γράφημα 69 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  
 

 
Πίνακας 82 
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Σχεδιάγραμμα 69 
 
 
 
Στον πίνακα 83 παρατηρούμε ότι οι παρακάτω διαφορές των μέσων όρων σε ότι 
αφορά την ερώτηση από πού γνωρίζουν το μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας Easy 
Talk ως προς τα χρόνια υπηρεσίας (Workyears) είναι στατιστικά σημαντικές (Sig = 
0.00 <0.05). Το γράφημα 70 το επιβεβαιώνει με αναπαραστησιακό τρόπο.  

 

 
Πίνακας 83 
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Σχεδιάγραμμα 70 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.1 Συμπεράσματα-συζήτηση  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν γνώση 

μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας και υποστηρικτικής τεχνολογιας χωρίς όμως να 

παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλα ποσοστά.  

Ο βασικός λόγος είναι πως δεν είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν επαρκώς 

για αυτά κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών. Αρκετοί βέβαια ήταν και 

αυτοί που παρακολούθησαν περαιτέρω σεμινάρια, ιδιαίτερα γαι την εναλλακτική 

επικοινωνία. Μάλιστα αν συνυπολογιστεί το κόστος των συγκεκριμένων σεμιναρίων( 

έξοδα που πρέπει να πληρώσει κανείς από την τσέπη του),το οποίο παίρνω το θάρρος 

να χαρακτηρίσω απαγορευτικό, τότε το ποσοστό όσων τα παρακολούθησαν μπορεί 

να θεωρηθεί ιδιαίτερα αξιόλογο. Πιο συγκεκριμένα οι μεθοδοι που τυγχάνουν ευρέας 

γνώσης έιναι το PECS και η MAKATON, πιθανόν επειδή διοργανώνονται αρκετά 

συχνά σεμινάρια. Ένα άλλο μάλλον δυσάρεστο αποτέλεσμα είναι πως οι 

συμμετέχοντες κρίνουν τα σεμινάρια(και κατά τη διάρκεια των σπουδών και 
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αργότερα) μέτρια ικανοποιητικά. Επομένως και η μέτρια γνώση είναι μάλλον 

μονόδρομος. 

Ένα άλλο συμπέρασμα που πρέπει να προκαλέσει ένα μικρό προβληματισμό 

είναι πως, συγκρίνοντας την κατηγορία των ειδικοτήτων με αυτή των εκπαιδευτικών, 

οι πρώτοι υπερτερούν των δεύτερων όσο αφορά τη γνώση κάποιων μεθόδων 

εναλλακτικής επικοινωνίας.  

 Παρ’ ολα αυτά είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι οι απόψεις όλων των 

συμμετεχόντων για τη σημαντικότητα της χρήσης εναλλακτικής επικοινωνίας είναι 

αρκετά εως πολύ θετικές. 

Οι συμμετέχοντες φαίνονται πιο ενήμεροι για κάποια μέσα υποστηρικτικής 

τεχνολογίας, κυρίως από σπουδές και βιβλιογραφία και όχι από περαιτέρω σεμινάρια 

καθώς δεν διοργανώνονται και συχνά.  

Η γνώση είναι σίγουρα καλή αλλά δεν έχει νόημα αν δεν βρίσκει και 

εφαρμογή. Φαίνεται πως οι περισσότεροι που γνωρίζουν εναλλακτική επικοινωνία τη 

χρησιμοποιούν στο πρόγραμμα τους στο βαθμό που τους παρέχεται η δυνατότητα, δε 

συμβαίνει όμως το ίδιο και με τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας. Η υποστηρικτική 

τεχνολογία ελάχιστα χρησιμοποιείται στους χώρους εργασίας των ερωτηθέντων. Σε 

καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να ρίξω την ευθύνη στους ίδιους, αλλά στους 

εκάστοτε υπεύθυνους. Η εφαρμογή εναλλακτικής επικοινωνίας δεν έχει ιδιαίτερο 

κόστος, εφόσον κάποιος γνωρίζει, μπορεί να φτιάξει υλικό με πολύ λίγα χρήματα, τα 

μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας όμως κοστίζουν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 

χρησιμοποιούνται περισσότερο σε ιδιωτικούς χώρους, όπου ο εκάστοτε 

επαγγελματίας πληρώνεται αδρά από τους γονεις.  

Η μόνη πρόταση που μπορεί να γίνει σχετικά είναι η μεγαλύτερη 

χρηματοδότηση από μέρους της πολιτείας. Τη σημερινή εποχή βέβαια με την 

ισχύουσα οικονομική κατάσταση αυτό μάλλον ακούγεται αστείο. Η πολιτεία όμως 

έχει χρέος να μεριμνήσει γαι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όχι μόνο παρέχοντάς τους 

κάποια προνόμια και κάποια μικροεπιδόματα αλλά πιο ουσιαστικα. Πρέπει να 

εκπαιδεύσει κατάλληλα τα άτομα που θα εργαστουν στο χώρο αυτό, είτε αυτό θα 

είναι στα πλαίσια των βασικών σπουδών είτε με τη μορφή επιμόρφωσης ή 

χρηματοδοτούμενων σεμιναρίων και φυσικά να εξοπλίσει όλα τα δημόσια σχολεία ή 

ιδρύματα με τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται ο κάθε μαθητής με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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Τέλος, μια πολύ σημαντική παρατήρηση κατά τη γνώμη μου είναι το μεγάλο 

