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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία  ερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των 

ειδικοτήτων που εργάζονται στον τομέα της ειδικής αγωγής σχετικά με τη χρήση και 

τη σημασία των μεθόδων εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, αλλά και των 

μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα ελέγχει αν οι ίδιοι γνωρίζουν 

αυτές τις μεθόδους, αν έχουν τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν και αν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν αντίστοιχα μαθήματα. 

Η έρευνα εστιάζει σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

ειδικής αγωγής και σε ειδικότητες που έχουν εμπειρία εργασίας με μαθητές της ειδικής 

αγωγής, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους. 

Για την επίτευξη του στόχου της έρευνας έγινε χρήση αυτοσχέδιου 

ερωτηματολογίου και ρωτήθηκαν 40 εκπαιδευτικοί και 38 ειδικότητες οι οποίοι 

εργάζονται σε τμήματα ένταξης, σε παράλληλη στήριξη και σε Εργαστήρια Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως αρκετοί από τους συμμετέχοντες ήξεραν αυτές 

τις μεθόδους και υποστήριξαν πως η χρήση τους ευνοεί τους μαθητές τους και 

βελτιώνει τη ζωή τους. Ανέφεραν, ωστόσο, πως δεν έχουν στους χώρους εργασίας τους 

τις κατάλληλες υποδομές ώστε να τις χρησιμοποιήσουν και να τις διδάξουν στους 

μαθητές τους και πως στα πλαίσια αυτής της διδασκαλίας θα πρέπει να υπάρξει 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων ώστε να 

επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μαθητές τους. 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία,  υποστηρικτική 

τεχνολογία, απόψεις εκπαιδευτικών 
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Summary 

This paper explores the views of teachers and therapists working in special 

education, about the augmentative and alternative communication and the means of 

assistive technology. More specifically, the research focuses on the importance of those 

means and the effort of the participants to use them in their educating programmes. 

Explores if they are aware of those methods and if they had the opportunity in their own 

education to study those methods. It is also important to analyze if the school’s facilities 

are well organized and filled with the essential equipment so that the special education 

child can learn and use the methods of this kind of education daily. 

The study explored the views of 40 teachers and 38 therapists working in 

preliminary special education and in special secondary education schools in Greece 

(EEEEK), using a questionnaire. The results showed that many participants were well 

informed and believed that by using those methods children could become independent 

and the feature of the educating progress becomes upgraded. However, the school 

amenities are not well organized and sufficient, concluding that the lack of those 

equipment has a strong impact on the use of those methods by the students the 

participants have worked with. The collaboration of the two major categories, the 

teachers and the therapists, participating in this study while they are working together 

is minimum and there is a lot to be done in order to accomplish the teaching goals of 

the school program.   

 

 

 

 

Key-words: Augmentative and alternative education, assistive technology, views of 

teachers  
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Πρόλογος 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας που 

εντάσσεται στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ειδική Αγωγή, εκπαίδευση και 

Αποκατάσταση» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η επιλογή του θέματος προήλθε από προσωπικό 

ενδιαφέρον αλλά και λόγω της συνειδητοποίησης μέσω της πρακτικής άσκησης που 

πραγματοποιήθηκε για την ολοκλήρωση των σπουδών μου, πως στην ελληνική 

σχολική πραγματικότητα οι εκπαιδευτικοί και οι θεραπευτές ειδικής αγωγής πολλές 

φορές δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν εναλλακτικές 

μεθόδους επικοινωνίας ή να κάνουν χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.  

Πολύτιμη για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας ήταν η βοήθεια της 

υπεύθυνης καθηγήτριας κ. Καρτασίδου Λευκοθέα και την ευχαριστώ. Με υπομονή, 

καθοδήγηση και χρήσιμες συμβουλές συνέβαλε σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα. 

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους καθηγητές, κ. Πρώιου Χαρίκλεια 

και κ. Αγαλιώτη Ιωάννη, που περιλαμβάνονται στην εξεταστική επιτροπή καθώς και 

αυτοί με τη σειρά τους με καθοδήγησαν και με βοήθησαν να φτάσω στο τελικό 

αποτέλεσμα. 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς και τις ειδικότητες που 

συμμετείχαν στην έρευνα και διέθεσαν τον προσωπικό τους χρόνο για να 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια που αποτέλεσαν το υλικό της έρευνας. 
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Εισαγωγή  

Η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας 

έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, καθώς προκύπτουν θετικά 

αποτελέσματα στους τομείς της εκπαίδευσης όταν αυτή χρησιμοποιείται (Scherer, Sax, 

Vanbiervliet, Cushman & Scherer, 2005). Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως όσο πιο γνωστές 

γίνονται οι υποστηρικτές τεχνολογίες τόσο πιο συχνά επιλέγονται και 

χρησιμοποιούνται. Παρόλα αυτά υπογραμμίζουν πως είναι δύσκολη η εναρμόνιση των 

απαιτήσεων και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων με αυτό που χωρίς τροποποιήσεις 

μπορούν να προσφέρουν οι υποστηρικτικές τεχνολογίες. Κάτι τέτοιο απαιτεί γνώσεις 

από το εκπαιδευτικό και το υπόλοιπο προσωπικό, ώστε οι απαραίτητες προσαρμογές 

να επιτευχθούν και οι μαθητές να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη των υποστηρικτικών 

τεχνολογιών (Hook, Verbaan, Durrant, Olivier & Wright, 2014). 

Αν οι κατάλληλες προσαρμογές επιτευχθούν οι μαθητές θα αποκτήσουν 

μεγαλύτερη αυτονομία (Carver, Ganus, Ivey, Plummer & Eubank, 2016) και θα 

ωφεληθούν από τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, καθώς έχουν κατασκευαστεί για να 

εξισορροπούν τις αδυναμίες και να παρέχουν εναλλακτική παρουσίαση μιας άσκησης, 

με αποτέλεσμα να καλύπτονται οι αδυναμίες (Lewis, 1993).  

Οι τεχνολογίες αυτές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την αδυναμία που θα 

καλύψουν, καθώς το πλήθος τους συνεχώς αυξάνεται (Lewis & Lewis, 1998). Για το 

λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο οι υπεύθυνοι να γνωρίζουν την τεχνολογία και ανάλογα 

με τις ανάγκες του μαθητή τους να επιλέγουν αυτή που θα ανταποκριθεί καλύτερα 

(Edyburn, 2000). Σε βιβλιογραφική έρευνα (Alper  & Raharinirina, 2006) εντοπίστηκε 

πως οι μαθητές που λαμβάνουν τα οφέλη της υποστηρικτικής τεχνολογίας 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία αλλά και το είδος της αναπηρίας. Πιο 

συγκεκριμένα οι μαθητές με νοητική αναπηρία και με μαθησιακές δυσκολίες είναι 

αυτοί που ευνοούνται περισσότερο, σε αντίθεση με τους μαθητές που βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού και τους μαθητές με οπτική αναπηρία, καθώς το κόστος σε αυτές 

τις περιπτώσεις για την απόκτηση υποστηρικτών τεχνολογιών είναι αρκετά υψηλό. 

Επίσης οι υποστηρικτικές τεχνολογίες αξιοποιούνται κυρίως για την κάλυψη 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και όχι τόσο για τη γενίκευση αυτών. Συμπληρωματικά με 

αυτό, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα βρήκε πως ενήλικες με εγκεφαλική 

παράλυση επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να μάθουν για τις υποστηρικτικές 
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τεχνολογίες, αλλά κυρίως περιορίζονται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Σηφάκη, 2015). 

  Στην Ελλάδα έρευνες σχετικά με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες γίνονται 

συνήθως σε συγκεκριμένες ειδικότητες και όχι συνδυαστικά με εκπαιδευτικούς. Η 

συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να συμπληρώσει την ελληνική βιβλιογραφία ως προς 

αυτό το κομμάτι. Οι εκπαιδευτικοί με τις υπόλοιπες ειδικότητες συνήθως δεν 

συνεργάζονται στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία (Πασχαλίδου, 2013) και δεν 

έχουν αρκετή γνώση ως προς τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. Θα πρέπει όμως να 

ερευνηθεί αν αυτό το φαινόμενο οφείλεται στις περιπτώσεις παιδιών που καλούνται 

κάθε φορά να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί ή αν οφείλεται σε άγνοια για τις 

υποστηρικτικές τεχνολογίες και στην άρνησή τους να εξοικειωθούν με τις νέες 

μεθόδους διδασκαλίας. Μια τέτοια γνώση θα προσφέρει τη δυνατότητα είτε να 

κληθούν οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν για τις νέες υποστηρικτικές τεχνολογίες 

ανά κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών είτε να τους επισημανθούν τα θετικά στοιχεία 

της χρήσης των υποστηρικτικών τεχνολογιών και να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους 

μέσω αυτών.  

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν η χρήση αλλά και η σημασία των 

εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας και της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Πιο 

συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές χρήσης 

εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας αλλά και υποστηρικτικής τεχνολογίας από 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, καθώς και των ειδικοτήτων που εργάζονται στην 

ειδική αγωγή. Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο 

κατασκευάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής 

επικοινωνίας, όπως αυτές παρουσιάζονται με βάση τη βιβλιογραφία. Επίσης γίνεται 

αναφορά και στη σημασία που μέσω ερευνών έχει αποδοθεί σε αυτόν τον τρόπο 

επικοινωνίας τόσο για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες όσο και κατά την 

μετέπειτα πορεία τους και συναναστροφή τους με τους υπόλοιπους ανθρώπους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι υποστηρικτικές τεχνολογίες που 

μπορούν να ωφελήσουν στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Οι τεχνολογίες 

αυτές χωρίζονται ανά κατηγορία ειδικών αναγκών, καθώς το πλήθος τους είναι αρκετά 

μεγάλο και μια τέτοια ομαδοποίηση κρίνεται αναγκαία. Οι κατηγορίες αυτές 

αναφέρονται στις ειδικές ανάγκες που μπορούν να έχουν οι μαθητές, όπως είναι τα 

κινητικά προβλήματα, τα προβλήματα όρασης κ.α., και χωρίζονται σε ενότητες όπου 
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παρουσιάζονται οι υποστηρικτικές τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να 

απαλειφθούν αυτές οι ιδιαιτερότητες.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, το δείγμα, ο τρόπος διεξαγωγής 

της έρευνας, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για 

τη συλλογή δεδομένων και η μέθοδος επεξεργασίας τους. Το τέταρτο κεφάλαιο 

αποτελείται από τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από το εργαλείο που 

συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες. Έπειτα περιγράφονται και 

αναλύονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία και τη 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και απαντώνται τα διερευνητικά 

ερωτήματα. Ακολουθεί η βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, που χρησιμοποιήθηκε για 

την υποστήριξη όσων αναφέρονται στην εργασία. Στο τέλος παρατίθεται στο 

παράρτημα  το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς και τις 

ειδικότητες  για τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας. 
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Μέρος Α’ Θεωρητικό πλαίσιο 

Κεφάλαιο 1: Η επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία 

και η υποστηρικτική τεχνολογία 

 1.1 Επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία 

1.1.1 Ορισμός επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας (ΕΕΕ) 

Όπως ορίστηκε από το εθνικό συνέδριο για τις ανάγκες επικοινωνίας ατόμων 

με σοβαρές αναπηρίες όλοι οι άνθρωποι που εμφανίζουν αναπηρίες έχουν το βασικό 

δικαίωμα να «επιδρούν, μέσω της επικοινωνίας, στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν» 

(National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with Severe 

Difficulties, 1992, σελ.2). Μια τοποθέτηση όπως αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας για 

τους ανθρώπους με σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία. Η επαυξητική και 

εναλλακτική επικοινωνία γίνεται λοιπόν πολλές φορές το μέσο για την επίτευξη αυτού 

του στόχου και του δικαιώματος, μέσω των μεθόδων και των συσκευών που τους 

προσφέρει (Bailey, Parette, Stoner, Angell & Carroll, 2006). 

Η επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία έχει οριστεί αρχικά ως ένα πεδίο 

που υποστηρίζει αποκλειστικά τους ανθρώπους με σοβαρές δυσκολίες στην έκφραση 

και την επικοινωνία. Είναι ένα σύστημα επικοινωνίας με κλινικές και εκπαιδευτικές 

πρακτικές που προσφέρουν στρατηγικές και προσεγγίσεις ώστε να υποβοηθήσουν ή να 

αντικαταστήσουν τη φυσική ομιλία και/ή τη γραφή (Lloyd, Fuller & Arvidson, 1997, 

στο Schlosser & Sigafoos, 2006).  Το 2005, όμως ορίστηκε ένας νέος ορισμός σχετικά 

με την επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία, σύμφωνα με την οποία η επαυξητική 

και εναλλακτική επικοινωνία αναφέρεται και στην έρευνα αλλά και σε ένα πλήθος 

εφαρμογών κατά την εκπαίδευση και την επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα ορίζει πως η 

επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία «αποτελείται από εφαρμογές, πρακτικές και 

έρευνες που έχουν ως στόχο τη μελέτη, και αν κρίνεται απαραίτητο την αναπλήρωση, 

είτε προσωρινών είτε μόνιμων αναπηριών, ανεπαρκειών αλλά και περιορισμών 

δραστηριοτήτων ατόμων με σοβαρές δυσκολίες στην παραγωγή προφορικού- γραπτού 

λόγου, ομιλίας και κατανόησης» ( American Speech Language- Hearing Association, 

ASHA, 2005, σελ. 1).  

Η προσθήκη της λέξης «κατανόηση» στον ορισμό της επαυξητικής και 

εναλλακτικής επικοινωνίας προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις ειδικές επικοινωνιακές 
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ανάγκες των ατόμων που παλεύουν να κατανοήσουν την ομιλούμενη γλώσσα. Αυτό 

περιλαμβάνει πολλούς ανθρώπους που βιώνουν σοβαρή νοητική ή/ και πολλαπλές 

αναπηρίες. Με την αναγνώριση της ανάγκης για αύξηση της κατανόησης, αυτός ο 

ορισμός βοηθά στην εξασφάλιση πως απευθύνεται η επαυξητική και εναλλακτική 

επικοινωνία στις οι έντονες ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες (Fosset & Mirenda, 

2007). 

 

 1.1.2  Κατηγορίες επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες συστημάτων της επαυξητικής και 

εναλλακτικής επικοινωνίας: το σύστημα με χρήση βοηθήματος και το σύστημα χωρίς 

βοήθημα. Τα συστήματα επικοινωνίας με βοήθημα αναφέρονται σε τεχνικές που 

απαιτούν εξωτερικό εξοπλισμό, όπως μη τεχνολογικές συσκευές επικοινωνίας (π. χ. 

βιβλία με εικόνες) αλλά και τεχνολογικές συσκευές παραγωγής ήχου (SGDs). Τα 

συστήματα επικοινωνίας χωρίς βοήθημα αναφέρονται σε αυτά που μπορούν να 

παραχθούν από το ίδιο το σώμα του ατόμου, όπως οι κινήσεις των χεριών, οι 

χειρονομίες και οι εκφράσεις του προσώπου (Lloyd et al., 1997, στο Schlosser & 

Sigafoos, 2006  Fossett & Mirenda, 2007). 

Το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που επιλέγουν τα συστήματα επαυξητικής 

και εναλλακτικής επικοινωνίας επιλέγει να χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό τεχνικών, 

τόσο με βοήθημα, όσο και χωρίς στην προσπάθεια να επικοινωνήσει για διάφορα 

θέματα με το ευρύτερο μέρος των συνομιλητών του (ASHA, 2004, στο Fossett & 

Mirenda, 2007). 

Αφού αποφασιστεί πως η χρήση συστημάτων επαυξητικής και εναλλακτικής 

επικοινωνίας είναι αυτό που αρμόζει στην περίπτωση του ατόμου οι ειδικότητες και οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται με το άτομο θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα 

πλήθος συμβόλων και συστημάτων, συσκευές υποστήριξης της επικοινωνίας και 

στρατηγικών παρέμβασης. Για την πιο ορθή απάντηση σε αυτό το ερώτημα απαιτείται 

συνήθως μια μορφή σύγκρισης των διαφορετικών μεθόδων (Schlosser & Sigafoos, 

2006).  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατηγορίες της επαυξητικής και εναλλακτικής 

επικοινωνίας, ανάλογα με την παρουσία ή μη βοηθητικών συστημάτων, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. 
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 Επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία (ΕΕΕ) χωρίς βοήθημα 

Η χωρίς βοήθημα ΕΕΕ διδάσκεται με επιτυχία σε άτομα με νοητικές και 

αναπτυξιακές αναπηρίες (Schwartz & Nye, 2006). Σε συστηματική ανασκόπηση που 

πραγματοποιήθηκε με 21 έρευνες όπου εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα της χρήσης 

κινήσεων των χεριών σε άτομα με αυτισμό  αποδείχθηκε πως αυτή η μέθοδος είναι 

επαρκής και πως οδηγεί σε βελτίωση της επικοινωνίας αυτών των ατόμων (Wendt, 

2009, στο Sigafoos, Meer, Schlosser, Lancioni, O’ Reilly & Green, 2016). Επιπρόσθετα 

πλήθος ερευνών υποδεικνύει τρόπους για αποτελεσματικές μεθόδους για τη 

διδασκαλία χρήσης χειροκίνητων νοημάτων για άτομα με νοητικές και αναπτυξιακές 

αναπηρίες για ένα μεγάλο εύρος επικοινωνιακών σκοπών (Sigafoos et al., 2016). 

Κάποιοι από αυτούς τους σκοπούς επικεντρώνονται στο να καθιστούν οι ΕΕΕ το άτομο 

ικανό να συμμετέχει στις καθημερινές του δραστηριότητες και να επιλέγει πώς θα 

περάσει τη μέρα του αλλά και να εκφέρει απόψεις για καθημερινά ζητήματα (Norburn, 

Levin, Morgan & Harding, 2016). Παραδείγματα ΕΕΕ χωρίς βοήθημα είναι οι 

εκφράσεις του προσώπου, οι χειρονομίες και τα νοήματα τύπου Makaton που 

καθορίστηκαν το 1987 από την Walker (Norburn et al., 2016).  

Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται σε επίπεδο νοημάτων η ελληνική νοηματική 

γλώσσα (ΕΝΓ). Η νοηματική γλώσσα είναι κυρίως η γλώσσα των κωφών και αποτελεί 

ένα αυτόνομο σύστημα φυσικής γλώσσας, διαφοροποιούμενη από τις ομιλούμενες 

γλώσσες βάσει των επικοινωνιακών μέσων που χρησιμοποιεί και της οργάνωσης του 

μηνύματος, σύμφωνα με αυτά τα μέσα (Sandler, 2003, στο Ανδρικοπούλου, 2015). 

Κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στις μέχρι τώρα μελετημένες ΝΓ διεθνώς είναι η 

χρήση των εκφραστικών δυνατοτήτων που παρέχει η μορφή και η κατεύθυνση της 

παλάμης, η κίνηση των χεριών, η στάση και η κίνηση του σώματος και η έκφραση του 

προσώπου. Ο τρισδιάστατος χώρος είναι το πλαίσιο στο οποίο οργανώνονται και οι 

γραμματικές σχέσεις (παραγωγική-κλιτική μορφολογία), το λεξιλόγιο και η σύνταξη 

κάθε ΝΓ. Το κύριο διαφοροποιητικό στοιχείο μεταξύ των ΝΓ και των ομιλούμενων 

γλωσσών είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφέρονται αυτός από μόνος του καθορίζει 

τυπολογικά τη γλώσσα (Sandler & Lillo-Martin, 2001, στο Ανδρικοπούλου, 2015). 

Επίσης σύστημα επικοινωνίας χωρίς βοήθημα αποτελεί και η χρήση των 

νοημάτων Makaton, με το ειδικό λεξιλόγιο που αυτό διαθέτει.  Το γλωσσικό 

πρόγραμμα Makaton  διαθέτει ένα βασικό λεξιλόγιο «πυρήνα» το οποίο διδάσκεται 

μέσω νοημάτων και ομιλίας. Σε αυτό ανήκει ένα μικρό πλήθος λέξεων ικανό να 
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καλύψει τις απαραίτητες ανάγκες, με λέξεις που περιγράφουν βασικά αντικείμενα, 

σκέψεις και αισθήματα, ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία (Walker, 1987). 

Η ΕΕΕ χωρίς βοήθημα έχει το πλεονέκτημα πως είναι διαθέσιμη για τον 

ενδιαφερόμενο χρήστη κάθε στιγμή, χωρίς να απαιτεί εξωτερικές συσκευές ή κάποια 

άλλη προεργασία. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματική χρήση χειροκίνητων νοημάτων και 

χειρονομιών απαιτεί επαρκή έλεγχο κινήσεων από το άτομο ώστε να παράγει ευκρινή/ 

ευνόητα νοήματα/ χειρονομίες και επίσης να τις απευθύνει σε ακροατή ο οποίος να 

μπορεί να τις ερμηνεύσει (Sigafoos et al., 2016). 

 

 Επαυξητική και εναλλακτική επικοινωνία (ΕΕΕ) με βοήθημα 

Η  ΕΕΕ με τη χρήση βοηθήματος είναι και αυτή που περιέχει τις περισσότερες 

επιλογές για αξιοποίηση. Υπάρχουν ελάχιστες αναφορές που να υποστηρίζουν τη 

χρήση συστημάτων ΕΕΕ χωρίς βοήθημα, όπως η νοηματική γλώσσα, οι 

ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τη χρήση συστημάτων ΕΕΕ με βοήθημα, τα οποία απαιτούν 

και τον απαραίτητο εξοπλισμό (Ganz, Earles-Vollrath, Heath, Parker, Rispoli & Duran, 

2012). Η χρήση αυτών των συστημάτων και κυρίως αυτών που βασίζονται στις εικόνες 

εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο και στα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού, καθώς η απουσία ευκολίας για εκλεπτυσμένη κίνηση τους αποτρέπει από τη 

χρήση νοημάτων μέσω χεριών (Ganz et al., 2012).  

Μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες, σύμβολα, εικόνες, περιλαμβάνοντας 

και την τεχνική PECS (Picture Exchange Communication System, Frost & Bondy, 

2002), ηλεκτρονικές συσκευές αφής, όπως τα βοηθήματα παραγωγής ήχου (Norburn 

et al., 2016). Η χρήση της εικονικής αναπαράστασης των σκέψεων/ λέξεων μέσω της 

αφής, αντικειμένων, συμβόλων ,εικόνων και γραμμένων λέξεων προσδίδει στον 

χρήστη ΕΕΕ ένα χειροπιαστό παράδειγμα από αυτό που έχει λεχθεί, όπως συμβαίνει 

και με την ομιλούμενη γλώσσα (Rowland & Schweigert, 2000, στο Norburn et al., 

2016). Η εικονική φύση των συμβόλων έχει λιγότερες απαιτήσεις από τη μνήμη 

εργασίας σε σχέση με την ομιλούμενη γλώσσα (Rowland & Schweigert, 2000, στο 

Norburn et al., 2016).  

Πιο σύνθετες μέθοδοι της ΕΕΕ είναι αυτές που απαιτούν πιο προηγμένο 

εξοπλισμό, όπως οι συσκευές παραγωγής ήχου οι οποίες καθιστούν το χρήστη ικανό 

να παράγει σύνθετες εκφράσεις και αναφέρονται ως συσκευές «υψηλής τεχνολογίας», 

ενώ πιο απλές συσκευές αναφέρονται ως «χαμηλής τεχνολογίας» (Norburn et al., 
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2016). Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας θα μελετηθούν οι δύο πιο διαδεδομένοι στην 

Ελλάδα τρόποι που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με έρευνες, οι οποίοι είναι οι Makaton 

και Pecs (Soulis, Kartasidou, Samara, Barlou, 2009 · Πασχαλίδου,2013), όμως μέσω 

αυτής της εργασίας θα αναφερθούν και άλλοι βασικοί τρόποι για ΕΕΕ. 

 

 Το λεξιλόγιο Makaton 

Το λεξιλόγιο της Makaton αποτελεί ένα σύστημα ΕΕΕ χωρίς βοήθημα. Σε αυτό 

το κεφάλαιο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά ως προς αυτό, μελετώντας τη χρήση αυτής 

της μεθόδου με όλες τις λεπτομέρειες και τις τεχνικές που περιέχει, οι οποίες μπορούν 

να περιέχουν και κάποιο βοήθημα.  

Η χρήση του συγκεκριμένου λεξιλογίου είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για 

την επικοινωνία ατόμων με επικοινωνιακές δυσκολίες τόσο στην Ελλάδα, αλλά και στη 

Μ. Βρετανία και σε άλλες 40 χώρες ( Makaton Development Project, 2006, στο Sheehy 

& Duffy, 2009 · Soulis et al., 2009). Η παιδαγωγική του μέθοδος αρχικά εφαρμόστηκε 

αποκλειστικά σε παιδιά με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, αργότερα όμως 

καθιερώθηκε ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι των παιδαγωγικών πρακτικών των ειδικών 

σχολείων και επομένως και της ζωής πολλών παιδιών με σοβαρές μαθησιακές και 

επικοινωνιακές δυσκολίες. Η σημερινή του πανταχού παρουσία και συνήθεια είναι 

πιθανό να υποβαθμίζει την επίδραση που είχε ως μέθοδος όταν αρχικά εμφανίστηκε 

(Sheehy & Duffy, 2009).  

Κατά την εξελεγκτική πορεία του συγκεκριμένου συστήματος ΕΕΕ υπήρξαν 

αρκετές κριτικές σχετικά με το σχεδιασμό και την παιδαγωγική του μέθοδο, 

υποστηρίζοντας πως πρόκειται για μια άκρως περιοριστική μέθοδο, χωρίς να 

προσφέρει τη δυνατότητα εξέλιξης της γλώσσας και της επικοινωνίας στον χρήστη 

(Kiernan, 1982 · Byler, 1985, στο Sheehy & Duffy, 2009). Αυτές οι διαφωνίες παρ’ 

όλα αυτά δεν εμπόδισαν τη ραγδαία εξέλιξη του λεξιλογίου, με αποτέλεσμα η χρήση 

του συγκεκριμένου συστήματος να επεκταθεί και σε άλλες πιο σοβαρές μαθησιακές 

δυσκολίες και επίσης να δημιουργηθεί και ο κατάλογος με τα σύμβολα της Makaton 

συνδυαστικά με τα νοήματα, καθιστώντας έτσι το συγκεκριμένο σύστημα και ως ένα 

από τα συστήματα που ανήκουν στην κατηγορία ΕΕΕ με βοήθημα (Walker, 1987). 

Παραδείγματα των συμβόλων του λεξιλογίου Makaton βρίσκονται στην Εικόνα 1. Ο 

χρήστης διδάσκεται το λεξιλόγιο σταδιακά, μέσω εννέα συγκεκριμένων σταδίων, με το 

κάθε ένα να περιέχει έννοιες πιο πολύπλοκες από το προηγούμενο. Διδάσκεται και 
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χρησιμοποιείται από μικρές ηλικίες αλλά και μεγαλύτερες εφόσον δεν εμφανίζουν οι 

χρήστες δυσπιστία και ντροπή καθώς υποστήριξαν πως η δημόσια χρήση του, τους 

καθιστά άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως παρατηρήθηκε ύστερα από έρευνες (Sheehy 

& Duffy, 2009). 

 

Εικόνα 1: Παράδειγμα εικονογραφημένων λέξεων MAKATON (Sheehy & Duffy, 2009). 

 

 Picture Exchange Communication System (PECS) 

Το επόμενο σύστημα που θα μελετηθεί είναι ένα σύστημα επικοινωνίας μέσω 

ανταλλαγής εικόνων και ονομάζεται Picture Exchange Communication System 

(PECS),  το οποίο καθιερώθηκε το 1994 από τους Bondy και Frost. Τα μέχρι τότε 

συστήματα απαιτούσαν τη χρήση νοημάτων ή εικόνων/συμβόλων όπου ο χρήστης 

καλούνταν να δείξει εικόνες ή σύμβολα ώστε να περάσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα 

(Bondy & Frost, 2002). Στις ομάδες όπου χρησιμοποιείται η νοηματική γλώσσα ως 

μέθοδος επικοινωνίας δεν μπορούν εύκολα να ενταχθούν άτομα με σοβαρές 

επικοινωνιακές δυσκολίες, όπως αυτές που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού καθώς η εκμάθησή του συγκεκριμένου τρόπου επικοινωνίας 

βασίζεται στη μίμηση και στη γενίκευση, κάτι που δεν μπορούν αυτά τα άτομα να 

κατανοήσουν εύκολα (Bondy & Frost, 2002).  

Πολλά παιδιά που χρησιμοποιούν συστήματα που απαιτούν την υπόδειξη 

εικόνων/συμβόλων δεν είναι ακριβείς στο να δείχνουν ή δεν μπορούν να δείξουν με το 

ένα μόνο δάχτυλο, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν όλο το χέρι, καλύπτοντας έτσι 

παραπάνω από μία εικόνες/σύμβολα. Αυτή η έλλειψη ακρίβειας δυσκολεύει την 

επικοινωνία. Επίσης το γεγονός ότι απαιτούν από τον συνομιλητή να βρίσκεται πολύ 

κοντά στο άτομο που θα χρησιμοποιήσει τις εικόνες/σύμβολα για να επικοινωνήσει 

καθυστερούν την επικοινωνία, καθώς πρέπει να περιμένουν να έρθει κοντά τους για να 

του δείξουν αυτό που θέλουν να πουν (Bondy & Frost, 2002).  

Το σύστημα PECS είναι ένα σύστημα εναλλακτικής και επαυξητικής 

επικοινωνίας που δημιουργήθηκε για άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές 

επικοινωνιακές δυσκολίες. Αρχικά αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία ατόμων που 
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βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, που απαιτούν ένα λειτουργικό, αυτό-

διαχειριζόμενο σύστημα επικοινωνίας (Bondy & Frost, 1994).  

Πρόκειται για ένα διακεκριμένο σύστημα για τη διδασκαλία επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. Εμπλέκεται με συστηματικές εντολές για τη διδασκαλία λειτουργικών 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από έξι στάδια (Bondy & Frost, 1994 · Bondy & 

Frost, 2002). Το πρωτόκολλο εκπαίδευσης είχε σχεδιαστεί ώστε με συστηματικό τρόπο 

να καθιερώσει σε κάθε χρήστη μια πιο ανεξάρτητη επικοινωνιακή συμπεριφορά. 

Δηλαδή, όταν κάποιος με επάρκεια αποκτήσει τα οφέλη του ενός σταδίου προχωρά στο 

επόμενο (Boesch, Wendt, Subramanian & Hsu, 2013). Ο χρήστης μαθαίνει να εκφράζει 

τις επιθυμίες του με το να επιλέγει κάρτες με εικόνες τις οποίες ανταλλάσσει με τον 

συνομιλητή του για να του δείξει αυτό που προτιμά. Στα τελευταία στάδια ο χρήστης 

μαθαίνει να ανταποκρίνεται στην ερώτηση «Τι θέλεις;», «Τι βλέπεις;», «Τι έχεις;» και 

να απαντά (Flippin, Reszka & Watson, 2010). Στο τέλος της εκπαίδευσης, ο χρήστης 

του συστήματος PECS αναμένεται να είναι σε θέση να δίνει πιο λεπτομερείς 

απαντήσεις και επιθυμίες, δημιουργώντας περιγραφικές προτάσεις και σχόλια (Boesch 

et al., 2013). Η εκμάθηση των αρχικών σταδίων μπορεί να ξεκινήσει από μικρές 

ηλικίες, ακόμα και από τον πρώτο έτος ηλικίας (Bondy & Frost, 2002). Το σύστημα 

PECS βασίζεται στις αρχές της συμπεριφοριστικής ανάλυσης, όπως η προτροπή, η 

ενίσχυση και στρατηγικές διόρθωσης του λάθους σε κάθε στάδιο διδασκαλίας. Δεν 

έχουν, όμως όλοι οι χρήστες PECS τη δυνατότητα να κατακτήσουν και τα έξι στάδια 

(Boesch et al., 2013). 

 

 Τα σύμβολα Bliss 

Το σύστημα που αναφέρεται στα σύμβολα Bliss ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 

τη δεκαετία του 1970 ως ένα από τα συστήματα εναλλακτικής και επαυξητικής 

επικοινωνίας. Από τότε μέχρι και σήμερα οι διεθνείς οργανώσεις συνεχώς εργάζονται 

για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος και πλέον το λεξιλόγιο των συμβόλων Bliss 

ανέρχεται σε παραπάνω από 5000 Bliss-λέξεις (Jennische & Ztterlund, 2015). 

Τα σύμβολα Bliss έχουν μια μοναδική δομή, που τα διαφοροποιεί από τις 

εικόνες που χρησιμοποιούνται ως συστήματα ΕΕΕ. Δομήθηκαν από τον Bliss και 

αποτελούν ένα γραφικό σύστημα, βασισμένο στους χαρακτήρες Bliss, κάθε ένας από 

τους οποίους χαρακτήρες έχει το δικό του νόημα (Bliss Symbolics Communication 

International, 2004). Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται κάποια γραφικά σχέδια ως 
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παράδειγμα των συμβόλων Bliss. Οι χαρακτήρες Bliss μπορούν να έχουν ένα 

συγκεκριμένο νόημα (για παράδειγμα σπίτι, καρέκλα, άνθρωπος, φυτό) ή μια περίληψη 

νοήματος (όπως για παράδειγμα, ένα συναίσθημα παρουσιάζεται με μια καρδιά · η 

προστασία παρουσιάζεται με το σχήμα μιας σκεπής, που παραπέμπει στη λειτουργία 

της σκεπής, όπου είναι η προστασία · το μυαλό αναπαρίσταται με το σχήμα του 

κρανίου).                              

 

Εικόνα 2: Γραφικά σχέδια συμβόλων Bliss (Blissymbolics Communication 

International, 2004). 

 

Οι χαρακτήρες Bliss μπορούν να ενώνονται με άλλους και να δημιουργούν νέες 

λέξεις (βλ. Εικόνα 2). Για παράδειγμα η οικογένεια παρουσιάζεται με την ένωση του 

ατόμου και του καταφύγιου, το πάρκο από την ένωση του δέντρου με το φυτό. Ακόμη 

οι χαρακτήρες Bliss δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα που αναπαριστούν 

αλλά σε πιο γενικές έννοιες. Τα ζώα αναπαρίστανται με τέσσερα πόδια, αλλά η 

αναπαράσταση αναφέρεται σε όλα τα ζώα γενικά και όχι μόνο σε όσα έχουν τέσσερα 

πόδια. Κάθε χαρακτήρας Bliss ή λέξη που αναπαριστά μια έννοια, αυτή η έννοια 

μπορεί να εξηγηθεί με πολλούς τρόπους, όπως με συνώνυμα, ως ακολουθία λέξεων ή 

και ως πρόταση(Jennische & Zetterlund, 2015). 
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 Picture Communication Symbols (PCS) 

Αρχικά το συγκεκριμένο σύστημα δημιουργήθηκε περίπου το 1980 από τον 

Mayer-Johnson και χρησιμοποιήθηκε για την επικοινωνία. Μέσω του συστήματος 

Picture Communication Symbols επιδιώκεται κυρίως η μεταβίβαση πληροφοριών σε 

άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Αυτές οι εικόνες που υπάγονται στο 

συγκεκριμένο σύστημα αναπαριστούν ανθρωπάκια (cartoon) να εκτελούν ενέργειες 

απαραίτητες για την καθημερινότητα, μέσα σε λειτουργικά πλαίσια γνώριμα στο παιδί 

μέσω του εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος (Gillespie-Smith, Riby, 

Hancock & Doherty-Sneddon, 2014). Για παράδειγμα οι συμβολικές εικόνες κάποιες 

φορές παρουσιάζονται παραπλεύρως με αληθινές (ίσως φωτογραφικές) εικόνες ώστε 

να μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες είτε αν βρίσκονται στο σχολείο να ορίσουν 

ένα ωρολόγιο πρόγραμμα. Το σύστημα περιέχει ένα μεγάλο πλήθος συμβόλων που 

μπορεί να αυξηθεί και να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 

του κάθε χρήστη (Gillespie-Smith et al., 2014). Δεν έχει δομηθεί όπως τα σύμβολα 

Bliss και δεν έχει αφηρημένες έννοιες. Κάθε εικόνα απεικονίζει τα συγκεκριμένα μόνο 

αντικείμενα και απευθύνεται μόνο στην ενέργεια που παρουσιάζει. Περιέχει παραπάνω 

από 3000 σύμβολα και λόγω του ότι είναι χρωματισμένες εικόνες με πολλές 

λεπτομέρειες για την ενέργεια και τα πλαίσια όπου αυτή πραγματοποιείται  τα άτομα 

με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες μπορούν να καταλάβουν ακριβώς σε ποια 

ενέργεια απευθύνεται η εικόνα και ποια είναι η χρήση του αντικειμένου (Fontani, 

2014).  

Η εφαρμογή ενός οπτικού προγράμματος και παρακινήσεων μέσα σε ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον αναφέρεται μέσω ερευνών πως βοηθά την επικοινωνία και 

μειώνει την επιθετική συμπεριφορά (Dooley, Wilczenski & Torem, 2001) και 

βελτιώνει την τάση και την προθυμία για συζήτηση (Massey & Wheeler, 2000). Ένα 

σύστημα εικόνων αυτής της κατηγορίας που χρησιμοποιείται ευρέως στην επικοινωνία 

κυρίως ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι το Boardmaker (BM). 

Οι συγκεκριμένες εικονικές προτροπές όπως το BM δημιουργήθηκαν λόγω της 

γλωσσικής ανεπάρκειας των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. 

Χρησιμοποιώντας οπτικά συστήματα εικόνων όπου αναπαριστούν ενέργειες και 

αντικείμενα (όπως για παράδειγμα η ώρα του φαγητού, του παιχνιδιού και της 

εργασίας) μεταφέρουν πληροφορίες στα άτομα αυτά σε σχέση με το δικό τους οικείο 

περιβάλλον και την καθημερινή τους ρουτίνα. Αξιοποιείται και κατά την παραγωγή 
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οπτικών χρονοδιαγραμμάτων και ως υπενθύμιση κανόνων (Gillespie-Smith et al., 

2014). 

Η χρήση του συστήματος Picture Communication Symbols είναι κατάλληλη 

για άτομα με δυσκολίες κατανόησης αφηρημένων εννοιών όπως τα άτομα με βαριά 

νοητική αναπηρία και άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και έχουν τις 

δυσκολίες που αυτό προκαλεί στη γενίκευση: οι καταστάσεις και τα αφηρημένα 

σύμβολα που απεικονίζονται με ζωγραφιές που δείχνουν μια σειρά από συγκεκριμένα 

και ξεκάθαρα γεγονότα (Fontani, 2014).  

 

 Τα συστήματα PIC και  PIC syms 

Συμβολικά συστήματα με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσω 

εναλλακτικών και επαυξητικών μεθόδων είναι τα προγράμματα PIC και PIC Syms 

(Hourcade, Pilotti, West, & Parette, 2004). Τα σύμβολα Pictogram Ideogram 

Communication (PIC) αναπτύχθηκαν το 1980 από τον Maharaj και αρχικά 

προορίζονταν για παρεμβάσεις σε παιδιά με οπτικές αναπηρίες (Beukelman & 

Mirenda, 2013). Το σύστημα PIC περιέχει αυτοκόλλητα λευκά σύμβολα σε μαύρο 

φόντο. Αυτή η ασπρόμαυρη αντίθεση μπορεί να αποτυπώσει και να ενισχύσει το νόημα 

και για τον λόγο αυτό τα σύμβολα PIC αποτελούν ένα κώδικα επικοινωνίας με υψηλή 

διαύγεια, ευρέως χρησιμοποιούμενα από άτομα με νοητικές αναπηρίες ή που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (Fontani, 2014). 

Από την άλλη πλευρά, το σύστημα PICsyms είναι ένα χειρόγραφο συμβολικό 

σύστημα επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από τον F. Carlson το 1986. Τα σύμβολα 

παρουσιάζονται σε επίπεδο διαφανειών και απαρτίζονται από μαύρες γραμμές σε 

λευκό φόντο. Το σύστημα PICsyms βασίζεται στο λεξιλόγιο που κυρίως 

χρησιμοποιούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μπορεί να περιλαμβάνει και 

αφηρημένες έννοιες και αποτελείται από 850 σύμβολα κατηγοριοποιημένα με βάση τη 

σημασιολογία  τους. Το κάθε σύμβολο υπάρχει σε τρία μεγέθη, το κανονικό, το μικρό 

και το μεγάλο μέγεθος. Ο κώδικας σχετίζεται μέσω μιας ομάδας λευκών πλεγμάτων 

και οδηγιών ώστε να δημιουργηθούν νέα σύμβολα, να τροποποιηθούν να ήδη 

υπάρχοντα και να δομηθούν νέες έννοιες με βάση τις γνώσεις του παιδιού (Fontani, 

2014).  Λόγω των διαφανειών, ο PIC Syms κώδικας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 

άλλο σκοπό και να δημιουργήσει επιφάνειες επικοινωνίας έτοιμες προς χρήση για την 
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παρέμβαση του γνωστικού προφίλ που σχετίζεται με τις ανεπάρκειες του φάσματος του 

αυτισμού (Cafiero, 2005 · Fontani, 2014). 

 

 Το σύστημα Braille 

Το σύστημα Braille είναι ένα απτικό σύστημα ανάγνωσης και γραφής και 

αποτελείται από ανάγλυφες κουκίδες. Το βασικό της στοιχείο είναι το «εξάστιγμο», έξι 

κουκίδες τοποθετημένες ανά τρεις σε δύο στήλες. Για να προσδιορίζονται πιο εύκολα 

οι κουκίδες της αριστερής στήλης αριθμούνται από το 1-3 ενώ της δεξιάς από το 4-6. 

Ο κώδικας αποτελείται από 63 χαρακτήρες, καθένας από τους οποίους δημιουργείται 

από τους συνδυασμούς των κουκίδων του εξάστιγμου. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

σχηματίζονται οι φόρμες ονομάζεται κελί (cell). Ομοίως με τη γραφή των βλεπόντων 

η braille διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά και από επάνω προς τα κάτω. 

(Καρακώστα, 2012 · Savaiano, Compton, Hatton & Lloyd, 2016).  

Πλέον επικρατεί η άποψη πως το σύστημα braille είναι αναποτελεσματικό, με 

μέτριες επιδόσεις στην εκπαίδευση και οι μαθητές ωθούνται σε ηχητικά μέσα για την 

εκπαίδευσή τους, στα οποία προσαρμόζονται από νεαρή ηλικία. Έτσι οι έρευνες 

σχετικές με τη χρήση braille είναι περιορισμένες και όσες γίνονται δεν εκτιμώνται 

καθώς θεωρούνται ξεπερασμένες (Savaiano, 2014 · Savaiano et al., 2016). 

 

1.1.3 Τα οφέλη της χρήσης επαυξητικής και εναλλακτικής 

επικοινωνίας 

Άτομα με σοβαρές αναπηρίες που έχουν περιορισμένη δυνατότητα έκφρασης 

έχουν επιδεικτικά περιθωριοποιηθεί από τις επικοινωνιακές παρεμβάσεις. Συχνά τα 

άτομα με μερική ή καθόλου ομιλία αναφέρονται ως αδύναμοι να επωφεληθούν από τα 

προνόμια πως επικοινωνιακών προγραμμάτων. Αυτό κατά κύριο λόγο είναι αλήθεια 

για όσα παιδιά με σοβαρές αναπηρίες διδάχθηκαν μέσω των παραδοσιακών μεθόδων 

λογοθεραπείας και έδειξαν ελάχιστη βελτίωση. Έτσι τα παιδιά αυτά είναι αδύνατο να 

εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους καθώς δεν μπορούν να εκφραστούν. Σε αυτά τα 

άτομα, τη δυνατότητα έκφρασης τους την προσφέρουν τα συστήματα εναλλακτικής 

και επαυξητικής επικοινωνίας (Alant & Bornman, 2012). Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία είτε ως μόνιμο είτε ως 

προσωρινό τρόπο επικοινωνίας χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί λόγω της αιτίας του 

προβλήματος που αντιμετωπίζουν (Alant & Bornman, 2012). Το εκάστοτε πρόγραμμα 
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που θα επιλεγεί προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ατόμου και ποικίλει ως προς τις 

επιλογές. Υπάρχουν συστήματα για άτομα με ικανοποιητική νοημοσύνη, αλλά 

σωματικές αναπηρίες και συστήματα για άτομα με νοητικές αναπηρίες ή βρίσκονται 

στο φάσμα του αυτισμού, ακόμα και σοβαρών περιπτώσεων που μπορεί να 

παρουσιάζουν και τις πολλαπλές αναπηρίες (Alant &. Bornman, 2012). 

Τα οφέλη των συστημάτων ΕΕΕ είναι πολλαπλά. Το άτομο αποκτά τη 

δυνατότητα επικοινωνίας, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοεκτίμησή του και 

νιώθει λιγότερη απογοήτευση. Ειδικότερα οι μαθητές μέσω ερευνών αποδεικνύεται 

πως ωφελούνται όταν προσαρμόζουν την επικοινωνία τους μέσω των συστημάτων που 

προσφέρει η εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, έχει 

παρατηρηθεί πως οι μαθητές με σοβαρές αναπηρίες χρειάζονται περισσότερη 

υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην 

εκπαίδευση (ειδικότητες και συμμαθητές) ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στο 

πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης. Η επιτυχία τους σε αυτή τους την προσπάθεια 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση που τους παρέχεται στις 

αποτελεσματικές μεθόδους των ΕΕΕ (Kent-Walsh & Light, 2003· Downing, 2005). 

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πολλαπλά οφέλη σχετιζόμενα με την ομαλή 

ένταξη των μαθητών που χρησιμοποιούν τα συστήματα ΕΕΕ ως τα πρωταρχικά μέσα 

επικοινωνίας. 

Τα βασικότερα εκ των οποίων είναι: 

 η αυξημένη πρόσβαση στη γενική εκπαίδευση 

 η καλύτερη καθοδήγηση  

 βελτίωση στη χρήση των συστημάτων αυτών στην τάξη  

 αύξηση της κοινωνικής τους συμμετοχής και της συχνότητας 

αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους και, 

 βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης (Calculator, 2009). 

 Οι συμμαθητές εντοπίζονται πιο θετικοί και γνώστες όταν βλέπουν τους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες να είναι πιο ικανοί και να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί 

τους (Kent-Walsh & Light, 2003).  

Η επικοινωνία διαχέεται σε όλες τις μορφές του γενικού προγράμματος 

εκπαίδευσης. Είτε διδάσκονται μαθηματικά, είτε φυσική, είτε ανάγνωση ή γραφή η 

πληροφορία μεταφέρεται μέσω ποικίλων μεθόδων της επικοινωνίας. Η επικοινωνία 

είναι απαραίτητη για να υποδειχθούν ανάγκες για βοήθεια ή διευκρίνιση· να ζητηθούν 
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ή να παραχθούν πληροφορίες, αντικείμενα και ενέργειες· να καθιερωθεί και να 

διατηρηθεί η κοινωνική εγγύτητα με τους υπόλοιπους και μια ποικιλία από άλλες 

ενέργειες και σκοπούς. Οι μαθητές που εξοπλίζονται με αποτελεσματικά μέσα 

επικοινωνίας είναι με αυτόν τον τρόπο καλύτερα προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν 

ενεργά στην τάξη (Calculator, 2009· Clarke & Kirton, 2003).  

Βασικό κομμάτι για την ριζική αλλαγή και αύξηση του πλήθους που επιλέγεται 

να ωφεληθεί από τα συστήματα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας αποτελεί 

και η αφύπνιση του πληθυσμού και η αποδοχή αυτών των συστημάτων από το 

ευρύτερο μέρος της κοινωνίας, καθώς ελαχιστοποιήθηκαν οι αρνητικές αντιδράσεις 

και οι προκαταλήψεις απέναντι στους χρήστες τέτοιων μεθόδων. Όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι τα επιλέγουν χωρίς να φοβούνται για τις αντιδράσεις των υπόλοιπων 

ανθρώπων (Light & McNaughton, 2012). Παλαιότερα, η ΕΕΕ λανθασμένα θεωρούνταν 

ως η «τελευταία λύση» για τους ανθρώπους με περίπλοκες επικοινωνιακές ανάγκες, 

κρατημένες για τις περιπτώσεις ατόμων όπου όλες οι άλλες μέθοδοι είχαν αποτύχει. 

Πολλοί θεραπευτές και οικογένειες είχαν την εντύπωση πως μετά τις παρεμβάσεις της 

ΕΕΕ θα επηρεάζονταν αρνητικά η ανάπτυξη της ομιλίας ή η ανάκαμψη. Ως 

αποτέλεσμα άτομα με ελάχιστες πιθανότητες για ανάπτυξη ομιλίας, με κινητικές 

αναπηρίες που θεωρούνταν οι κατάλληλοι για τις παρεμβάσεις της ΕΕΕ ακόμα και σε 

αυτούς οι παρεμβάσεις καθυστερούσαν. Ακόμη είχε λανθασμένα πιστευτεί πως για τη 

χρήση των συστημάτων ΕΕΕ απαιτούνταν προαπαιτούμενες γνώσεις, με αποτέλεσμα 

αρκετά άτομα με σοβαρές γνωστικές αναπηρίες να εξαιρούνται από τις παρεμβάσεις 

(Hourcade et al., 2004). 

Πλέον υπάρχει αύξηση του πλήθους και έχουν πραγματοποιηθεί ριζικές 

αλλαγές στις πρακτικές χρήσης των ΕΕΕ. Υπάρχει αυξημένο πλήθος εμπειρικών 

δεδομένων που πιστοποιούν τα θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων των ΕΕΕ 

(Fried-Oken, Beukelman & Hux, 2012 · Schlosser, Sigafoos & Koul, 2009· Wendt, 

2009). Επιπρόσθετα, υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν πως δεν προκαλούνται 

προβλήματα στην ανάπτυξη ή αποκατάσταση του λόγου (Beukelman & Mirenda, 2013, 

Schlosser & Wendt, 2008). Ακόμη, ο μύθος για τις προαπαιτούμενες γνώσεις 

καταρρίπτεται καθώς οι παρεμβάσεις έχουν εφαρμοστεί σε παιδιά μικρά, προσχολικής 

ηλικίας και είχαν θετικά αποτελέσματα (Branson & Demchak, 2009· Light & Drager, 

2012). 

Τα θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων ΕΕΕ, υποστηριζόμενα από 

επιστημονικά δεδομένα, είχαν ως αποτέλεσμα την γνωστοποίηση των ΕΕΕ στο κοινό. 
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Με τον τρόπο αυτό, οι παρεμβάσεις άρχισαν να εφαρμόζονται σε παιδιά νεαρής ηλικίας 

και σε άτομα με νοητικές αναπηρίες (Light & McNaughton, 2012). Επιπρόσθετα, οι 

παρεμβάσεις ΕΕΕ εφαρμόζονται πλέον όχι μόνο σε παιδιά που δεν έχουν λειτουργικό 

λόγο, αλλά και σε παιδιά με υψηλό ποσοστό κινδύνου για την ανάπτυξη του λόγου, 

που μπορεί να εμφανίσουν τη δυνατότητα του λόγου σε πιο προχωρημένη ηλικία, ή 

που παρόλο που εμφανίζουν λόγο, έχουν δυσκολίες στην κατανόηση, όπου 

συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, παιδιά με 

σύνδρομο Down και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες (Light & McNaughton, 2012). 

Αυτές οι αλλαγές ενημέρωσης και αποδοχής των παρεμβάσεων ΕΕΕ είχαν ως 

αποτέλεσμα να επεκταθούν οι χρήσεις και σε ενήλικες που χρειάζονταν υποστήριξη 

στην ομιλία τους, όπου σύμφωνα με έρευνες ενήλικες που τους είχε προταθεί η χρήση 

αυτών των συστημάτων ΕΕΕ τελικά τα αποδέχτηκαν και άρχισαν να τα χρησιμοποιούν 

στην καθημερινότητά τους (Ball, Beukelman & Bardach, 2007).  

Ακόμη και οι οικογένειες πλέον υποστηρίζουν τη χρήση ΕΕΕ και τα θεωρούν 

απαραίτητα για την επικοινωνία μεταξύ αυτών και των ατόμων της οικογένειάς τους 

που τα χρησιμοποιούν (Light & McNaughton, 2012).  

Η αυξημένη ενημέρωση και αποδοχή των ΕΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την 

εφαρμογή τους και σε νέους πληθυσμούς, όπως οι ενήλικες με επίκτητες αναπηρίες, 

συμπεριλαμβανομένης και της προοδευτικής αφασίας, της άνοιας και αυτούς που 

βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου μπορεί να αντιμετωπίζουν 

προσωρινές δυσκολίες (Light & McNaughton, 2012). Η επάρκεια χρήσης της 

εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας αποτελεί ένα μέσο για την απόκτηση των 

παραπάνω οφελών και αν εφαρμοστεί σωστά, ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορεί όχι 

απλώς να εμπλουτίσει τον μαθητή με επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και με 

δεξιότητες που να οδηγούν σε αποτελεσματική επικοινωνία (Calculator, 2009). 

Οι μέθοδοι ΕΕΕ πλέον χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με την τεχνολογία, η 

οποία με τη ραγδαία της ανάπτυξη παρέχει πολλές δυνατότητες και ευκολίες στους 

χρήστες αυτών των μεθόδων. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ανήκει στον κλάδο 

της υποστηρικτικής τεχνολογίας και αναπτύσσεται στη συνέχεια της εργασίας, 

καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο κατηγορίες αναπηριών και των απαιτήσεων που αυτές 

έχουν. 
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1.2 Η υποστηρικτική τεχνολογία 

1.2.1 Ορισμός της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (ΥΤ)  

Η Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ) αποτελεί έναν τομέα που χρησιμοποιείται 

από τα συστήματα εναλλακτική και επαυξητικής επικοινωνίας σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό. Μέσω της ανάπτυξης των εφαρμογών, όπως τα γραφικά σύμβολα, οι ομιλητές, 

οι υπολογιστές με εξειδικευμένα λογισμικά και πολλά ακόμη, η Υποστηρικτική 

Τεχνολογία βοηθά στην ανάπτυξη της λειτουργίας της επικοινωνίας στα άτομα με 

σοβαρά προβλήματα ομιλίας και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει τη γνωστική και 

κοινωνική τους αλληλεπίδραση (Ferreira, Travassos, Alves, Sampaio & Pereira-

Guizzo, 2013). 