ποσοστό έλλειψης συνεργασίας, που φάνηκε στην ερώτηση 18. Αν η έλλειψη 

συνεργασίας οφείλεται σε άγνοια ή σε έλλειψη εξοπλισμών, τότε ισχύουν όσα 

προαναφέρθηκαν. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οφείλεται σε καθαρή 

αδιαφορία και απαξίωση του συναδέλφου. Ο χώρος της εκπαίδευσης και ένα 

παραπάνω της ειδικής, είναι ένας πολύ ευαίσθητος χώρος. Θεωρώ πως η συνεργασία 

όλων των εμπλεκομένων είναι κάτι αυτονόητο και όχι κάτι για το οποίο θα 

χρειαζόταν να συζητάμε. Ο βασικός στόχος όλων είναι να προσφέρουμε το καλύτερο 

δυνατό στους μαθητές. Μπορεί ο καθένας από μόνος του να είναι άριστος στη 

δουλειά του αλλά ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθει χωρίς  τη σύμπραξη όλων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

ερωτηματολογιο 

 
 
 

Ερωτηματολόγιο  
 
 
 
 
Αξιότιμες και Αξιότιμοι Συνάδελφοι, 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, από το οποίο 
ευελπιστούμε ότι θα προκύψουν σημαντικά ευρήματα για τη χρήση μεθόδων 
εναλλακτικής επικοινωνίας και την αξιοποίηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας κατά 
την εκπαίδευση και προαγωγή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρίες.  
 
Σας παρακαλούμε να προσέξετε τις ακόλουθες οδηγίες κατά τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου: 

• Προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις προσέχοντας τις 
οδηγίες. 

• ∆ιαβάστε πρώτα όλες τις προτεινόμενες απαντήσεις μιας ερώτησης, πριν 
τσεκάρετε την επιλογή σας. 

• Είναι σημαντικό για την επεξεργασία των απαντήσεων, αυτές να είναι 
ακριβείς και ολοκληρωμένες. 

• Εάν έχετε κάποιες παρατηρήσεις, παρακαλούμε να τις καταγράψετε είτε στο 
πλαίσιο δίπλα στην αντίστοιχη ερώτηση ή στην πίσω σελίδα, σημειώνοντας 
τον αριθμό της ερώτησης. 

 
Σας διαβεβαιώνουμε για την ανωνυμία των στοιχείων σας. 

 

Όσοι/ες επιθυμείτε να λάβετε γνώση των αποτελεσμάτων ή και γενικότερα της 
ερευνητικής εργασίας, μη διστάσετε να απευθυνθείτε : 
   
Πασχαλίδου Μυρτώ  
Τηλ. 6939542549 
Ε-mail: myrto10@hotmail.com 

 
 

 152



Ι. Παρακαλώ δώστε μερικά στοιχεία για το άτομό σας  

 

1. Φύλο  Άνδρας   Γυναίκα 

 

2. Ηλικία  20-30       31-40       41-50       51 και άνω 

 

3. Τι είδους εκπαίδευση έχετε; 
Επαγγελματική Ειδίκευση Επιπλέον Ειδίκευση  
  Φυσιοθεραπεία   Μεταπτυχιακό:  
  Εργοθεραπεία ___________________________________ 
  Λογοθεραπεία  ∆ιδακτορικό:  
  Ψυχολογία ___________________________________ 

 
 Εξειδίκευση: 

__________________________________ 
 

 Επιμόρφωση: 
 ∆ιδασκαλείο Ειδικής Αγωγής 

 
 Άλλο:____________________________ 

  Ειδικός Παιδαγωγός 
  Άλλο: 
____________________ 

 

4. Χώρος εργασίας 
 Ειδικό σχολείο    Ίδρυμα 
 Ιδιωτικά     ΕΕΕΕΚ 

  Άλλο ___________________ 
 
 
5.  Πόσον καιρό εργάζεστε στο χώρο της Ειδικής Αγωγής;    
1-5      6-10     11-15      16-20     21-25     25 και άνω  

 
 
6. Με τι περιπτώσεις παιδιών εργάζεστε; (πολλές απαντήσεις είναι δυνατές); 

 Με αυτισμό   Με προβλήματα ακοής 

 Με σωματική/ κινητική αναπηρία  Με νοητική καθυστέρηση 

 Με προβλήματα όρασης  Άλλο: 
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ΙΙ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

7. Είχατε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών σας να 
παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο/ μάθημα για τις μεθόδους εναλλακτικής 
επικοινωνίας  ;

 Ναι, προσφερόταν και επέλεξα ένα σεμινάριο/ μάθημα 
 Ναι, αποτελούσε μια θεματική ενότητα ενός μαθήματος 

_______________ 
να σεμινάρια;  

α)Ποια μέθοδο;____________________________
β) Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ικανοποιητικά τα συγκεκριμέ

 Καθόλου   Λίγο  Μέτρια   Πολύ   Πάρα Πολύ 

 Όχι δε πρν οσφερόταν   ν 
 
 
. Έχετε παρακολουθήσει περαιτέρω σεμινάρια εναλλακτικής επικοινωνίας; 

Όχι δε επέλεξα 

8
 Ναι  Όχι  

Αν  α μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 

έρο ;_______ _ 

___ 

ικά τα υπάρχοντα σεμινάρια;  

 ναι ) σε ποια 

αναφ νταν __________

β) Πόσων ωρών ήταν; _______

γ) Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ικανοποιητ

 Καθόλου   Λίγο  Μέτρια   Πολύ   Πάρα Πολύ 

  

9. Πο  από τις ακόλουθες μεθόδους εναλλακτικής επικοινωνίας γνωρίζετε; ιες
Παρακαλώ συμπληρώστε στον πίνακα πόσο και από πού τις γνωρίζετε. 

 Γνωρίζω Από πού 
 

γνωρίζω γ γνωρίζω 
καλά 

σπουδές 
 

Από τη 
βιβλιο-

∆εν τη Άκουσα Τη Από τις Από 
ι’ αυτήν 

πιο 
επιμόρ-
φωση γραφία 

1. PECS ○ ○ 
 
○    

2. MAKATON ○ ○ ○    
3. BLISS ○ ○ ○    
4. Picture 

ion Communicat
Symbols (PCS) 

○ ○ 
 
○    

5. Picsyms ○ ○ 
○ 

   

6. P
Ideogram 

ictogram 
○ 

Communication (PIC) 
○ ○ 

 
   

7. Touch
(ασπρόμαυρο)/ Pick’n 

’n Talk 
○ ○ ○ 
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Stick (έγχρωμο) 
8. COMPIC ○ ○ ○     

 

10. Χρησιμοποιείτε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας στο 
θεραπευτικό, υποστηρικτικό πρόγραμμά σας; 
  Ναι  Όχι  
Αν ναι, Ποια; _________________________________________________ 
 
11. Σας παρέχονται στο χώρο εργασίας σας οι κατάλληλες υποδομές και ο 
απαραίτητος εξοπλισμός για τη σωστή εφαρμογή εναλλακτικής επικοινωνίας;  

 Ναι   Όχι             Σε μεγάλο βαθμό            
Καθόλου 
 

καλώ σημειώστε εάν συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις με βάση 
ις εμπειρίες σας (και όχι, γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι)  1 = δε συμφωνώ 

κα
θό

λο
υ

κά
πω

ς

Ικ
αν
οπ

οι
η

 

Α
πό

λυ
τα

 

12. Παρα
τ
καθόλου, μέχρι 4 συμφωνώ απόλυτα 
Συμφωνώ:  

 

τι
κά

1. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι σημαντική για τη δουλειά του 
θεραπευτή 1 2 3 4 

2. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι σημαντική για τη δουλειά του 
ειδικού παιδαγωγού 1 2 3 4 

3. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι σημαντική για τη δουλειά του 
ψυχολόγου 1 2 3 4 

4. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθά στην εξατομικευμένη παρέμβαση 1 2 3 4 
5. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθά σε ομαδικά ενταξιακά 
προγράμματα 1 2 3 4 

6. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθά τα παιδιά με ειδικές αν
εξωτερικεύουν

άγκες να 
 ευκολότερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους  1 2 3 4 

7.  Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας συμβάλει στην ενίσχυση των 
δεξιοτήτων διαβίωσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες 1 2 3 4 

8. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας συμβάλει στην ενίσχυση των δ
κοινωνικής προσαρμογής στα παιδιά με ειδικές ανάγκε

εξιοτήτων 
ς  1 2 3 4 

9. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής του παιδιού με ειδικές ανάγκες 1 2 3 4 

10. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας διευκολύνει την εκπαίδευση των 
παιδιών/ ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες σε επίπεδο κατανόησης 
των δραστηριοτήτων 

1 2 3 4 

11. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας διευκολύνει τη θεραπεία των παιδιών
ατόμων με ειδικές ανά

/ 
γκες και αναπηρίες σε επίπεδο κατανόησης των 1 2 3 4 

δραστηριοτήτων 
12. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθάει τα παιδιά με ειδικές αν
να συμμετέχουν π

άγκες 
ερισσότερο στις δραστηριότητες του σχολείου σε επίπεδο 

εκτέλεσης 
1 2 3 4 
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13. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθάει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 
να συμμετέχουν περισσότερο στις θεραπευτικές συνεδρίες σε επίπεδο 
εκτέλεσης 

1 2 3 4 

14. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας διευκολύνει τους γονείς να 
επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν τις ανάγκες του παιδιού τους 1 2 3 4 

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
13. Είχατε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών σας να 
παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο/ μάθημα για τα μέσα υποστηρικτικής 
τεχνολογίας; 
 

 Ναι, προσφερόταν κα  επέλεξα ένα σεμινάριο/ μάθημαι  
 Ναι, αποτελούσε μια θεματική ενότητα ενός μαθήματος 