Ο όρος Υποστηρικτική Τεχνολογία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ως επίσημη 

έννοια το 1988, σαν νομικό στοιχείο στη νομοθεσία των ΗΠΑ, όπου συνθέτει μαζί με 

άλλους νόμους το ADA -American with Disabilities Act (United States, 2004, στο 

Ferreira et al., 2013). Μέσω αυτής της νομοθεσίας ορίζεται πως η Υποστηρικτική 

Τεχνολογία αποτελεί έναν εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για να αυξήσει, να 

διατηρήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές ικανότητες των ατόμων με αναπηρίες· 

αυτές οι υπηρεσίες είναι που άμεσα βοηθούν το άτομο με αναπηρία να δεχθεί και να 

χρησιμοποιήσει αυτές τις πηγές (Ferreira et al., 2013).  

Περίπου το 4,8% του πληθυσμού των ΗΠΑ εμφανίζει σοβαρά προβλήματα 

αναπηρίας, συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα με σωματικές/κινητικές, ακουστικές, 

οπτικές και επικοινωνιακές δυσκολίες (Hook et al., 2014). Ως αναπηρία ορίζεται κάθε 

περιορισμός ή έλλειψη ικανότητας να επιτελεστεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

είναι σημαντική στην καθημερινή ζωή (Kintsch & DePaula, 2002). Η ανάπτυξη των 

επιστημών και της τεχνολογίας παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες μέσω των οποίων η 

αναπηρία μπορεί να προσπεραστεί από ένα εξωτερικό αντικείμενο το οποίο ορίζεται 

ως μια συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας. Το τμήμα Υγείας και Ανθρωπίνων 

υπηρεσιών των ΗΠΑ ορίζει πως η υποστηρικτική τεχνολογία είναι κάθε συσκευή ή 

κάποια άλλη λύση, που βοηθά τους ανθρώπους με ανεπάρκειες σωματικές, νοητικές ή 

ψυχολογικές. Παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους εκτέλεσης αυτής της δραστηριότητας 

ή ενέργειας με ασφάλεια, όταν σε αντίθετη περίπτωση τους ήταν αδύνατο. Πλέον ένα 

τεράστιο πλήθος ανθρώπων εξυπηρετούνται χρησιμοποιώντας αυτές τις συσκευές 

υποστηρικτικής τεχνολογίας (Hook et al., 2014). Πολλά παιδιά με αναπηρίες 

βασίζονται σε αυτό το ευρύ πλήθος συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας ώστε να 
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υποστηριχθούν και να ολοκληρωθούν δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους. 

Αυτές οι συσκευές υποστήριξης ποικίλουν, από συσκευές απλής βοήθειας για ειδική 

βοήθεια σε παιδιά με αδύναμη λαβή ή περιορισμένη κίνηση, σε πιο σύνθετες και 

ακριβές συσκευές όπως τα ηλεκτρονικά αναπηρικά οχήματα και τις συσκευές 

εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας (Hook et al., 2014).  

Οι χρήστες και οι οικογένειές τους έχουν υψηλές προσδοκίες από την 

υποστηρικτική τεχνολογία και είναι πιθανό να απογοητευτούν αρκετά όταν αυτές δεν 

εκπληρώνονται. Είναι επόμενο, μετά την απογοήτευσή τους αν δυσκολευτούν με τη 

χρήση της συσκευής να την παρατήσουν και να συνεχίσουν με τις πιο παραδοσιακές 

τεχνικές. Ακόμη, λόγω του υψηλού κόστους αυτών των συσκευών πολλές φορές ενώ 

επιθυμούν να εργαστούν με αυτές οι τιμές τους να είναι απαγορευτικές ή ακόμα και το 

κόστος επισκευής τους να τους αποθαρρύνει και να τους απομακρύνει από τη χρήση 

τους (Hook et al., 2014 · Kintsch & DePaula, 2002). 

Τα αποτελέσματα της χρήσης των συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας 

αποτελούν βασικό στοιχείο για την αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών που 

προσφέρει η κάθε συσκευή στον χρήστη (Scherer et al., 2005). Οι χρήστες αλλά και οι 

παρασκευαστές επιθυμούν και επιδιώκουν το ιδανικό ταίριασμα χρήστη-συσκευής και 

έτσι κρίνεται απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται οι ανάγκες του κάθε χρήστη στις 

παραμέτρους με τις οποίες επιλέγεται μια συσκευή. Πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν 

τη σημασία της κατάλληλης αλλά και πρώιμης εκτίμησης των αναγκών του χρήστη 

που χρειάζεται τη συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας (Lenker & Paquet, 2003 · 

Scherer, Coombs & Merbitz, 2004).  

Καθώς λοιπόν έχουν αυξηθεί οι επιλογές και οι τεχνικές υποστηρικτικής 

τεχνολογίας η χρήση τους έχει γίνει πιο συχνή και πλέον συνιστάται από τους 

εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς θεραπευτές. Οι διαφορές ανάμεσα στους χρήστες 

μπορούν πιο εύκολα να αναγνωριστούν, παρόλα αυτά η διαδικασία της αντιστοιχίας 

μεταξύ του χρήστη και της τεχνολογίας παραμένει περίπλοκη λόγω των προσδοκιών 

και των αντιδράσεων απέναντι στην τεχνολογία. Οι αντιδράσεις είναι διαφορετικές για 

κάθε άνθρωπο και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Αυτοί μπορεί να 

περιλαμβάνουν την προσωπικότητα, την προσωπική συμπεριφορά, τις εμπειρίες, τις 

προτιμήσεις, τις ανάγκες για επικοινωνία, την κρίση και την άποψή τους σχετικά με τις 

ανάγκες τους, την ποιότητα ζωής και την ευημερία. Οι προσδοκίες και οι αντιδράσεις 

επίσης διαφέρουν από τις ανάγκες, τις ικανότητες, τις προτιμήσεις και πιθανότητα 
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απόψεις και εμπειρίες από προηγούμενες χρήσεις της τεχνολογίας και από τις απόψεις 

του περιβάλλοντος (Scherer et al., 2005). 

 

 1.2.2 Χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας στις διάφορες 

κατηγορίες ειδικών αναγκών 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσδιοριστούν τα διάφορα είδη υποστηρικτικής 

τεχνολογίας και πώς αυτά κατηγοριοποιούνται στο επίπεδο των ειδικών αναγκών. 

Κάθε κατηγορία ειδικών αναγκών περιέχει τις δικές της συσκευές υποστηρικτικής 

τεχνολογίας που θα καλύψουν τις ανάγκες τις έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

λειτουργήσει ο χρήστης χωρίς προβλήματα και περιορισμούς στην καθημερινή του 

ζωή. Στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνει αναφορά στις κατηγορίες ειδικών αναγκών 

που καλύπτονται και από το ερωτηματολόγιο και την έρευνα που ακολουθεί. Για το 

λόγο αυτό οι αναπηρίες που θα μελετηθούν αναφέρονται σε προβλήματα όρασης, 

προβλήματα ακοής, κινητικά/σωματικά προβλήματα, νοητικά προβλήματα και 

προβλήματα του φάσματος του αυτισμού. 

 

 Συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για άτομα με προβλήματα ακοής 

Ο πληθυσμός των ατόμων που αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής  αυξάνεται 

σύμφωνα με έρευνες αναλογικά με την ηλικία. Πλέον υποστηρίζουν οι ερευνητές πως 

είναι πιθανό να χρειαστεί περίπου το 19% του πληθυσμού μέσης ηλικίας κάποιο 

εξάρτημα υποστηρικτικής τεχνολογίας, λόγω προβλημάτων ακοής (Zelaya, Lukas & 

Hoffman, 2014).  

Βασικές υπηρεσίες υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τα άτομα 

με προβλήματα ακοής είναι: οι υπηρεσίες διαμεταγωγής, η ανταλλαγή γραπτών 

μηνυμάτων, η νοηματική γραφή, ο υποτιτλισμός, η εφαρμογή κατευθυντήριων 

γραμμών WAI, η τηλεμοιοτυπία, η κειμενοτηλεφωνία, η εικοτηλεφωνία, τα προηγμένα 

ακουστικά βοηθήματα, οι ειδικές τερματικές συσκευές, τα ατομικά συστήματα 

αναγνώρισης συναγερμών και ποικίλες εφαρμογές λογισμικού, όπως για μετατροπή 

ομιλίας σε νοηματική γλώσσα, μετατροπή ομιλίας σε κείμενο, ενισχυτές ήχου και 

εφαρμογές που εκπέμπουν δυνατά σήματα. Οι περισσότερες από τις παραπάνω 

υπηρεσίες θα αναλυθούν συνοπτικά στη συνέχεια και αποτελούν τους βασικότερους 

εκπροσώπους των υποστηρικτικών τεχνολογιών για τα άτομα με προβλήματα ακοής 

(Κουρουπέτρογλου, 2015). 
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Αναφορικά με τη νοηματική γραφή θα πρέπει να τονιστεί πως είναι βασικό για 

τη γενικότερη εκπαίδευση ατόμων να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στην ομιλούμενη 

γλώσσα και στη γλώσσα γραφής (Geers & Hayes, 2011). Τα άτομα με σοβαρά 

προβλήματα ακοής καλούνται να γράψουν σε γλώσσα διαφορετική από την 

ομιλούμενη, χωρίς να γνωρίζουν το φωνολογικό σύστημα και να μην μπορούν να 

καταλάβουν εύκολα τη γλώσσα, καθώς για αυτούς θεωρείται η δεύτερή τους γλώσσα 

(Goldin-Meadow & Mayberry, 2001). Η παροχή σε αυτά τα άτομα γλώσσα γραφής σε 

αρμονία με την ομιλούμενή τους γλώσσα θα τους είναι πιο εύκολο να τη διαβάσουν 

και να την κατανοήσουν (Bouzid, Khenissi, Essalmi & Jemmi, 2016). Έχουν 

δημιουργηθεί και ειδικά πληκτρολόγια όπου αντί για το συνηθισμένο αλφάβητο 

αναγράφεται σε αυτό το αλφάβητο της νοηματικής γλώσσας (Κουρουπέτρογλου, 

2015). Μέσω αυτού του προγράμματος οπτικοποιούνται τα νοήματα σε εικονικά 

σύμβολα και έχει πρακτικές εφαρμογές στην εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα 

ακοής (Bouzid et al., 2016). 

Μια ακόμη εξειδικευμένη  χρήση είναι αυτή του Avatar σε συνδυασμό με τη 

νοηματική γλώσσα όπου μετατρέπει το κείμενο σε αυτήν. Η συγκεκριμένη εφαρμογή 

έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει κείμενο γραμμένο σε μια γλώσσα στην αντίστοιχη 

νοηματική γλώσσα, μέσω ενός Avatar (εικονικού ανθρώπου). Πιο συγκεκριμένα, μέσω 

μιας εφαρμογής μηχανικού χαρακτήρα προσαρμόζεται ένα νέο μέτρο σε αυτήν και της  

παρέχει αυτήν τη δυνατότητα. Επίσης ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το Avatar 

ανάλογα με τα δικά του χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις του, ώστε να του είναι πιο 

οικείο (Wolfe, Efthimiou, Glauert,  Hanke, McDonald & Schnepp, 2016). Σε αυτήν την 

κατηγορία, αλλά με την αντίθετη διαδικασία ανήκει και το ειδικά κατασκευασμένο 

Humanoid animation (H-Anim), ένα ειδικό εξάρτημα χεριού με αισθητήρες όπου όταν 

συνδεθεί με τον υπολογιστή, μέσω ειδικής εφαρμογής μετατρέπει άμεσα τη νοηματική 

γλώσσα σε κείμενο. Εκτός από αυτό, υπάρχουν και ειδικές εφαρμογές όπου 

πραγματοποιούν αυτόματη χειλανάγνωση (Κουρουπέτρογλου, 2015). 

Η κειμενοτηλεφωνία και οι υπηρεσίες διαμεταγωγής απευθύνονται κυρίως στα 

άτομα με κώφωση, βαρηκοΐα και στις περιπτώσεις ατόμων με αλαλία 

(Κουρουπέτρογλου, 2015). Έχει ποικίλες εφαρμογές, όπου δεν είναι όλες κατάλληλες 

για τις αναπηρίες που προαναφέρθηκαν. Πρόκειται για ένα σύστημα όπου λαμβάνει 

ηχητικά σήματα από τον ακούοντα, ως τον πρώτο που στέλνει το ερέθισμα μέσω της 

δικής του συσκευής και το σύστημα έχοντας λάβει το μήνυμα μέσω της φωνής του 

ομιλητή το μετατρέπει σε κείμενο ώστε να το δει ο συνομιλητής με το πρόβλημα 
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κώφωσης (Engelke & Colwell, 2014). Οι υπηρεσίες διαμεταγωγής χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, στις φωνητικές και τις ακουστικές. Οι φωνητικές υπηρεσίες επιτρέπουν 

στους κωφούς και σε όσους έχουν προβλήματα ακοής να μιλήσουν απευθείας με έναν 

ακούοντα. Όταν ένας ακούοντας τους μιλήσει, ο επικοινωνιακός υποστηρικτής θα 

λειτουργήσει σαν «αυτί» και θα καταγράψει αυτό που άκουσε μέσω ενός text display. 

Οι ακουστικές υπηρεσίες επιτρέπουν στο άτομο με αλαλία να ακούσει αυτό που λέει 

αυτός που τους καλεί και στη  συνέχεια να πληκτρολογήσει την απάντησή του και η 

εφαρμογή να μεταφέρει αυτήν την πληροφορία ηχητικά, μέσω τηλεφωνικού ομιλητή 

στον άλλο χρήστη. Ακόμη υπάρχουν και οι υπηρεσίες διερμηνείας μέσω video 

(εικονοτηλεφωνίας) που λειτουργούν με τρόπο αντίστοιχο με τα παραπάνω 

(Κουρουπέτρογλου, 2015).  

Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές που δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση των 

ατόμων με προβλήματα ακοής. Μία από αυτές χρησιμοποιείται για την ενημέρωση 

αυτών για τις σημαντικές ηχητικές ειδοποιήσεις, όπως το κουδούνι του σπιτιού και να 

τον ειδοποιεί με εναλλακτικούς τρόπους για αυτές. Η Braci PRO επιτρέπει στον χρήστη 

να ηχογραφήσει μια πληθώρα ήχων όπως το κουδούνι εισόδου, η ενδοεπικοινωνία, το 

σταθερό τηλέφωνο, ο συναγερμός καπνού, ο φούρνος μικροκυμάτων, το ξυπνητήρι. 

Στην συνέχεια και όταν η εφαρμογή λειτουργεί στην κατάσταση ανίχνευσης, θα 

ειδοποιεί τον χρήστη με δόνηση, φωτισμό, και με την εικόνα του τρέχοντος γεγονότος 

στην οθόνη και περιγραφή του γεγονότος. Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να 

επιλέγει διαφορετικές ρυθμίσεις για το γραφείο και για το σπίτι, και την δυνατότητα να 

στέλνει ειδοποιήσεις σε προκαθορισμένες διευθύνσεις email (Κουρουπέτρογλου, 

2015). 

Μια ακόμη εφαρμογή κινητής συσκευής είναι το Deaf Assistant, όπου 

μετατρέπει την ομιλία σε κείμενο, το κείμενο σε ομιλία και παρέχει δόνηση και 

φωτεινή ειδοποίηση κατά την εισερχόμενη κλήση (Κουρουπέτρογλου, 2015). 

 

 Συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για άτομα με προβλήματα όρασης 

Τα άτομα με προβλήματα όρασης χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν λόγω της απώλειας, μερικής ή ολικής, όρασης. Για τα άτομα με 

μερική απώλεια όρασης υπάρχει ένα μεγαλύτερο πλήθος συσκευών που περιλαμβάνει 

μεγεθυντές οθόνης και άλλες τεχνολογίες ώστε να φτάσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα 
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όρασης, σχεδόν ίδια με τους βλέποντες. Έχουν δημιουργηθεί ακουστικά βιβλία, απτικά 

συστήματα, φορητά συστήματα διαπροσωπικής επικοινωνίας, τεχνολογίες φωνής για 

μαθητές με απώλεια όρασης και συστήματα προσανατολισμού στον χώρο. Τα 

παραπάνω είναι κάποιες από τις κυριότερες συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας που 

δημιουργήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με προβλήματα όρασης 

(Κουρουπέτρογλου, 2015). Τα άτομα με προβλήματα όρασης αποτελούν μια ειδική 

κατηγορία που αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητα καθώς η όραση 

είναι η βασικότερη αίσθηση. Οι απαιτήσεις τους ποικίλουν, από τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε νέο χώρο μέχρι τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες 

διαπροσωπικής επικοινωνίας, όπως είναι τα μηνύματα και τα email (Freitas & 

Kouroupetroglou, 2008). 

Αρχικά πλέον τα άτομα με απώλεια όρασης έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά 

ακουστικά βιβλία, σε βιβλία Braille, σε συσκευές μετατροπής κειμένου σε ομιλία, σε 

ακουστική περιγραφή και υπότιτλους με ομιλία (talk subtitling) ώστε να ξεπεραστούν 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αντίστοιχα, για τα άτομα με μερική απώλεια 

όρασης έχουν κατασκευαστεί συσκευές για μεγέθυνση οθόνης που είναι ένα λογισμικό 

με λειτουργικότητα μεγεθυντικού φακού, μεγεθυσμένες εκτυπώσεις όπου σε έντυπη 

μορφή παρουσιάζουν μεγεθυμένα τα επιθυμητά κείμενα, συσκευές για μεγέθυνση 

εντύπων, όπως οι μεγεθυντές CCTV όπου σε πραγματικό χρόνο μεγεθύνουν το προς 

ανάγνωση κείμενο και διάφορες τεχνικές διευκόλυνσης, όπως η αντιστροφή 

χρωμάτων, η ρύθμιση της αντίθεση και η ρύθμιση μεγέθους των γραμμάτων 

(Κουρουπέτρογλου, 2015). 

Οι μεγεθυντές CCTV παρέχουν την δυνατότητα αυτόματης εστίασης (auto-

focus), ώστε το άτομο που αντιμετωπίζει μερική απώλεια όρασης να καταλάβει και να 

δει άμεσα το κείμενο που τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια ο μεγεθυντής έχει επιλογές 

ανάλογα με τις προσωπικές ιδιαιτερότητες του κάθε χρήστη και ανάλογα και με το 

μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Προσφέρει τη δυνατότητα για επιλογή 

χρωμάτων, ανάμεσα σε ζωηρά χρώματα ή το άσπρο-μαύρο, με υψηλή αντίθεση 

(κανονική-positive) ή υψηλή αντίθεση (αντίστροφη-nnegative). Οι εντολές δίνονται 

φωνητικά. Το κόστος αυτών των συσκευών ποικίλει και αυξάνεται αρκετά όταν 

παρέχει περισσότερες και πιο ποιοτικές επιλογές (Freitas & Kouroypetroglou, 2008). 