     α) Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ικανοποιητικά τα συγκεκριμένα σεμινάρια;    
 Καθόλου   Λίγο  Μέτρια   Πολύ   Πάρα Πολύ 

 Όχι δεν προσφερόταν   Όχι δεν επέλεξα 
 
 

Έ σε τικής τεχνολογίας; 14. χετε παρακολουθήσει περαιτέρω μινάρια υποστηρικ
 Ναι  Όχι  

β) Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ικανοποιητικά τα υπάρχοντα σεμινάρια;  

Αν ναι α) Πόσων ωρών ήταν; __________ 

 Καθόλου   Λίγο  Μέτρια   Πολύ   Πάρα Πολύ 

15. Π α λο σ ικ χν ίζετε; 
 

οι από τα ακό υθα μέ α υποστηρ τικής τε ολογίας γνωρ
Παρακαλώ συμπληρώστε στον πίνακα πόσο και από πού τις γνωρίζετε. 

 Γνωρίζω Από πο ύ 
 ∆εν τη 

γνωρίζω 
Άκουσα 
γι’ αυτήν 

Τη γνωρίζω 
πιο καλά 

Από τις 
σπουδές 

Από 
επιμόρ-
φ

Από τη 
βιβλιο-
ραφία ωση γ

1. Προσαρμοσμένα 
ποντίκια 

υπολογιστών 
○ ○ 

○ 
   

2. Προσαρμοσμένα 
ηκτρολόγιπλ α ○ ○ ○     

3. ς Ειδικές οθόνε ○ ○ 
○ 

   

4. BigMack ○ ○ ○    
5. One-Step-
Communicator 

○ ○  
○    
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○ ○    
○ 

6. Easy Talk 

 

Χρησιμοποιείτε κάποιο συγκεκριμένο μέσο υποστηρικτικής τεχνολογίας στο 

 
 

16. 
θεραπευτικό, υποστηρικτικό πρόγραμμά σας;  

 Ναι  Όχι  
Αν ; ___ ________________________________  ναι , ποιο ______________
 
 
17. Σας παρέχονται στο χώρο εργασίας σας οι κατάλληλες υποδομές και ο 
απαραίτητος εξοπλισμός για την σωστή εφαρμογή των μέσων υποστηρικτικής 
τεχνολογίας; 

 Ναι   Όχι   Σε μεγάλο βαθμό   
Καθόλου 
 
  

18. Συνεργάζεστε με το δάσκαλο της τάξης (εφόσον εργάζεστε σε ειδικό 
σχολείο ή έχετε αυτή τη δυνατότητα) αναφορικά με τη χρήση μεθόδων 
εναλλακτικής επικοινωνίας ή με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας; 

 Ναι  Αν ναι, ποιο είναι το είδος της συνεργασίας; 
__ ____________

______________________________________________________

______________________________________________
_____ 
______
_____ 

 Όχι  Αν όχι α) Γιατί; 
__ _________________________________________

β) Σε ποιο πλαίσιο θα θέλατε να συνεργαστείτε; 
______________

 

 παρατηρήσεις, οδηγίες για τομείς, οι οποίοι δεν τέθηκαν στο 

_________________
____________________________________________________________
__________ 
   
______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________ 
 
 

19. Χώρος για
ερωτηματολόγιο, διευκρινήσεις, κ.λπ. 
 
 
 

Ευχαριστώ πολύ! 
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Απαντήσεις στις ανοιχτές ερωτήσεις  

ουλειάς μου οφείλει να προάγει άλλες 
η σε 

 τις μεθόδους 

για το 

 επαφή 
τήσεις, παρακολούθηση θεραπειών 

νίας 

ι την 

τελείως στην πλειονότητά τους τον χώρο Ειδικής 

__?_,β) τι 

ικής τεχνολογίας στο χώρο 
 

υ 

19 όχι, α) γιατί θεωρώ ότι το είδος της δ
μορφές επικοινωνίας, ώστε να βοηθήσει στην κοινωνική συμπεριφορά και ένταξ
κανονικές συνθήκες 
 ναι, πληροφόρηση για το επίπεδο γνώσης στη μέθοδο της εναλλακτικής 
επικοινωνίας-προετοιμασία υλικού (κοινό υλικό) – καθορισμός στόχων 
 όχι, α) γιατί δεν έχουν κάνει την επιμόρφωση, β) της καθημερινότητας 
ναι, γενίκευση στη χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας 

ος αυτέςόχι , α) γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να ακολουθήσει ο δάσκαλ
είτε λόγω άγνοιας είτε επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα στα σχολεία β) ειδικά 
σχολεία 
ναι, συζήτηση στόχων και πως μπορούν να ακολουθηθούν, κοινές «διαδρομές» 
καλύτερο των παιδιών 
 ναι, συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά 
 όχι, α) γιατί δεν έχουμε έρθει ακόμα σε
ναι,τηλεφωνική επικοινωνία, προσωπικές συναν
ναι, μέσω τηλεφώνου και ραντεβού στο θεραπευτικό χώρο 

οιμούνται, έχουν θυμό, όχι, α) γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι δάσκαλοι βαριούνται , κ
αισθάνονται μόνοι, έχουν κόμπλεξ κατωτερότητας, είναι αμόρφωτοι, κανένας δεν 
αναγνωρίζει το έργο τους, όλοι τους κατηγορούν, χάνουν το κίνητρο και την 
ταυτότητά τους, δυστυχώς οι λογοθεραπευτές που εργάζονται μαζί τους ως Δ.Υ. 
παθαίνουν τα ίδια και χειρότερα, β) μια τέτοια συνεργασία θα συνέβαινε : ή στα 
όνειρά μας ή αν υπήρχε ιδιαίτερη χημειοεπικοινωνιακή σχέση- έλξη 
όχι, α) λόγω δυσκολίας/ άρνησης αποδοχής και ανταλλαγής πληροφοριών 
όχι, α) γιατι ο δάσκαλος δεν γνωρίζει καμία μέθοδο εναλλακτικής επικοινω
όχι, α) γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν γι αυτά 

όλα όσα αφορούν το παιδί καόχι, α) γιατί δεν υπα΄ρχει σωστή επικοινωνία, β) σε 
καλύτερη επικοινωνία με τον θεραπευτή και το δάσκαλο 
όχι, α) γιατί δεν είναι συνεργάσιμοι 
 όχι, α) γιατί δεν γνωρίζουν 

άγκη όχι, α) γιατί δεν υπήρχε η αν
 όχι, α) γιατί οι δάσκαλοι αγνοούν 
Αγωγής-Λογοθεραπείας πόσο μάλλον εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας 
ναι, ενημέρωση και κατευθύνσεις,    β) σχολείο  

ικοινωνία και πόσο _____όχι α) γιατί οι δάσκαλοι δεν γνωρίζουν τι είναι επ
είναι εναλλακτική επικοινωνία 
όχι, α) υπάρχει θεραπευτής εξειδικευμένος στην υποστηρικτική τεχνολογία 
όχι, α) δεν είναι το αντικείμενο, υπάρχει εξειδικευμένος συνάδελφος 
όχι, α) γιατί δεν υπάρχει εξοπλισμός μέσα στην τάξη 
όχι, α) δυσκολία συνεργασίας με σχολείο 

υποστηρικτόχι, α) προς το παρόν δεν υπάρχουν μέσα 
εργασίας, β) ως συμπληρωματικό μέσο εκπαίδευσης βασικών εννοιών σε κάποιες
περιπτώσεις παιδιών (εκπαιδεύσιμων) 
ναι, και οι δύο χρησιμοποιούμε το ΜΑΚΑΤΟΝ για την κατάρτιση και εφαρμογή το
καθημερινού παιδαγωγικού προγράμματος που γίνεται με την αμοιβαία συνεργασία 
μας 
ναι, χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας για την πραγματοποιήση 
προγραμμάτων (εκπαιδευτικών) όπως αυτοεξυπηρέτηση, 
προσανατολισμού(χρονικού- τόπου κτλ) 
όχι, α) δεν εργάζομαι σε ειδικό σχολείο 
όχι, α) δεν εργάζομαι σε ειδικό σχολείο 
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όχι , α) γιατί δεν θεωρώ απαραίτητη τη χρήση αυτού του εργαλείου για την εξέλιξη 
ένας μέσα απ’ το δικό του ρόλο θα βοηθήσει 

ιο ειδικό 

) ψυχολόγο κοινωνικό λειτουργό ,β) ανταλλαγή ιδεών για υλικό και δραστηριότητες 
όχι β) με άλλους ειδικούς παιδαγωγούς που έχουν μεγαλύτερη πείρα στην  ειδική 

ς 

άζομαι σε ειδικό σχολείο,όμως συνεργάζομαι με τους δασκάλους των 
ίας 

 

ολογίων, ποντικιού κτλ. 

υποστηρικτική τεχνολογία 
ε στο Υπουργείο Υγείας και εκείνοι στο Υπουργείο Παιδείας, β) θα 

κώς. 
ρέτηση, 

ο 

ο γυμναστήριο να γίνονται 

 
όγιο, ΜΑΚΑΤΟΝ) 

ικοινωνίας και υποστηρικτικής 

τή 

επικοινωνία 
ίο 
 σχολείο 

 να πείσουμε ότι είναι αναγκαίο 
χει γνώσει των μεθόδων (εκτός της  

του παιδιού, β) σ’ένα πλαίσιο όπου ο καθ
το παιδί να  λειτουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερο ως υποκείμενο που 
αναλλαμβάνει πρωτοβωουλίες και επιλέγει με βάση την επιθυμία του 
α) έλλειψη ενημέρωσης 
όχι, α) δε συνεργάζομαι με κάποιο συγκεκριμένο δάσκαλο, β) σε κάπο
σχολείο της πόλης μου 
όχι, α) δεν υπάρχει η δυνατότητα 
όχι, α) δεν υπάρχει 
β) φυλακές  
 