Ο αναγνώστης οθόνης (screen reader) αποτελεί μια από τις βασικότερες 

εφαρμογές υποστηρικτικής τεχνολογίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης. 

Εντοπίζει όλες τις μορφές κειμένου στην οθόνη και τις στέλνει σε κάποιο άλλο 
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σύστημα για να γίνουν αντιληπτές στον ενδιαφερόμενο. Αυτή η συσκευή μπορεί να 

είναι το σύστημα μετατροπής κειμένου σε ομιλία ή η οθόνη Braille. Πρόκειται για ένα 

λογισμικό, που λειτουργεί με hotkeys. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ακούει τους 

χαρακτήρες που πληκτρολογεί και να αντιλαμβάνεται ακουστικά το γραφικό 

περιβάλλον αλλά και να πλοηγείται  σε αυτό (Fellbaum & Kouroupetroglou, 2008). 

Βασικό παράδειγμα screen reader είναι το Nvda και NVDA portable. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα ανταποκρίνεται με το λειτουργικό σύστημα των Windows 

2000, XP, Vista. Απαιτεί και μια εφαρμογή text-to-speech όπως οι eSpeak, ή 

οποιοδήποτε συμβατό με SAPI4 & SAPI5.Υπάρχει και υποστήριξη ελληνικής 

γλώσσας (και στον eSpeak). Η διαδικασία εγκατάστασης και οι ρυθμίσεις είναι εύκολη 

και σχετικά γρήγορη, είτε πρόκειται για το portable είτε για το installer αρχείο. Αρκεί 

ο χρήστης να κάνει extract ένα από τα δύο αρχεία και θα εμφανιστεί το αρχείο με όνομα 

NVDA.exe. Κάθε φορά που ο χρήστης χρησιμοποιεί το πρόγραμμα εμφανίζεται στην 

κάτω δεξιά μπάρα του υπολογιστή το αντίστοιχο εικονίδιο, δίνοντας του την 

δυνατότητα να κάνει κάποιες ρυθμίσεις. Βασική ρύθμιση είναι η επιλογή της 

Ελληνικής γλώσσας “Greek (el)”, η οποία μπορεί να γίνει από το menu επιλέγοντας 

preferences και στην συνέχεια voice settings (Freitas & Kouroupetroglou, 2008). 

Το σύστημα μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία αποτελεί μια τεχνολογία 

συνθετικής φωνής που παραπέμπει σε φυσική ομιλία, με προσωδιακά χαρακτηριστικά. 

Δεν απαιτεί προ-ηχογράφηση και έχει τη δυνατότητα να εκφωνεί οποιοδήποτε κείμενο 

και να παράγει ομιλία σε πραγματικό χρόνο. Ακόμη είναι σε μορφή λογισμικού και 

παρέχει ταυτόχρονη υποστήριξη πολλών γλωσσών (Κουρουπέτρογλου, 2015). 

Όλα τα συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία αγνοούν τις 

μεταπληροφορίες που συνοδεύουν ένα κείμενο και αφορούν κυρίως τον τρόπο 

παρουσίασής του για τους βλέποντες. Για παράδειγμα η έντονη γραφή, η πλάγια γραφή, 

οι πίνακες, τα μεγέθη και τα είδη γραμματοσειρών. Οι μεταπληροφρίες αυτές όμως 

συνδέονται με σημασιολογικά δεδομένα. Για παράδειγμα, η έντονη γραφή συνήθως 

δηλώνει έμφαση, ενώ τα μεγέθη γραμμάτων ιεραρχία σημαντικότητας. Προσπάθειες 

γίνονται για να ξεπεραστεί αυτή η αδυναμία των screen readers στις επόμενες συσκευές 

υποστηρικτικής τεχνολογίας (Freitas & Kouroupetroglou, 2008). 

Η οθόνη Braille συγκαταλέγεται στις ειδικές οθόνες και αποτελεί μια συσκευή 

απτικής ανάγνωσης φορητή ή σταθερή, με ανανεώσιμη διάταξη Braille. Συνδέεται με 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, απαιτεί μεταφραστή Braille και διαθέτει ειδικά πλήκτρα 
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ελέγχου πλοήγησης. Έχει αρκετά υψηλό κόστος κάτι που λειτουργεί αποτρεπτικά για 

τη χρήση της (Κουρουπέτρογλου, 2015). 

 

 Συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για άτομα με κινητικά προβλήματα 

Τα άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλούς 

περιορισμούς και δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή. Η ποιότητα ζωής αυτών των 

ατόμων μπορεί εν μέρει να βελτιωθεί μέσω της υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

Παρέχοντάς τους πρακτικούς και αξιόπιστους τρόπους για τη χρήση των 

υπολογιστικών περιβαλλόντων μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και ο βαθμός 

αυτονομίας. Η αλληλεπίδραση με την κοινωνία αυξάνεται μέσω της επικοινωνίας με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων και 

λογισμικών (Barreto, Scargle & Adjouadi, 2000).  

Οι τρόποι πρόσβασης υποστηρικτικής τεχνολογίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

για άτομα με κινητικές αναπηρίες κατηγοριοποιούνται στους εξομοιωτές ποντικιού, 

στα εικονικά πληκτρολόγια και τους ανιχνευτές κίνησης κεφαλιού ή ματιών, στα ειδικά 

πληκτρολόγια, στους διακόπτες και τα λογισμικά σάρωσης, στις οθόνες αφής, στη 

φωνητική υπαγόρευση με αναγνώριση ομιλίας, στην αυτόματη ανάγνωση με 

μετατροπή κειμένου σε συνθετική ομιλία, τον έλεγχο του υπολογιστικού 

περιβάλλοντος με φωνητικές εντολές και στις συσκευές χειρισμού βιβλίων-περιοδικών 

(Κουρουπέτρογλου, Ξιπτερίδη & Μιτσοπούλου, 2001 · Kouroypetroglou, 2013). 

Τα ειδικά προσαρμοσμένα ποντίκια υπολογιστών προσφέρουν την δυνατότητα 

μετακίνησης του δείκτη (Cursor) με εναλλακτικό τρόπο, όπως με  το κεφάλι, τα μάτια, 

την επιλογή «κλικ», τους διακόπτες χεριού-ποδιού-ματιού, με ανιχνευτές κίνησης 

ματιών και μέσω εγκεφαλικών κυμάτων (Kouroupetroglou, 2013). Η διαδικασία αυτή 

διαφέρει από τη συνηθισμένη και μέσω ειδικών χειριστηρίων δίνει τη δυνατότητα στον 

χρήστη να ελέγξει το υπολογιστικό περιβάλλον. Ειδικά joysticks (χειριστήρια) που 

μπορεί να περιέχουν ένα ή και παραπάνω πλήκτρα δίνουν τη δυνατότητα με το ένα 

χέρι, είτε δεξί είτε αριστερό ανάλογα με τις δυνατότητες του χρήστη, να ελέγχει τον 

υπολογιστή του και να εκτελεί τις εργασίες που επιθυμεί. Ακόμη για άτομα με πιο 

σοβαρές κινητικές αναπηρίες δημιουργήθηκαν ειδικοί διακόπτες με φύσημα ή 

ρούφηγμα αλλά και διακόπτες με λειτουργία μέσω εγκεφαλικών κυμάτων. 

Ανεξάρτητες από την κίνηση συσκευές λειτουργούν μέσω της απευθείας 

αλληλεπίδρασης του εγκεφάλου με τον υπολογιστή. Τα περισσότερα συστήματα αυτού 
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του είδους χρησιμοποιούν ηλεκτροεγκεφαλικά  σήματα και απαιτούν από τους χρήστες 

σκόπιμα να ελέγξουν περιοχές του ίδιου τους του εγκεφάλου (Pasqualotto, Matuz, 

Federici, Ruf,  Bartl, Belardinelli et al., 2015).  

Τα ειδικά προσαρμοσμένα πληκτρολόγια αποτελούν ένα ακόμη βασικό 

επίτευγμα της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Μέσω αυτών παρέχεται η δυνατότητα στα 

άτομα με προβλήματα κίνησης να γράψουν στο υπολογιστικό περιβάλλον και 

συντελούν σημαντικά και στην διαδικτυακή επικοινωνία. Ακόμη μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οδηγοί πληκτρολογίων για τα άτομα που δεν έχουν αποτελεσματική 

λεπτή κινητικότητα και έτσι μέσω του οδηγού να αποκτήσουν πρόσβαση. Τέτοια είναι 

και τα πληκτρολόγια που λειτουργούν με το στόμα, τα οποία βρίσκονται κάθετα στην 

επιφάνεια του αναπηρικού οχήματος ή του τραπεζιού δίνοντας την δυνατότητα να 

πληκτρολογεί με το να πατάει τα πλήκτρα με αυτό το μηχάνημα. Ακόμη υπάρχουν 

πληκτρολόγια ειδικά προσαρμοσμένα για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες ανάλογα με τις 

δυνατότητες κινητικότητας του ατόμου, καθώς τα συνηθισμένα πληκτρολόγια 

απαιτούν την χρήση και των δύο χεριών (Ahmad, 2015). 

Οι χρήστες με σοβαρά κινητική προβλήματα οι προσομοιωτές πληκτρολογίων 

(εικονικά πληκτρολόγια) μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με ειδικούς 

διακόπτες που απαιτούν την κίνηση ενός μυ τον οποίο ο χρήστης μπορεί να κινήσει με 

τη θέλησή του, είτε είναι το κεφάλι, το δάχτυλο, το γόνατο ή το στόμα. Μέσω scanning 

φως ή κέρσορας περνά από τα γράμματα και τα σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη. 

Ακόμη μπορεί να προστεθεί και μια εφαρμογή (πρόβλεψης λέξεων και επιταχυντής 

γραφής) όπου παρουσιάζονται πιθανές λέξεις ανάλογα με τα γράμματα που επιλέγει ο 

χρήστης και με αυτόν τον τρόπο η συγγραφή του γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη 

(Kouroupetroglou, 2013). 

Αρκετά διαδεδομένες τεχνικές για τα άτομα με κινητική αναπηρία είναι και οι 

τεχνολογίες φωνής. Σε αυτές γίνεται φωνητική υπαγόρευση με αναγνώριση ομιλίας. 

Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ανάγνωσης, με μετατροπή κειμένου σε 

συνθετική ομιλία. Το υπολογιστικό περιβάλλον ελέγχεται με φωνητικές εντολές, όπως 

το ίδιο συμβαίνει και με τον κέρσορα. Ο κέρσορας μπορεί να δεχτεί εντολές 

βασισμένες στο στόχο, σε μια απόλυτη θέση, όπως «κίνησε το δείκτη πάνω αριστερά» 

ή βασισμένες στην κατεύθυνση, όπως «μετακινήσου αριστερά τρεις λέξεις» 

(Kouroupetroglou, 2013).  
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 Συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για άτομα με νοητική αναπηρία ή 

αυτισμό  

 Η τεχνολογία που περιλαμβάνει τους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, το 

διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά σημειωματάρια φέρει αρκετές ελπίδες για βελτίωση της 

ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία, επιτρέποντας την επικοινωνία με άλλα άτομα 

σε όλο τον κόσμο και την πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες και πολιτισμούς (Carey, 

Friedman & Bryen, 2005). Αυτές οι υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για όσους 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επεξεργασία, την εκμάθηση και την αποστήθιση 

πληροφοριών. Τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση κάθε στιγμή στην πληροφορία και 

έτσι να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό, να επαναλαμβάνουν βήματα όσες φορές 

χρειαστεί, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό συναισθήματα ελέγχου στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης αλλά και μαθαίνοντας αποτελεσματικά συστήματα εκπαιδευτικής 

διαδικασίας όπου και τελικά επιτυγχάνεται και η διδασκαλία (Carey et al., 2005). 

Αναφορικά με τους ενήλικες τα δικά τους οφέλη από την υποστηρικτική τεχνολογία 

εντοπίζονται για παράδειγμα στην κινητή τηλεφωνία και στη δυνατότητα να καλέσουν 

για βοήθεια όταν τη χρειαστούν. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι και τα ηλεκτρονικά 

σημειωματάρια που περιέχουν αρκετές εφαρμογές οργάνωσης και υπενθύμισης, με τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν είτε στο σχολείο είτε από τους ενήλικες με νοητική 

αναπηρία (Carey et al., 2005).  

Η κοινωνική συμμετοχή αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης των ατόμων 

με νοητική αναπηρία και αυτισμό. Όσοι βιώνουν σε περιβάλλοντα που τους 

αποδέχονται συμμετέχουν εν μέρει σε αυτά, αλλά υστερούν ακόμα αρκετά σε αυτόν 

τον τομέα σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία ή αυτισμό (Verdonschot, Witte, 

Reichrath, Buntinx & Curfs, 2009). 

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί από το άτομο με νοητική αναπηρία ή 

αυτισμό μπορεί να είναι ελεγχόμενη είτε από τον ίδιο είτε από τον θεραπευτή του. 

Πολλές φορές λόγω των δυσκολιών κατανόησης που αντιμετωπίζουν αυτές οι 

περιπτώσεις χρηστών υποστηρικτικής τεχνολογίας ο θεραπευτής επιλέγει να 

λειτουργεί ο ίδιος τη συσκευή γιατί σε αντίθετη περίπτωση είναι μεγάλο το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για τη διδασκαλία του (Den Brok & Sterkenburg, 2015). 

Παρόλα αυτά με τις νέες συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας έχει μειωθεί αρκετά 

αυτός ο χρόνος και οι χρήστες με νοητική αναπηρία ή αυτισμό μαθαίνουν εύκολα να 

τις χρησιμοποιούν και να τις ελέγχουν. Με τον τρόπο αυτό η τεχνολογία λειτουργεί ως 
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μια αυτοελεγχόμενη και μόνιμη βοήθεια ώστε τα άτομα αυτά να αναπτύξουν νέες 

δεξιότητες και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία (Den Brok et al., 2015).  

Στην Ελλάδα η χρήση πολλών από των συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας 

για αυτά τα άτομα αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες, καθώς υπάρχει έλλειψη 

βοηθημάτων που να υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα. Τα βοηθήματα επικοινωνίας 

εμφανίζουν έλλειψη ποικιλίας στην ελληνική αγορά και η τιμή τους είναι αρκετά 

υψηλή. Ακόμη οι απαιτήσεις των χρηστών είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες και πολλές 

από τις συσκευές που θα αγοράσουν θα ξεπεραστούν γρήγορα είτε λόγω των 

απαιτήσεών τους είτε λόγω των συνεχών αλλαγών στην τεχνολογία λογισμικού και 

υλικού (Κουρουπέτρογλου, Βίγλας, Πήτα & Αθουσάκη, 2000). 

Η συσκευή υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από τα άτομα με 

νοητική αναπηρία ή αυτισμό είναι συνήθως ένα βοήθημα επικοινωνίας. Συστατικά 

αυτού του βοηθήματος είναι οι πίνακες επιλογής συμβόλων, ο έλεγχος διαλόγου, οι 

συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις, η υποστήριξη σάρωσης (αυτόματης ή 

κατευθυνόμενης), το εικονικό πληκτρολόγιο, ο επεξεργαστής κειμένου, η γραμματική 

και συντακτική διόρθωση του κειμένου, η μετατροπή του κειμένου σε συνθετική 

ομιλία, η πρόβλεψη λέξεων και η ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

(Κουρουπέτρογλου et al., 2000).  

Στα βοηθήματα επικοινωνίας μπορεί να ρυθμιστεί το σύστημα επικοινωνίας 

που θα χρησιμοποιεί το άτομο με νοητική αναπηρία ή αυτισμό (π.χ. Bliss), το σύστημα 

επικοινωνίας του συνομιλητή (π.χ. Ελληνική γλώσσα), οι έννοιες του χρήστη, το 

μέγεθος του πίνακα επιλογής εννοιών (αν είναι απαραίτητο γίνεται μεγέθυνση), η 

διάταξη των εννοιών στον πίνακα επιλογής, το χρώμα υποβάθρου και των ομάδων των 

εννοιών. Ακόμη μπορεί να εμφανιστούν πολλαπλοί πίνακες επιλογής εννοιών, να 

γίνεται ταυτόχρονη εμφάνιση της αναπαράστασης των εννοιών στα συστήματα 

επικοινωνίας χρήστη και συνομιλητή, να καθοριστούν οι εκφράσεις διατήρησης 

διαλόγου και των συχνά χρησιμοποιούμενων εκφράσεων και να ρυθμιστεί η διάταξη 

και το μέγεθος των  συστατικών στην οθόνη του χρήστη (Κουρουπέτρογλου et al., 

2000). 

 

1.2.3 Τα οφέλη της χρήσης της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας 

Τα άτομα με αναπηρία συνήθως αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν την 

υποστηρικτική τεχνολογία λόγω των κοινωνικών διακρίσεων και των προκαταλήψεων 
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(Carver et al., 2016). Έρευνες αναφέρουν πως αν παρακάμψουν αυτές τις απόψεις και 

επιλέξουν να εργαστούν με την υποστηρικτική τεχνολογία θα καταλήξουν να κάνουν 

πράγματα που παλαιότερα τα θεωρούσαν επικίνδυνα ή ακατόρθωτα (Carver et al., 

2016). Όσοι αξιοποιούν τις συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας λαμβάνουν τα 

οφέλη που αυτή τους προσφέρει αλλά δεν μπορούν να αισθανθούν πλήρεις λόγω των 

κοινωνικών αντιδράσεων και των προκαταλήψεων. Φαίνεται λοιπόν πως είναι  

απαραίτητο να λυθούν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα και να εξομαλυνθούν οι 

αντιδράσεις των υπόλοιπων ανθρώπων απέναντι στους χρήστες υποστηρικτικής 

τεχνολογίας, ειδικότερα σε αυτούς που αντιμετωπίζουν και τις βασικότερες μορφές 

αναπηρίας (Carver, et al., 2016 · Agree, 2014).  