 
α
, 
αγωγή για βοήθεια και άντληση ιδεών 
όχι, β) με όλες όλοι θα έπρπε να συνεργάζονται και να ακολουθούν κοινούς τρόπου
εκπαίδευσης 
όχι, α) δεν υπάρχει η τεχνολογική υποδομή, β) δεν ξέρω 
ναι, α) δεν εργ
μαθητών μου και σπάνια συναντώ προβλήματα συνεργασ
-οχι, α) τα περιστατικά που έχω το διάστημα αυτό δεν παρακολουθούν κάποια μέθοδο
εναλλακτικής εποικοινωνίας 
ναι, σε παιδιά που χρειάζονται Η/Υ στο σχολείο προτείνουμε την κατάλληλη 
προσαρμογή από θέμα πληκτρ
όχι, δεν έτυχε 
όχι, α) δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους δασκάλους, β) 
όχι α) ανήκουμ
ήθελα περισσότερο επικοινωνία για περιστατικά που έρχονται στο κέντρο και 
πηγαίνουν  και στο σχολείο , ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών 
όχι, δε συνήθίζεται αυτή η συνεργασία , μόνο σε ειδικές περιπτώσεις τηλεφωνι
-ναι, επιλογή εικόνων, θεματικών δραστηριοτήτων π.χ. για την αυτοεξυπη
καθημερινότητα,αντιληπτική ικανότητα παράλληλη στήριξη στην τάξη βοηθώντας τ
δάσκαλο π.χ. σωστή θέση σώματος – χεριού γραφή κτλ. 
Β) περισσότερη παρουσία στην τάξη ως γυμνάστρια ώστε ότι προσπαθούμε για τη 
βελτίωση της κινητικής κατάστασης του μαθητή-τριας στ
πράξη την ώρα του μαθήματος. 
  - ναι, συνεργαζόμαστε όλοι μαζί στο σχολείο (ΕΕΠ, ΕΒΠ) οσο μπορούμε προς αυτή
την κατέυθυνση(ειδικό πληκτρολ
-ναι, με τις διάφορες ειδικότητες ειδικού προσωπικού του σχολείου 
Β) για τη σωστή χρήση των μεθόδων εναλλακτικής επ
τεχνολογίας 
-ναι, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε την ίδια μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας 
για κάθε μαθη
-ναι εναλλακτική επικοινωνία 
-ναι εναλλακτική 
-όχι, α) δεν εργάζομαι σε σχολε
-όχι, α) δεν εργάζομαι σε ειδικό
- ναι, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε
- όχι, α) δεν έχει τύχει δάσκαλος που να έ
ΜΑΚΑΤΟΝ), β) εξωτερική εποπτεία για τον δάσκαλο 
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-όχι, α) δεν αισθάνομαι να κάνω κάτι τέτοιο στη δουλειά παρόλο που θα το 
χρειαζόμασταν για κάποια παιδιά μας,  ακόμα εκπαιδεύομαι και επίσης είμαι Ε.Β.Π. 

ματα και 
 

 
κολουθεί 

ε 
κοινωνίας και όχι μόνο. 

δους 

ά προσέγγιση και αποσπασματικά. 

ιάθεση από το 
 

ση 
ρήσης του βιβλίου από το παιδί, το 

 ούτε χρειάζονται υποστηρικτική τεχνολογία 
ωμένος 

α 
εψη, ενημέρωση, τηλεφωνική συνομιλία 

α να συνεργαστώ με άλλους θεραπευτές ή δασκάλους που ασχολούνται με 

 ήθελα να συνεργαστώ στη γενική τάξη 
γή μου να τα 

εθόδους και μέσα να τα 

 πρέπει να 
 σε όλα τα πλαίσια  ώστε να διευκολύνει το παιδί. Στο συγκεκριμένο 

αλλακτικής επικοινωνίας, είναι απαραίτητη η 
 δεν είναι εφικτό στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα 

του σχολείου και αναπληρώτρια οπότε είναι λίγο δύσκολο να προτείνω πράγ
να τα εφαρμόσουμε στο χώρο. Έχουμε μια δασκάλα που γνωρίζει το PECS  αλλά δεν
έχει παιδάκια για να το εφαρμόσουμε στο σχολείο μας. Β) η συνεργασία είναι πάντα 
χρήσιμη και σε όποιο πλαίσιο χρειαζόταν να συνεργαστώ θα προσπαθούσα 
-όχι, α) σχετικά με την υποστηρικτική τεχνολογία, ίσως αν δίδασκα σε τμήμα ένταξης
να είχα το περιθώριο για την εφαρμογή της. Αφού όμως το παιδί πρέπει να α
το πρόγραμμα και την ύλη της γενικής τάξης είναι κάπως δύσκολο. Επίσης δεν 
υπάρχει απαραίτητος εξοπλισμός για την εφαρμογή τους. 
- ναι, χρησιμοποιούμε το PECS . στο σχολείο όλα τα παιδιά έχουν αυτισμό, οπότ
λίγα από αυτά έχουν λόγο. Το PECS είναι μια μέθοδος επι
-  όχι  γιατί προς το παρόν δεν έχει προκύψει ανάγκη για μια τέτοια συνεργασία 
- ναι, ανταλλαγή πληροφοριών και παρακολούθηση της εξέλιξης και της πορείας.  
- PECS (όχι πάντα), υποστηρικτική τεχνολογία όχι, γιατί δε χρησιμοποιούν μεθό
υποστηρικτικής τεχνολογίας. 
- όχι, α) δεν δίνεται, ίσως λόγω μη κατάρτησης, βάρος σε κάποια από τις δύο. Όταν 
δουλεύονται, δουλεύονται κατ
- ναι , PECS 
- όχι, α) εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα και δεν υπάρχει πάντα η δ
δάσκαλο για συνεργασία
Β) σε σχολείο( είτεβγενικού είτε ειδικού τύπου) 
- ναι, προφορική συννενόη
- ναι, οργάνωση βιβλίων PECS και εκπαίδευση χ
δάσκαλο και από το γονέα 
- οχι, α) τα παιδιά που βλέπω προς το παρόν δεν παρακολουθούν πρόγραμμα 
εναλλακτικ’ής επικοινωνίας
- όχι, α) αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο δάσκαλος της τάξης είναι εξοικει
με σχετικές μεθόδους. Μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί η ευκαιρία. 
Β) θα επιθυμούσα να συνεργαστώ στη χρήση μεθόδου εναλλακτικής επικοινωνίας 
ταυτόχρονα στο θεραπευτικό πρόγραμμα και στο σχολείο. 
 ναι, Η/Υ 
-ναι, καλύτερες θέσεις των παιδιών με κινητικά προβλήματ
-ναι, επίσκ
-όχι, α)δεν έχει χρειαστεί μέχρις ώρας, σύντομα θα χρειαστεί 
Β) PECS 
-όχι, α)γιατί είμαι δασκάλα ειδικής τάξης 
Β) θα ήθελ
το παιδί 
-ναι, χρήση του Η/Υ όταν πηγαίνουν στην αίθουσα υπολογιστών  
Όχι, β)Θα
-όχι, α) δεν παρέχονταν οι υποδομές απο το σχολείο και ήταν επιλο
χρησιμοποιήσω, ενώ οι ειδικότητες δεν γνώριζαν μ
χρησιμοποιούν 
Β) θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία, καθώς η εναλλακτική επικοινωνία θα
χρησιμοποιείται
σχολείο δεν υπήρχε συνεργασία 
-όχι, α) υπάρχει η θέληση δεν υπάρχουν τα μέσα 
-όχι, α) όσον αφορά στη χρήση εν
ύπαρξη δεύτερου ατόμου στην τάξη, κάτι το οποίο
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Β) για την εκμάθηση π.χ. του PECS θα ήθελα να υπάρχει δέυτερο άτομο στην τά
μου.  
-όχι, α) Στα τμήματα ένταξης το

ξη 

 πρόγραμμα είναι αρκετά διαφορετικό και 

ου οι δυνατότητες και τα μέσα για να υλοποιηθεί. 

ούμενες γνώσεις ώστε να 
γράμματος ή μεθόδου.  

ι 

ιση 

ντικείμενο της μουσικής μπορεί να βοηθήσει και να 
 είναι άκρως απαραίτητο να 

ς επικοινωνίας. Β) σε πλαίσιο μετάβασης από 
ι 

υσικό 

ωση του δασκάλου για τον τρόπο χρήσης της εναλλακτικής 
ιος θα 

 

να 

 ακόμη μεγάλη 

?? 
ερωτηματολογίου 

ρίζουν τι είναι εναλλακτική επικοινωνία 

ικό να γνωρλιζετε σε ποιες διαγνωστικές κατηγορίες 
ν 

κή επικοινωνί. Έχω την εντύπωση οτι χρησιμοποιείται περισσότερο σε 
δα 

εων ή 
σεμιναρίων να παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι εναλλακτικής επικοινωνίας σε 