Για τα οφέλη της υποστηρικτικής τεχνολογίας σε άτομα με αναπηρίες υπάρχουν 

περιορισμένα στατιστικά αποτελέσματα και έτσι είναι δύσκολο να βγουν έγκυρα 

αποτελέσματα για αυτές, Οι περισσότερες έρευνες πραγματοποιούνται σε μικρό δείγμα 

και έτσι δεν μπορούν να μελετηθούν στατιστικά. Με βάση όμως τα στοιχεία από αυτές 

τις έρευνες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χρήστες των υποστηρικτικών τεχνολογιών 

αναφέρουν πως μέσω αυτών πραγματοποιήθηκε μεγαλύτερη μείωση των δυσκολιών 

σε σχέση με αυτούς που δεν χρησιμοποιούν τις συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας 

στην καθημερινότητά τους (Agree, 2014). Οι συσκευές βελτίωσης της κινητικότητας 

φαίνεται πως επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην ασφάλεια και την μετακίνηση των 

ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες, ακόμα και των σοβαρών περιπτώσεων (Carver et 

al., 2016). 

Οι συσκευές βελτιώνουν επίσης και την ανεξαρτησία και αυτονομία των 

ατόμων με αναπηρίες. Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας εξασφαλίζει στα 

άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να επιλέγουν πότε και πώς θα πραγματοποιήσουν 

εργασίες και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους (Agree, 2014). Η ανεξάρτητη χρήση των 

υποστηρικτικών τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους αντιμετωπίζουν 

αναπτυξιακές διαταραχές, οι περισσότεροι εκ των οποίων μένουν με την οικογένειά 

τους ή μαζί με άλλες ομάδες ατόμων. Με τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών 

αποκτούν μεγαλύτερη λειτουργικότητα και μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα 

ανάμεσα στην κοινωνία, χωρίς κάποια ειδική μέριμνα (Agree, 2014 · Desideri, 

Bizzarri, Bitelli, Roentgen, Gelderblom et al., 2016). 

Η υποστηρικτική τεχνολογία παρέχει λύσεις που εξαλείφουν τους περιορισμούς 

των παιδιών με αναπηρία, βελτιώνει τη συμμετοχή τους, έχει θετικά κοινωνικό-
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οικονομικά αποτελέσματα με την αύξηση της παρεχόμενης πρόσβασης στην 

εκπαίδευση και βελτιώνει την επίδοση τους σε αυτήν (Desideri et al., 2016).  

Η αποτελεσματικότητα των συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας είναι 

σημαντική και για την βελτίωση της καθημερινής ζωής των παιδιών με αναπηρίες. Η 

δυνατότητά τους να επικοινωνούν, να μαθαίνουν, να παίζουν αυξάνονται και τα παιδιά 

αποκτούν αυτονομία και νιώθουν ασφάλεια ακόμα και μακριά από την οικογένειά τους 

(Campbell, Milbourne, Dugan & Wilcox, 2006 · Desideri et al., 2016). 

Η χρήση των υποστηρικτικών συσκευών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

Οι κυριότεροι από αυτούς είναι η ευκολία και η προσπάθεια που απαιτείται για τη 

χρήση της συσκευής, τη συχνότητα χρήσης και τα οφέλη της χρήσης. Η χρησιμότητα 

θεωρείται πως σχετίζεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη, τη συσκευή και 

το περιβάλλον κατά τη διάρκεια χρήσης (Kinney, Goodwin & Gitlow, 2016). Συχνοί 

δείκτες περιλαμβάνουν και την ασφάλεια που προσφέρει η συσκευή. Η ικανοποίηση 

χρήσης περιγράφεται από την εκτίμηση του χρήση σχετικά με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες της συσκευής. Η χρήση της θα πρέπει να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους 

να συμμετέχουν ενεργά στις απαιτήσεις τις καθημερινότητας, τις οποίες εναλλακτικά 

δεν θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν (Copley & Ziviani, 2004). 

Η ποιότητα ζωής συχνά υπολογίζεται ως ένα βασικό στοιχείο όταν μετρούνται 

τα οφέλη της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Ο κοινωνικός ρόλος και η κοινωνική 

παρουσία του ατόμου με αναπηρίες είναι βασικός παράγοντας για την ποιότητα ζωής 

και περιλαμβάνει δραστηριότητες που απαιτεί η ζωή του χρήστη (για παράδειγμα 

εργαζόμενος ή μαθητής). Το λειτουργικό επίπεδο που κατακτά ο χρήστης μέσω της 

συσκευής αναφέρεται στο επίπεδο αυτονομίας και ανεξαρτησίας και είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τους χρήστες. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία σε έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν σε σχολικά περιβάλλοντα που υποδεικνύουν ύστερα από 

συνεντεύξεις γονέων και εκπαιδευτικών πως η αυτονομία και η ανεξαρτησία των 

παιδιών με αναπηρία αυξήθηκε σημαντικά ύστερα από τη χρήση των συσκευών 

υποστηρικτικής τεχνολογίας (Kinney et al., 2016 · Copley & Ziviani, 2004).  

Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες συμπερασματικά φαίνεται μέσω της 

βιβλιογραφίας που προηγήθηκε πως ευνοούν την ποιότητα ζωής των χρηστών μέσω 

των παρακάτω τρόπων: 

 Αντικαθιστούν αδυναμίες των παιδιών και τις υπερκαλύπτουν παρέχοντας 

στους χρήστες ίσες ευκαιρίες κατά την εκπαίδευση αλλά και την μετέπειτα 

διαβίωσή τους. 
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 Αυξάνουν τα επίπεδα αυτονομίας και ανεξαρτησίας, παρέχοντας μια διαβίωση 

με τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να είναι κοινωνικά ενεργεί 

και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες. 

 Σε εκπαιδευτικό επίπεδο οι μαθητές-χρήστες εμφανίζουν μεγαλύτερη 

αυτοσυγκέντρωση και βελτιώνουν τη γνωστική, συναισθηματική και 

κοινωνική συμπεριφορά τους. 

 Ακόμη, αυξάνεται το αίσθημα ασφάλειας και δεν είναι πλέον απαραίτητη η 

παρουσία μελών της οικογένειας ή του ευρύτερου περιβάλλοντος, όπως 

συμβαίνει συνήθως στα άτομα με αναπηρίες (Copley & Ziviani, 2004 · Kinney 

et al., 2016). 

 Παρατηρώντας αυτές τις θετικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τη χρήση 

των συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας, ακόμα και σε παιδιά με πολλαπλές 

αναπηρίες, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις δυνατότητες που έχουν 

αυτές οι συσκευές να προσφέρουν, τις νέες ευκαιρίες, τη βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής και τους παρέχουν αυτές τις συσκευές ώστε να επωφεληθούν τα παιδιά. Η 

αυξημένη κατανόηση και αναγνώριση αυτών των νέων δυνατοτήτων οδηγεί τους 

γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε αύξηση των προσδοκιών και των απαιτήσεων από 

τα παιδιά με αναπηρία (Copley & Ziviani, 2004).  

Η έρευνα που σχετίζεται με τον τομέα της υποστηρικτικής τεχνολογίας αλλά 

και της εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας κατακτά σημαντική θέση στον 

ευρύτερο τομέα της έρευνας και προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. 

Έρευνες που σχετίζονται με αυτές τις κατηγορίες επιχειρούν να εντοπίσουν αν μέσω 

αυτών των μεθόδων βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ατόμων που τις χρησιμοποιούν, 

αν είναι πιο ομαλή η ένταξή τους στον κοινωνικό χώρο, αν η ποιότητα εκπαίδευσης 

που τους παρέχεται είναι αντίστοιχη με αυτήν των υπόλοιπων ανθρώπων αλλά και αν 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες που εργάζονται στον χώρο της ειδικής 

αγωγής έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, διάθεση αλλά και παροχές κατάλληλων 

υποδομών από το περιβάλλον εργασίας τους ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν αυτές 

τις μεθόδους κατά την διδασκαλία τους. Στο τελευταίο κομμάτι βασίζεται και η 

συγκεκριμένη εργασία. Προσπαθεί να εντοπίσει στοιχεία αναφορικά με τους 

εκπαιδευτικούς και τις ειδικότητες στον ελλαδικό εκπαιδευτικό χώρο σχετικά με τις 

μεθόδους εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, αλλά και υποστηρικτικής 

τεχνολογίας προσθέτοντας στην εκπαιδευτική κοινότητα στοιχεία που μπορούν να 
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αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες 

εκπαίδευσης στη χώρα. Αντίστοιχες έρευνες είναι περιορισμένες συνήθως ως προς το 

δείγμα αλλά και τις περιπτώσεις παιδιών στις οποίες αναφέρονται με αποτέλεσμα να 

μη δίνουν συγκεντρωτικά στοιχεία (Λιάκου & Μανούσου, 2016 · Πασχαλίδου, 2013). 

 

 

1.3 Σκοπός της εργασίας και ερευνητικοί στόχοι 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας επιχειρείται να διερευνηθούν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων σχετικά με τη σημασία και τη χρήση 

μεθόδων επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, αλλά και της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Μέσω της έρευνας και της  

συμπλήρωσης ερωτηματολογίου θα συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις 

απόψεις αλλά και τις γνώσεις των προαναφερθέντων.  

Η έρευνα καλύπτει το επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και απευθύνεται 

σε εκπαιδευτικούς και ειδικότητες που εργάστηκαν ή εργάζονται σε αυτή. Μέσω αυτής 

αναμένεται να υπολογιστεί το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν για το συγκεκριμένο 

θέμα αλλά και να ερευνηθεί το κατά πόσο επιλέγουν να εργαστούν με τις 

συγκεκριμένες μεθόδους, όταν κάτι τέτοιο τους επιτρέπεται. Ακόμη θα μελετηθούν και 

τυχόν διαφορές ανάμεσα στις δύο κατηγορίες, εκπαιδευτικούς και ειδικότητες, ως προς 

τον τρόπο που επιλέγουν να εργαστούν και τις γνώσεις που έχουν στο συγκεκριμένο 

θέμα. 

Πιο συγκεκριμένα τα διερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

1. Γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες που ασχολούνται με την 

ειδική αγωγή τις μεθόδους εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας 

και υποστηρικτικής τεχνολογίας, και αν ναι από πού προέρχονται αυτές 

οι γνώσεις;  

2. Ποιες είναι οι απόψεις τους σχετικά με τη χρήση και τη σημασία αυτών 

των μεθόδων και κατά πόσο επιλέγουν να τις χρησιμοποιήσουν στη 

δική τους διδασκαλία;  

3. Επηρεάζει η παροχή κατάλληλων υποδομών την αξιοποίηση των 

μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας στη διδασκαλία; Τι συμβαίνει με 

την αντίστοιχη παροχή υποδομών υποστηρικτικής τεχνολογίας; 
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Αναμένεται στα αποτελέσματα με βάση στοιχεία από προηγούμενες έρευνες οι 

πιο τεχνολογικές μέθοδοι να μην είναι ευρέως χρησιμοποιήσιμοι και να 

επικεντρώνονται οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες σε πιο χειροπιαστές μεθόδους, που 

δεν έχουν κάποιο τεχνολογικό βοήθημα ή σε μεθόδους πιο παλιές οι οποίες πολλές 

φορές υστερούν στις παρεχόμενες ευκαιρίες και σε βελτίωση ποιότητας ζωής. 
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Μέρος Β’ Ερευνητικό μέρος εργασίας 

Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία 

2.1 Δείγμα  

Το πλήθος του δείγματος αποτελείται από εργαζόμενους στην Ειδική Αγωγή 

στην Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία που δεν 

είναι πιθανοτήτων, καθώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την πιθανότητα ότι κάθε 

άτομο (ή άλλη μονάδα στην οποία βασίζεται στην έρευνα) θα περιληφθεί στο δείγμα. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ευκολίας, όπου επιλέχθηκαν τα 

πλησιέστερα και πιο εύκολων ατόμων ως αποκρινόμενων. Η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε όταν συγκεντρώθηκε το απαιτούμενο μέγεθος δείγματος (Robson, 

1993). Κάτι τέτοιο οδηγεί σε μη αξιόπιστα αποτελέσματα, που να μπορούν να 

γενικευτούν για τον ευρύτερο πληθυσμό των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων της 

ειδικής αγωγής, καθώς το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό..  

Στην έρευνα (Πίνακας 1) συμμετείχαν 78 άτομα (Ν=78), 30 (38.46%) άνδρες 

και 48 (61.54%) γυναίκες. Η χρήση της μεταβλητής αυτής κρίνεται πως δεν προσδίδει 

ιδιαίτερα στοιχεία στην έρευνα οπότε δεν θα γίνουν αναλύσεις με βάση αυτήν. Η 

πλειοψηφία του δείγματος (69.23%) αποτελείται από πολύ νέους, ηλικίας 20-30 ετών 

21.8% ήταν από 31-10 και 8.97% ήταν από 41-50.  

Από τους συμμετέχοντες το 11.54% ήταν φυσιοθεραπευτές, το 32.05% ήταν 

λογοθεραπευτές, 5.13% ήταν γυμναστές, 29.49% ήταν ειδικοί παιδαγωγοί και 21.79% 

δάσκαλοι με μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Για λόγους ευκολίας το δείγμα χωρίζεται σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες, τους εκπαιδευτικούς και τις ειδικότητες (γυμναστές, 

φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές). Προέκυψαν με αυτόν τον τρόπο οι κατηγορίες 

των εκπαιδευτικών: 40 (51.28%) και των ειδικοτήτων: 38 (48.72%). Οι ομάδες είναι 

σχεδόν ίσες και λόγω αυτού εξυπηρετούνται ορισμένες αναλύσεις. Στη συνέχεια της 

εργασίας όπου κρίνεται απαραίτητο δε θα μελετάται κάθε ειδικότητα ξεχωριστά αλλά 

θα χρησιμοποιείται η παραπάνω διάκριση. 

Ως προς την ειδικότητά τους οι συμμετέχοντες εργάζονται σε δομές ειδικής 

αγωγής ή σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής ως δάσκαλοι παράλληλης στήριξης ή 

σε τμήματα ένταξης (βλ. Πίνακα 1). 

Σχετικά με την προϋπηρεσία τους το μεγαλύτερο πλήθος (88.46%) εργαζόταν 

για 1-5 χρόνια στην ειδική αγωγή, μικρότερο πλήθος (10.26%) εργαζόταν για 6-10 
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χρόνια στην ειδική αγωγή, ενώ μόνο ένας (1.28%) εργαζόταν για 11-15 χρόνια στην 

ειδική αγωγή. 

Φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος εργάζεται 1-10 χρόνια 

στον χώρο γεγονός που συνάδει και με το ότι το δείγμα της έρευνας αποτελείται κυρίως 

από νέους 20-30 χρονών. 

 

Πίνακας 1:Κατανομή συμμετεχόντων ως προς την ειδικότητα και τη δομή που 

υπηρετούν 

Δομές 

Σπουδές 

Ειδικό 

σχολείο 

Παράλληλη 

στήριξη 

Τμήμα 

ένταξης 

ΤΕΕ 

ειδικής 

αγωγής 

ΕΕΕΕΚ Σύνολο 

Δάσκαλοι με 

μεταπτυχιακό 

3 14 0 0 0 17 

Ειδικοί 

παιδαγωγοί 

7 10 5 0 1 23 

Φυσιοθεραπευτές 1 1 0 5 2 9 

Γυμναστές 2 0 0 0 2 4 

Λογοθεραπευτές 10 0 0 1 14 25 

Σύνολο 23 25 5 6 19 78 

 

Σχετικά με τις περιπτώσεις παιδιών με τις οποίες εργάζεται ο καθένας 

συμμετέχοντας της έρευνας θα πρέπει να αναφερθεί πως στην Ελλάδα οι περισσότεροι 

δεν ασχολούνται με μια μόνο περίπτωση, αλλά κατά τη διάρκεια της καριέρας τους θα 

ασχοληθούν με πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Κάτι τέτοιο φαίνεται και από το 

γεγονός πως μεγάλος αριθμός των ερωτηθέντων έχει ασχοληθεί με παιδιά με αυτισμό 

(76.93%) και με νοητική (69.22%). 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από διάφορες ειδικότητες και από 

εκπαιδευτικούς σε αυτόν τον τομέα από περιοχές των Σερρών και της Πτολεμαΐδας και 

από άλλες επαρχιακές πόλεις, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017. Μέρος του δείγματος 

προέρχεται από σχολεία τα οποία αρχικά ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για την έρευνα 

και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για να τα επισκεφτώ και να τους δώσω τα 

ερωτηματολόγια. Το πλήθος των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που 

επιστράφηκαν ήταν μικρότερο σε σχέση με αυτά που μοιράστηκαν. Το υπόλοιπο 
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δείγμα αποτελείται από εργαζόμενους σε σχολεία στα οποία εργάζονταν φίλοι και 

γνωστοί αλλά και σε αρκετά μεμονωμένα ερωτηματολόγια. 

 

2.2 Ερευνητική μέθοδος και εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε είναι αυτής της ποσοτικής έρευνας. 

Ειδικότερα η ποσοτική έρευνα είναι ένα είδος εκπαιδευτικής έρευνας, στην οποία ο 

ερευνητής αποφασίζει τι θα μελετήσει. Θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα μικρού εύρους. 

Συγκεντρώνει από τους συμμετέχοντες δεδομένα που μπορούν να εκφραστούν 

ποσοτικά. Αναλύει τους αριθμούς αυτούς χρησιμοποιώντας τη στατιστική: Διεξάγει 

την έρευνα με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο (Creswell, 2002). Γίνεται 

προσπάθεια να διερευνηθεί πώς μια μεταβλητή (π.χ. μια ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό 

των ατόμων- συμμετεχόντων) μπορεί να επηρεαστεί από κάποια άλλη, ή να γίνει μια 

περιγραφή τάσεων (Creswell, 2002). 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε επιλέχθηκε η χρήση 

ερωτηματολογίου. Πρόκειται για ένα μέσο που επιτρέπει τη συγκέντρωση μεγάλου 

όγκου δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ελάχιστο κόστος. Το 

ερωτηματολόγιο μπορεί να δίνεται στον ερωτώμενο από τον παρευρισκόμενο ερευνητή 

ή να αποστέλλεται ταχυδρομικά. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης έρευνας το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε με τον ερευνητή παρευρισκόμενο κατά τη συμπλήρωσή του 

αλλά και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αυτήν την διαδικασία ο ερευνητής 

δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου είναι αληθείς 

αλλά ούτε και ποιος και με ποιον τρόπο το συμπλήρωσε και ούτε να δοθούν 

διευκρινιστικές απαντήσεις καθώς οι ερωτώμενοι πολλές φορές βιάζονται να το 

συμπληρώσουν, χωρίς να συγκεντρώνονται σε αυτή τη διαδικασία. 

Το ερωτηματολόγιο της εργασίας (βλ. Παράρτημα) είναι αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο δομήθηκε από την επιβλέπουσα και τη συγγραφέα για τις 

ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας. Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπάρχει ένα 

εισαγωγικό κείμενο, ώστε να γνωστοποιήσει το θέμα στον ερωτώμενο αλλά και να του 

παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με τον λόγο της έρευνας και του σκοπού της και στη 

συνέχεια ακολουθούν 3 μέρη ερωτήσεων που αντιστοιχούν σε 20 ερωτήσεις συνολικά. 

Το πρώτο μέρος με 6 κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αφορά 

προσωπικά στοιχεία του ερωτώμενου: 

1. φύλο 
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2. Ηλικία 

3. Χρόνια προϋπηρεσίας 

4. Εκπαίδευση 

5. Χώρος εργασίας 

6. Περιπτώσεις παιδιών με τις οποίες έχει εργαστεί ο ερωτώμενος 

Σε ερωτήσεις που κρίνεται απαραίτητο δίνεται η δυνατότητα για πολλαπλές 

απαντήσεις. 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τις ερωτήσεις 7-14 και αφορά την 

εναλλακτική επικοινωνία και συγκεκριμένα: 

7. Δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίου ή μαθήματος για την 

εναλλακτική επικοινωνία κατά τη διάρκεια των σπουδών 

8. Γνώσεις σχετικά με τον ορισμό της μεθόδου PECS 

9. Γνώσεις σχετικά με τον ορισμό της μεθόδου MAKATON 

10. Ποσοστό χρήσης μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας 

11. Χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας στο μάθημα του ερωτώμενου 

12. Παροχή κατάλληλων υποδομών από το χώρο εργασίας ώστε να 

χρησιμοποιηθούν αυτές οι μέθοδοι 

13. Σημασία χρήσης αυτών των μεθόδων  

Κλειστές ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων. 

14. Τα άτομα καλούνται να δηλώσουν τις γενικές τους απόψεις σχετικά με τη 

χρήση της εναλλακτικής επικοινωνίας, όπως αυτές περιγράφονται μέσα από 

14 προτάσεις, επιλέγοντας ανάμεσα σε απαντήσεις «δεν συμφωνώ 

καθόλου» έως « συμφωνώ απόλυτα». Οι απαντήσεις βρίσκονται σε 

τετράβαθμη κλίμακα Likert.  

Το τρίτο μέρος αποτελείται από τις ερωτήσεις 15-19 που αφορούν την 

υποστηρικτική τεχνολογία και την ερώτηση 20 που είναι γενική: 

15. Δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίου ή μαθήματος για την 

υποστηρικτική τεχνολογία κατά τη διάρκεια των σπουδών 

16. Επίπεδο και προέλευση της γνώσης σχετικά με την υποστηρικτική 

τεχνολογία (προσαρμοσμένα ποντίκια υπολογιστών, προσαρμοσμένα 

πληκτρολόγια και ειδικές οθόνες) 

17. Χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας στο μάθημα του ερωτώμενου 

18. Παροχή κατάλληλων υποδομών από το χώρο εργασίας ώστε να γίνεται 

χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας 
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19. Σημασία των υποστηρικτικών τεχνολογιών 

Κλειστές ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων. 

20. Συνεργασία με τον δάσκαλο της τάξης ή τις ειδικότητες αναφορικά με τη 

χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας ή υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

Μέσω των απαντήσεων που δόθηκαν σε αυτό το ερωτηματολόγιο μελετήθηκαν 

τα ερευνητικά δεδομένα και εξετάστηκαν τα διερευνητικά ερωτήματα. 

 

2.3 Διαδικασία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες του 2017 και πιο 

συγκεκριμένα την περίοδο από 16/3/2017- 4/4/2017. Πριν από τη χορήγηση του 

ερωτηματολογίου είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τους υπεύθυνους 

των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής αγωγής αλλά και από δείγμα που του 

δόθηκε μεμονωμένα το ερωτηματολόγιο. Αφού έγιναν οι απαραίτητες διευκρινιστικές 

αναφορές σχετικά με το θέμα και τον σκοπό της έρευνας όσοι από αυτούς έδειξαν 

ενδιαφέρον πληροφορήθηκαν και για περαιτέρω στοιχεία και αποφασίστηκε ο τρόπος 

με τον οποίο θα τους δοθούν τα ερωτηματολόγια. Σε κάποιους που βρίσκονταν μακριά 

στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά στο μεγαλύτερο αριθμό του 

δείγματος δόθηκαν σε πραγματικό χρόνο. Μετά τη συλλογή του υλικού και τη 

συγκέντρωση του επιθυμητού αριθμού δείγματος ακολούθησε η ανάλυση των 

δεδομένων. 

 

2.4 Ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας θα αναλυθούν μέσω στατιστικού 

προγράμματος, του PSPP- Version 0.7.9. Πρόκειται για ένα δωρεάν πρόγραμμα που 

αναλύει στατιστικά τα δεδομένα που του εισάγονται. Κατά την κατασκευή του έγιναν 

προσπάθειες ώστε οι στατιστικές διαδικασίες να είναι μαθηματικά και στατιστικά 

σωστές, ο σχεδιασμός του πακέτου και η κωδικοποίησή του να είναι υπολογιστικά 

αξιόπιστη, η λογική και η σύνταξη να είναι παράλληλες με τον τρόπο που οι κοινωνικοί 

ερευνητές προσεγγίζουν την ανάλυση δεδομένων, το σύστημα να παρέχει στατιστικές 

διαδικασίες και δυνατότητες χειρισμού δεδομένων σχεδιασμένες για τις ειδικές 

ανάγκες των εμπειρικών κοινωνικών ερευνητών. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: πρώτα έγινε ο έλεγχος και η 

απαρίθμηση των ερωτηματολογίων και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν και 
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κωδικογραφήθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων. Η στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων γίνεται με τις μεθόδους της Περιγραφικής Στατιστικής και της Στατιστικής 

Συμπερασματολογίας και επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση συχνοτήτων, στην 

ανάλυση μεταβλητών και στην ανάλυση συσχετίσεων. Στο κεφάλαιο των 

αποτελεσμάτων που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε αυτές τις αναλύσεις και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, με βάση τα διερευνητικά ερωτήματα. 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα της έρευνας 

3.1 Περιγραφική Στατιστική 

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω 

της στατιστικής ανάλυσης. Αρχικά παρουσιάζονται τα στοιχεία που προκύπτουν από 

τις εφαρμογές της Περιγραφικής Στατιστικής οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον 

οποίο το δείγμα απάντησε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Στα πλαίσια αυτής 

της ανάλυσης μελετήθηκαν οι συχνότητες και παρουσιάζονται ανάλογα με τις δύο 

κατηγορίες στις οποίες έχει χωριστεί το δείγμα (εκπαιδευτικοί και ειδικότητες) και 

απαντώνται τα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα. Η παράθεση όλων των 

αποτελεσμάτων αφενός είναι κουραστική και αφετέρου ξεφεύγει από τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης έρευνας. Στη συνέχεια λοιπόν, θα παρουσιαστούν μόνο τα 

αποτελέσματα που θεωρούνται σημαντικά είτε γιατί σχετίζονται με τα διερευνητικά 

ερωτήματα είτε γιατί εμφανίζουν στατιστική σημαντικότητα. Η παρουσίαση θα γίνει 

ανά ερώτηση του ερωτηματολογίου. 

Σχετικά με την ερώτηση 7, όπου μελετάται η διδασκαλία της εναλλακτικής 

επικοινωνίας κατά τη διάρκεια σπουδών, στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η συχνότητα 

των απαντήσεων στις δύο κατηγορίες του δείγματος (βλ. Πίνακα 2). 

 

Πίνακας 2: Συχνότητες ανά κατηγορία σχετικά με τη διδασκαλία μαθήματος 

εναλλακτικής επικοινωνίας κατά τις σπουδές 

 Ήταν μάθημα Θεματική 

Ενότητα 

Δεν προσφερόταν Δεν επέλεξα Σύνολο 

Εκπαιδευτικοί  11 17 2 10 40 

Ειδικότητες 7 22 5 4 38 

Σύνολο 18 39 7 14 78 

 

Σχετικά με την ερώτηση 8 όπου ελέγχεται η γνώση σχετικά με τη μέθοδο PECS 

από τους εκπαιδευτικούς σε ποσοστό 62.5% του δείγματος επέλεξαν τη σωστή 

απάντηση, 15% τη λάθος, ενώ 22.5% δεν γνώριζαν. Από τις ειδικότητες 71.05% 

επέλεξαν τη σωστή απάντηση, 7.89% τη λάθος, ενώ 21.05% δεν γνώριζαν την 

απάντηση. 
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Στην ερώτηση 9 ελέγχεται η γνώση των δύο κατηγοριών σχετικά με τη μέθοδο 

MAKATON. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων του δείγματος προκύπτει 

πως οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη μέθοδο σε ποσοστό 50%, ενώ 20% απάντησαν 

λάθος και 30% δεν γνώριζαν την απάντηση. Για τις ειδικότητες προκύπτει πως 52.63% 

γνώριζαν τη σωστή απάντηση, 18.42% απάντησαν λάθος και 28.95% δεν γνώριζαν την 

απάντηση. 

Στη συνέχεια μέσω της ερώτησης 10 ελέγχθηκε το ποσοστό παιδιών που 

πιστεύει το δείγμα πως χρησιμοποιεί μεθόδους εναλλακτικής επικοινωνίας. Η 

συχνότητα των απαντήσεων αυτής της ερώτησης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (βλ. 

Πίνακα 3). 

  

Πίνακας 3: Ποσοστό παιδιών που πιστεύετε πως χρησιμοποιεί μεθόδους εναλλακτικής 

επικοινωνίας 

 20%-40% 40%-60% 60%-80% Σύνολο 

Εκπαιδευτικοί 16 21 3 40 

Ειδικότητες 14 23 1 38 

Σύνολο 30 44 4 78 

 

Η ερώτηση 11 ελέγχει αν χρησιμοποιούν οι ίδιοι κάποια μέθοδο κατά τη 

διδασκαλία τους. Από τους εκπαιδευτικούς το 47.5% χρησιμοποιεί, ενώ το 52.5% δεν 

χρησιμοποιεί και από τις ειδικότητες το 52.63% χρησιμοποιεί, ενώ το 47.37% δεν 

χρησιμοποιεί. 

Στην ερώτηση 12 ελέγχεται αν παρέχονται οι κατάλληλες υποδομές από το 

χώρο εργασίας ώστε να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι εναλλακτικής επικοινωνίας. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 4). 

 

Πίνακας 4: Υποδομές στον χώρο εργασίας για τη χρήση μεθόδων εναλλακτικής 

επικοινωνίας 

 Ναι Όχι Σε μεγάλο βαθμό Καθόλου Σύνολο 

Εκπαιδευτικοί 16 10 8 6 40 

Ειδικότητες 11 8 15 4 38 

Σύνολο 27 18 23 10 78 
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Η ερώτηση 13 ελέγχει τη σημασία της χρήσης εναλλακτικής επικοινωνίας. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 5). 

 

Πίνακας 5: Σημασία χρήσης μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας 

 Ναι Όχι Σε μεγάλο βαθμό Καθόλου Σύνολο 

Εκπαιδευτικοί 19 11 9 1 40 

Ειδικότητες 15 9 13 1 38 

Σύνολο 34 20 22 2 78 

 

 

Η ερώτηση 14 σχετικά με τις απόψεις για τη σημαντικότητα της χρήσης ΕΕΕ 

μέσω της στατιστικής ανάλυσης οι απαντήσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 

(βλ. Πίνακα 6).  

Πίνακας 6: Ποσοστά απαντήσεων στην ερώτηση 14 

 

Συμφωνώ: 

Κ
α

θ
ό
λ
ο
υ

 

Κ
ά
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ς 
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Α
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1. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι 

σημαντική για τη δουλειά του θεραπευτή. 
2,56% 8,97% 74,36% 14,1% 

2. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι 

σημαντική για τη δουλειά του ειδικού 

παιδαγωγού. 

1,28% 7,69% 75,64% 15,38% 

3. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας είναι 

σημαντική για τη δουλειά του ψυχολόγου. 
1,28% 6,41% 71,79% 20,51% 

4. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθά 

την εξατομικευμένη παρέμβαση. 
1,28% 5,13% 67,95% 25,64% 

5. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθά 

τα ομαδικά ενταξιακά προγράμματα. 

 

2,56% 3,85% 64,1% 29,49% 
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6. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθά 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να 

εξωτερικεύουν ευκολότερα τις ανάγκες και 

τις επιθυμίες τους. 

1,28% 7,69% 60,26% 30,77% 

7. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 

συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

διαβίωσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

1,28% 8,97% 56,41% 33,33% 

8. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 

συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων 

κοινωνικής προσαρμογής στα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες. 

1,28% 12,82% 55,13% 30,77% 

9. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 

συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του παιδιού με ειδικές ανάγκες. 

1,28% 7,69% 56,41% 34,62% 

10. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 

διευκολύνει την εκπαίδευση παιδιών/ατόμων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρίες σε επίπεδο κατανόησης των 

δραστηριοτήτων. 

1,28% 7,69% 43,59% 47,44% 

11. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 

διευκολύνει τη θεραπεία των παιδιών/ατόμων 

με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες σε επίπεδο 

κατανόησης των δραστηριοτήτων. 

1,28% 19,23% 37,18% 42,31% 

12 Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 

βοηθά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να 

συμμετέχουν περισσότερο στις 

δραστηριότητες του σχολείου σε επίπεδο 

εκτέλεσης. 

1,28% 34,62% 38,46% 25,64% 
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13. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 

βοηθά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να 

συμμετέχουν περισσότερο στις θεραπευτικές 

συνεδρίες σε επίπεδο εκτέλεσης. 

1,28% 47,44% 33,33% 17,95% 

14. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας 

διευκολύνει τους γονείς να επικοινωνήσουν 

και να κατανοήσουν τις ανάγκες του παιδιού 

τους. 

1,28% 2,56% 48,72% 47,44% 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα (βλ. Πίνακα 6) τα μεγαλύτερα 

ποσοστά συγκεντρώνονται στις επιλογές «ικανοποιητικά» και «απόλυτα». Ιδιαίτερα 

μεγάλα ποσοστά συγκεντρώνουν αυτές οι επιλογές για την διευκόλυνση επικοινωνίας 

μεταξύ των παιδιών και των γονέων τους, στην πρόταση 14.  

Σχετικά με την ερώτηση 15, όπου μελετάται η διδασκαλία της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας κατά τη διάρκεια σπουδών, στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η συχνότητα 

των απαντήσεων στις δύο κατηγορίες του δείγματος (βλ. Πίνακα 7). 

 

Πίνακας 7: Συχνότητες ανά κατηγορία σχετικά με τη διδασκαλία μαθήματος 

υποστηρικτικής τεχνολογίας κατά τις σπουδές 

 Ήταν μάθημα Θεματική 

ενότητα 

Δεν προσφερόταν Δεν επέλεξα Σύνολο 

Εκπαιδευτικοί 9 18 2 11 40 

Ειδικότητες 14 15 1 8 38 

Σύνολο 23 33 3 19 78 

 

Η ερώτηση 16 έχει δύο σκέλη. Κάθε σκέλος παρουσιάζεται σε ξεχωριστό 

πίνακα.  
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Το πρώτος σκέλος αναφέρεται στο πόσο καλά γνωρίζουν τα μέσα 

υποστηρικτικής τεχνολογίας που αναφέρει η ερώτηση. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα (βλ. Πίνακα 8). 

 

Πίνακας 8: Γνώσεις μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας 

  Γνωρίζω 

 
Κατηγορία 

Δεν τη 

γνωρίζω 

Άκουσα γι’ 

αυτήν 

Τη γνωρίζω 

καλά 

1.Προσαρμοσμένα 

ποντίκια 

Εκπαιδευτικοί 11(27.5%) 24(60%) 5(12.5%) 

Ειδικότητες 5(13.16%) 23(60.53%) 10(26.32%) 

2.Προσαρμοσμένα 

πληκτρολόγια 

Εκπαιδευτικοί 3(7.5%) 23(57.5%) 14(35%) 

Ειδικότητες 5(13.16%) 23(60.53%) 10(26.32%) 

3.Ειδικές οθόνες 
Εκπαιδευτικοί 15(37.5%) 19(47.5%) 6(15%) 

Ειδικότητες 7(18.42%) 19(50%) 12(31.58%) 

 

 

Το δεύτερο σκέλος αναφέρεται στην προέλευση της γνώσεις των μέσων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας στα οποία αναφέρεται η ερώτηση. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 9). 

 

Πίνακας 9: Προέλευση γνώσης μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας 

  Από πού 

 
Κατηγορία 

Από τις σπουδές Από τη βιβλιογραφία 

1.Προσαρμοσμένα 

ποντίκια 

Εκπαιδευτικοί 8(20%) 32(80%) 

Ειδικότητες 12(31.58%) 26(68.42%) 

2.Προσαρμοσμένα 

πληκτρολόγια 

Εκπαιδευτικοί 16(40%) 24(60%) 

Ειδικότητες 9(23.68%) 29(76.32%) 

3.Ειδικές οθόνες Εκπαιδευτικοί 13(32.5%) 27(67.5%) 

Ειδικότητες 17(44.74%) 21(55.26%) 
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Από τον πίνακα παραλείπεται η επιλογή «από επιμόρφωση» καθώς κανένα από 

τα άτομα του δείγματος δεν επέλεξε τη συγκεκριμένη απάντηση. 

Η επόμενη ερώτηση είναι η 17 και μελετά τη χρήση μέσων υποστηρικτικής 

τεχνολογίας από τα ίδια τα άτομα κατά τη διδασκαλία τους. Από τους εκπαιδευτικούς 

οι 24 απάντησαν πως χρησιμοποιούν ενώ οι 16 πως όχι και από τις ειδικότητες οι 15 

είπαν πως χρησιμοποιούν ενώ οι 23 πως δεν χρησιμοποιούν. 

Η ερώτηση 18 ελέγχει αν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στον χώρο 

εργασίας ώστε να χρησιμοποιηθούν τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας. Στον 

παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 10) φαίνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

τη στατιστική ανάλυση. 