εξατομικευμένο από αυτό της γενικής και ειδικά μέσα στην  γενική δεν υπάρχουν 
καθόλ
Β) Με την μορφή συνδιδασκαλίας-συνεκπαίδευσης. 
-όχι, α) Δεν μου έτυχε ως τώρα περίπτωση παιδιού που να χρήζει τέτοιου είδους 
υποστήριξης. Επιπλέον, δεν έχω αυτή τη στιγμή τις απαιτ
προτείνω ή να βοηθήσω στην εφαρμογή κάποιου προ
     β) Θα ήθελα να έχω μια σφαιρική άποψη για τα υπάρχοντα προγράμματα και 
μεθόδους, ώστε εάν παραστεί ανάγκη να μπορώ να λειτουργήσω συμβουλευτικά κα
υποστηρικτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
-όχι, α) δε γίνεται χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας ούτε υπάρχει 
υποστηρικτική τεχνολογία στο πλαίσιο όπου εργάζομαι 
Β) γενικά σε πλαίσια με ψυχοδυναμική προσέγγ
- είμαι η δασκάλα της τάξης  
- ναι, χρήση εικόνων για γενίκευση δεξιοτήτων 
Β)να επενδύουν περισσότερο 
-όχι, α) δεν έτυχε εφόσον το α
χρησιμοποιηθεί προς όφελος του παιδιού χωρίς να
υπάρξουν μέθοδοι εναλλακτική
προηγούμενες δραστηριότητες στη δικιά μου, ή από τη δικιά μου στις επόμενες, κα
επίσης θα είχε ενδιαφέρον η σύνδεση της υποστηρικτικής τεχνολογίας με το μο
αντικείμενο 
- ναι, αξιολόγηση- κατάρτηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού πλάνου 
- ναι ,κάνουμε μαζί τη μέθοδο PECS 
- ναι,  ενημέρ
επικοινωνίας που έχω επιλέξει και συζήτηση μαζί του για το πώς και ο ίδ
μπορούσε να το χρησιμοποίησει στο σχολείο
- ναι , ενισχύει μέσω ασκήσεων λεπτής κινητικότητας  
20. – ευχαριστούμε για το ερωτηματολόγιο και όλη σας την προσπάθεια Ελληάν
Μάντακα λογοπεδικός 
-σχετικά με το 19, στα σχολεία (ακόμη και στα ειδικά) υπάρχει
αμφισβήτηση για τα συστήματα της εναλλακτικής επικοινωνίας 
- καλή τύχη! 
- έπρεπε να χρησιμοποιείται ο όρος υποστηρικτική εναλλακτική επικοινωνία??
- είναι λάθος ο όρος εναλλακτική επικοινωνία, οι συντάκτες του 
μάλλον δε γνω
- περισσότερη επιμόρφωση 
- δεν εργάζομαι γι αυτό δεν απαντώ σε ερωτήσεις που έχουν σχέση με  χώρο 
εργασίας 
- νομίζω οτι θα ήταν σημαντ
παιδιών- ατόμων χρησιμοποιειται η υποστηρικτική τεχνολογία σε σχέση με τη
εναλλακτι
άτομα με νευρολογικά- κινητικά προβλήματα και όχι τοσο σε Δ.Α.Δ.(για την Ελλά
πάντοτε). Σε Δ.Α.Δ. παρατηρώ ότι δεν χρησιμοποιούνται και οι οικογένειες 
αποδέχονται πιο εύκολα για παράδειγμα το βιβλίο του PECS από μια συσκευή 
εναλλακτικής επικοινωνίας ή ενός απλού λογισμικού στον  ηλεκτρονικό υπολογιστή 
έστω για την επικοινωνία στο σχολείο. 
- οι ειδικοι π[αιδαγωγοι θα θέλαμε κατά την περίοδο επιμορφώσεων, εξειδικεύσ
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βιωματικό επίπεδο, όπως επίσης και να ενημερωνόμαστε τακτικά με σεμινάρια για 
υποστηρικτική τεχνολογία σε βιωματικό επίπεδο παντα 

ς 
τική τεχνολογία 

 

ή της 

πρόβλημα 
αι οι 
ύν 

ως είναι ότι μόνο μερικοί γονείς που το παιδί τους έχει 

αν να προσφέρονται μαθήματα(ειδικά πάνω στην υποστηρικτική 

ν έχω δουλέψει με εναλλακτική 

 -θα έπρεπε να γίνονται σεμινάρια Εναλλακτικής επικοινωνίας σε ειδικούς 
παιδαγωγούς και σε όσους εργάζονται με παιδιά με ειδικές ανάγκες.- Στο 
πανεπιστήμιο θα έπρεπε να γίνονται μαθήματα τα οποία να σου προσφέρουν γνώσει
πάνω στην εναλλακτική επικοινωνία και στην υποστηρικ
-να γίνονται σεμινάρια Εναλλακτικής επικοινωνίας(γενικά) – δυνατότητα 
παρακολούθησης κατά τη διάρκεια των σπουδών σεμιναρίου ή μαθήματος
Εναλλακτικής επικοινωνίας – να παρέχονται στους χώρους εργασίας(δομές) για 
άτομα με ειδικές ανάγκες υποδομές και εξοπλισμός για τη σωστή εφαρμογ
εναλλακτικής επικοινωνίας 
-ερώτηση 12:΅συμφωνώ απόλυτα και στις 14 ερωτήσεις αν τα παιδιά έχουν 
με την επικοινωνία τους και χρειάζονται οπωσδήποτε εναλλακτική επικοινωνία κ
ανθρωποι που είναι μαζί τους πρέπει να γνωρίζουν για να  μάθουν να επικοινωνο
μαζί τους. Η εμπειρία μου όμ
πρόβλημα  ενδιαφέρονται και ψάχνουν για εναλλακτικές μεθόδους για το παιδί τους.  
-ερώτηση 8: τα σεμιναρια PECS ήταν πολύ ακριβά και δεν προσφερόταν πρακτική 
εξάσκηση 
-πολλές φορές γνωρίζουμε για μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας απ’ο προσωπικό 
ενδιαφέρον ή από κλινική εμπειρία και σχέσεις με συναδέλφους που ασχολούνται με 
το αντικείμενο στον ίδιο χώρο εργασίας. 
-καλό θα ήτ
τεχνολογία) πιο εξειδικευμένα, μέσα στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών. 
- οι απαντήσεις μου στην ερώτηση 12 δεν είναι μέσω εμπειριών αλλά η προσωπική 
μου γνώμη. Είμαι λογοθεραπεύτρια και δε
επικοινωνία καθώς τα περιστατικά μου δεν το χρειάζονται. 
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