 

Πίνακας 10: Υποδομές στον χώρο εργασίας για τη χρήση μέσων υποστηρικτικής 

τεχνολογίας 

 Ναι Όχι Σε μεγάλο βαθμό Καθόλου Σύνολο 

Εκπαιδευτικοί 11 5 13 11 40 

Ειδικότητες 7 13 8 10 38 

Σύνολο 18 18 21 21 78 

 

Η ερώτηση 19 αναφέρεται στη σημασία της χρήσης μέσων υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτουν τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται παρακάτω (βλ. Πίνακα 11). 

 

Πίνακας 11: Σημασία χρήσης μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας 

Κατηγορία Ναι Όχι Σε μεγάλο βαθμό Καθόλου Σύνολο 

Εκπαιδευτικοί 9 11 17 3 40 

Ειδικότητες 11 13 7 7 38 

Σύνολο 20 24 24 10 78 

 

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου ελέγχεται αν υπάρχει 

συνεργασία μεταξύ των δύο κατηγοριών. Από τη στατιστική μελέτη του δείγματος 

προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν σε ποσοστό 42.5% πως υπάρχει 

συνεργασία, ενώ οι 57.5% πως δεν υπάρχει και οι ειδικότητες σε ποσοστό 39.47% πως 

υπάρχει, ενώ σε ποσοστό 60.53% πως δεν υπάρχει. 
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3.2 Στατιστική συμπερασματολογία 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις δύο κατηγορίες ως προς τις απαντήσεις που έδωσαν σε κάθε ερώτηση 

του δεύτερου (ΕΕΕ) και τρίτου μέρους (ΥΤ) του ερωτηματολογίου, εξετάζεται αν οι 

διαφορές που προκύπτουν από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου είναι στατιστικά 

σημαντικές. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος t-test. Αρχικά ο έλεγχος 

μας παρουσιάζει τους μέσους όρους (Μ.Ο.) και τις τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) για κάθε 

ερώτηση του ερωτηματολογίου για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Μέσω αυτών 

μπορούμε να διακρίνουμε αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες για κάθε 

μεταβλητή (ερώτηση του ερωτηματολογίου). Για να ελέγξουμε αν η διαφορά είναι 

στατιστικά σημαντική ελέγχουμε τα αποτελέσματα από τον έλεγχο t (t-test).  

 

Πίνακας 12: Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) εκπαιδευτικών και 

ειδικοτήτων που προέκυψαν από τις απαντήσεις τους σχετικά με τις κυριότερες προτάσεις 

την ερώτησης 14 του ερωτηματολογίου 

 Εκπαιδευτικοί Ειδικότητες 

Μεταβλητές 

 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

1. Η χρήση εναλλακτικής 

επικοινωνίας είναι σημαντική 

για τη δουλειά του 

θεραπευτή. 

2..88 .65 3.13 .47 

2. Η χρήση εναλλακτικής 

επικοινωνίας είναι σημαντική 

για τη δουλειά του ειδικού 

παιδαγωγού. 

2.98 .62 3.13 .41 

4. Η χρήση εναλλακτικής 

επικοινωνίας βοηθά την 

εξατομικευμένη παρέμβαση. 

3.20 .56 3.16 .59 
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 Εκπαιδευτικοί Ειδικότητες 

Μεταβλητές 

 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

8. Η χρήση εναλλακτικής 

επικοινωνίας συμβάλει στην 

ενίσχυση των δεξιοτήτων 

κοινωνικής προσαρμογής 

στα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες. 

3.13 .69 3.18 .69 

9. Η χρήση εναλλακτικής 

επικοινωνίας συμβάλει στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του παιδιού με ειδικές 

ανάγκες. 

3.20 .69 3.29 .61 

14. Η χρήση εναλλακτικής 

επικοινωνίας διευκολύνει 

τους γονείς να 

επικοινωνήσουν και να 

κατανοήσουν τις ανάγκες του 

παιδιού τους. 

3.48 .68 3.37 .54 

 

 

Στατιστικά σημαντική διαφορά προκύπτει στην πρώτη πρόταση, σχετικά με τη 

σημασία της χρήσης μέσων εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας για τη δουλειά 

του θεραπευτή (t= -2.00, df= 76.00,  p= .049). 

Σχετικά με τις γνώσεις για τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας αλλά και την 

προέλευση αυτών προκύπτουν οι παρακάτω μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις (βλ. 

Πίνακα 13). 
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Πίνακας 13: Μέσοι όροι (Μ.Ο.) και τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.) που προκύπτουν από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων σχετικά με τις γνώσεις τους για τα 

μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας και την προέλευση αυτών των γνώσεων 

 Εκπαιδευτικοί Ειδικότητες 

Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 

Γνώση προσαρμοσμένων 

ποντικιών 
.62 .10 .62 .10 

Προέλευση γνώσης 

προσαρμοσμένων ποντικιών 
.81 .13 .94 .15 

Γνώση προσαρμοσμένων 

πληκτρολογίων 
.60 .09 .62 .10 

Προέλευση γνώσης 

προσαρμοσμένων 

πληκτρολογίων 

.99 .16 .86 .14 

Γνώση ειδικών οθονών .70 .11 .70 .11 

Προέλευση γνώσης ειδικών 

οθονών 
.95 .15 1.01 .16 

 

Προέκυψε λοιπόν, πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στους 

εκπαιδευτικούς και τις ειδικότητες όσον αφορά την γνώση προσαρμοσμένων ποντικιών 

υπολογιστών (t= -2.00, df= 76.00, p= .049) και τη γνώση ειδικών οθονών (t= -2.25, 

df=76.00, p= .028). Για τις υπόλοιπες μεταβλητές δε φαίνεται να προκύπτει το ίδιο. 

 

3.3 Αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ διακριτών μεταβλητών 

Απαντώντας στο επόμενο διερευνητικό ερώτημα ελέγχεται αν υπάρχει σύνδεση 

μεταξύ της παροχής κατάλληλων υποδομών για τις μεθόδους εναλλακτικής 

επικοινωνίας από τον χώρο εργασίας και τη χρήση αυτών των μεθόδων από τους 

ερωτώμενους. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί μέσω του κριτηρίου X2 όπου εξετάζει 

την ανεξαρτησία μεταξύ γραμμών και στηλών ενός πίνακα συνάφειας. Από τον έλεγχο 

φαίνεται πως η χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας εξαρτάται από την παροχή 

των κατάλληλων υποδομών (x2 = 33.67, df= 3, p= .000). Τα αποτελέσματα 

εμφανίζονται και στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 14 και Παράρτημα Πίνακα 16) 

όπου παρουσιάζονται τα ποσοστά της χρήσης μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας σε 
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σχέση με την παροχή κατάλληλων υποδομών και απαραίτητου εξοπλισμού στον χώρο 

εργασίας. 

Πίνακας 14: Ποσοστά χρήσης μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας σε σχέση με την 

παροχή κατάλληλων υποδομών 

 Παροχή κατάλληλων υποδομών 

Χρήση ΕΕΕ Ναι Όχι Σε μεγάλο βαθμό Καθόλου Σύνολο 

Ναι 46.15% 5.13% 48.72% .00% 100.00% 

Όχι 23.08% 41.03% 10.26% 25.64% 100.00% 

 

Ελέγχοντας με τον ίδιο τρόπο αν οι παροχή κατάλληλων υποδομών για τη 

χρήση μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας επηρεάζει τη χρήση αυτών των μεθόδων 

από τους ερωτώμενους κατά τη διδασκαλία τους φαίνεται πως υπάρχει σχέση. Η χρήση 

μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας εξαρτάται από την παροχή κατάλληλων υποδομών 

από τον χώρο εργασίας (x2 = 78.00, df= 3, p= .000).  

Πίνακας 15: Ποσοστά χρήσης μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας σε σχέση με την 

παροχή κατάλληλων υποδομών 

 Παροχή κατάλληλων υποδομών 

Χρήση ΥΤ Ναι Όχι Σε μεγάλο βαθμό Καθόλου Σύνολο 

Ναι 46.15% .00% 53.85% .00% 100.00% 

Όχι .00% 46.15% .00 % 53.85% 100.00% 

 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται και στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 15 και 

Παράρτημα Πίνακα 17) όπου παρουσιάζονται τα ποσοστά της χρήσης μέσων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας σε σχέση με την παροχή κατάλληλων υποδομών και 

απαραίτητου εξοπλισμού στον χώρο εργασίας.  
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα της  έρευνας- Συζήτηση 

4.1 Συμπεράσματα 

Σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας ερευνητικής μελέτης συζητήθηκε η 

σημασία και η ανάγκη για χρήση μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας και μέσων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας κατά την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες καθώς 

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους και τους εξασφαλίζουν ευνοϊκότερες συνθήκες 

διαβίωσης και συναναστροφής με τους συνανθρώπους τους (Desai, Chow, Mumford, 

Hotze & Chau, 2014 · Hynan, Murray & Goldbart, 2014). Η εξοικείωση και η 

καθημερινή χρήση αυτών των μεθόδων από τα άτομα που τα χρειάζονται και μπορούν 

να επωφεληθούν από αυτές απαιτεί την εκμάθησή τους από μικρή ηλικία. Κάτι τέτοιο 

προϋποθέτει τις κατάλληλες υποδομές και τις κατάλληλες συνθήκες στο σχολικό 

περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν να τις χρησιμοποιούν και γενικά 

να γνωρίζουν την ύπαρξή τους για να τις μάθουν στους μαθητές και να ενημερώσουν 

τους γονείς (Beukelman & Mirenda, 2013 · Lebel, Olshtain & Weiss, 2005). 

Διερευνώντας τις απόψεις, τις γνώσεις και τη σημασία που αποδίδουν στην 

εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία, καθώς και στην υποστηρικτική τεχνολογία 

οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες που εργάζονται στον τομέα της ειδικής αγωγής 

δίνεται η δυνατότητα να αντιληφθούμε τις συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία αλλά 

και τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών για την πραγματοποίηση μιας διδασκαλίας που 

θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα στην παρούσα 

έρευνα μελετήθηκε αν γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες που ασχολούνται 

με την ειδική αγωγή τις μεθόδους εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας και 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, και από πού προέρχονται αυτές οι γνώσεις. Επίσης ποιες 

είναι οι απόψεις τους σχετικά με τη χρήση και τη σημασία αυτών των μεθόδων και 

κατά πόσο επιλέγουν να τις χρησιμοποιήσουν στη δική τους διδασκαλία. Μελετήθηκε 

επίσης αν η παροχή κατάλληλων υποδομών επηρεάζει την αξιοποίηση των μεθόδων 

εναλλακτικής επικοινωνίας και μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία. 

Θεωρήθηκε επίσης σημαντικό να ελεγχθεί αν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις δύο 

κατηγορίες, τα αποτελέσματα όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστα ευρήματα 

καθώς οι ερωτώμενοι λόγω της χρήσης ερωτηματολογίου δεν ήταν σε θέση να 

διευκρινίσουν το βαθμό της συνεργασίας. 

Σε σχέση με το πρώτο διερευνητικό ερώτημα που αφορά τις γνώσεις τους 

σχετικά με τις μεθόδους εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας και μέσων 
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υποστηρικτικής τεχνολογίας αλλά και την προέλευση αυτής της γνώσης, οι 

εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας φάνηκε να γνωρίζουν τις μεθόδους PECS και 

MAKATON, με τους περισσότερους να έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχο μάθημα 

κατά τις σπουδές τους ή έστω να υπήρχε ως θεματική ενότητα σε κάποιο άλλο μάθημα. 

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τις ειδικότητες, όπου οι περισσότεροι είχαν 

παρακολουθήσει κάποια θεματική ενότητα σχετικά με αυτές τις μεθόδους και τα μέσα. 

Σε σχέση με τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας φάνηκε από την έρευνα πως οι 

περισσότεροι ερωτώμενοι είχαν περιορισμένες γνώσεις από τις σπουδές και πως 

επιχείρησαν οι ίδιοι από τη βιβλιογραφία να ενημερωθούν για αυτά. Οι εκπαιδευτικοί 

φάνηκε να έχουν ελάχιστες γνώσεις για τα ειδικά προσαρμοσμένα ποντίκια, τα ειδικά 

προσαρμοσμένα πληκτρολόγια και τις ειδικές οθόνες, ενώ οι ειδικότητες εμφανίζονται 

πιο ενήμεροι και πιο εξοικειωμένοι. Τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται στη συνέχεια 

να συνάδουν και με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όπως φαίνεται στη συνέχεια.  

Οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες φάνηκε να γνωρίζουν αρκετά σχετικά με 

τις μεθόδους εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, καθώς και για τα μέσα 

υποστηρικτικής τεχνολογίας. Οι γνώσεις τους προέρχονται είτε από την εκπαίδευσή 

τους είτε από τη βιβλιογραφία. Για την υποστηρικτική τεχνολογία έψαξαν οι ίδιοι να 

μάθουν στοιχεία, ενώ για την εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία 

παρακολούθησαν αρκετές θεματικές ενότητες ή και μαθήματα κατά την εκπαίδευσή 

τους. Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οι εκπαιδευτικοί και οι 

ειδικότητες που εργάζονται στον χώρο της ειδικής αγωγής έχουν σταδιακά αρχίσει να 

μαθαίνουν στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις μεθόδους και τα μέσα και 

τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να τα εντάσσουν στους κύκλους σπουδών τους (Ajuwon, 

Meeks, Griffin- Shirley & Okungu, 2016 · Lahm & Niekels, 1999). 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι εκπαιδευτικοί ατόμων με ειδικές 

ανάγκες θα πρέπει να γνωρίζουν και να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν και να 

διδάξουν τους μαθητές και τις οικογένειές τους σχετικά με τη χρήση και την 

αξιοποίηση μεθόδων εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας καθώς και των 

μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας, ώστε να διευκολυνθούν οι ίδιοι, αλλά και για να 

είναι πιο εύκολη η ένταξή τους και η συναναστροφή τους με τους υπόλοιπους 

ανθρώπους τους περιβάλλοντός τους (Lei, 2009 · Meyer, 2016). Έρευνες αναφέρουν 

πως οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες παρακολουθούν και ενημερώνονται σχετικά με 

τις μεθόδους εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, επιλέγουν αντίστοιχα 

μαθήματα κατά τις σπουδές τους και είναι σε θέση να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικές 
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με αυτά τα θέματα (Πασχαλίδου, 2013 · Murray, Martin, Pennington, Marshall, 

Enderby & Goldbart, 2014 · Naraian & Surabian, 2014). 

Σημαντικό εύρημα θεωρείται και το γεγονός πως η ποιότητα των γνώσεων είναι 

ικανοποιητική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τις ειδικότητες, σε σημείο που 

αρκετές φορές οι δύο αυτές κατηγορίες να ταιριάζουν σε μεγάλο βαθμό. Ακόμη και οι 

δύο είναι θετικοί απέναντι στη χρήση  αυτών των μεθόδων και των μέσων κατά τη 

διδασκαλία τους και είχαν μέσω της εμπειρίας τους γνωρίσει αρκετά παιδιά που να τις 

χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα να εξοικειωθούν με αυτές. Η προετοιμασία από τη 

βιβλιογραφία των δύο αυτών κατηγοριών φαίνεται να είναι κοινή και τα μαθήματα και 

οι ενότητες που διαβάζουν να βασίζονται σε κοινή βιβλιογραφία (Courduff & Duncan, 

2016 · Desideri, Stefanelli, Bitelli, Roentgen, Gelderblom & Witte, 2016 · Donne, 2016 

· Still, Rehfeldt, Whelan, May & Dymond, 2014). 

Στην προσπάθεια να απαντηθεί το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα και τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων σχετικά με τη χρήση και τη σημασία 

των μεθόδων και των μέσων που μελετήθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία φάνηκε να 

έχει θετικές απόψεις σχετικά με αυτές. Οι δύο κατηγορίες δεν εμφάνισαν ιδιαίτερες 

διαφορές, τοποθετήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Υπολογίζουν 

αρκετά τις μεθόδους αυτές και θεωρούν πως είναι αρκετά σημαντικές για την 

εκπαιδευτική αλλά και τη μετέπειτα πορεία των ατόμων. Ακόμη, σε συνδυασμό με τη 

σημασία που τους αποδίδουν, θετικά είναι και τα αποτελέσματα σχετικά με τη χρήση 

από τους ίδιους κατά τη διδασκαλία τους.  

Οι κατηγορίες που μελετήθηκαν εκτιμούν πως οι μέθοδοι εναλλακτικής και 

επαυξητικής επικοινωνίας προσφέρουν στους μαθητές δυνατότητες που τους 

καθιστούν ίσους απέναντι στους συμμαθητές τους, τους βοηθούν να επικοινωνήσουν 

μαζί τους, να αλληλοεπιδράσουν, να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, 

να έχουν πρόσβαση σε γνώσεις και να μπορούν να μοιραστούν τις δικές τους απόψεις 

με τον δάσκαλο ή τους θεραπευτές. Η υιοθέτηση τέτοιων μεθόδων από τους μαθητές 

έχει να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες και να τους καταστήσει ικανούς να 

αυξήσουν τις προσδοκίες που έχουν οι ίδιοι από τους μαθητές τους, παρατήρηση που 

εμφανίζεται και σε ευρήματα άλλης έρευνας (Costigan & Light, 2010). 

Τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται να έρχονται σε συμφωνία με τα ευρήματα 

που προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Σε έρευνες που μελετήθηκαν 

βρέθηκε πως οι εκπαιδευτικοί και οι θεραπευτές αντιμετωπίζουν τις μεθόδους 

εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, αλλά και τα μέσα υποστηρικτικής 
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τεχνολογίας με αρκετά θετικό τρόπο. Θεωρούν πως προσφέρουν στους μαθητές τους 

δυνατότητες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν, πως τους 

εξασφαλίζουν μια πιο εύκολη διαβίωση και πως σε γενικό βαθμό έχουν τη δυνατότητα 

να καλύψουν τις αναπηρίες τους (Baxter, Enderby, Evans & Judge, 2012 · Dawe, 2006 

· Copley & Ziviani, 2004). 

 Οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων που μελετήθηκαν 

εμφανίζονται και στη διεθνή βιβλιογραφία θετικές στο να αξιοποιήσουν τις μεθόδους 

εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, καθώς και των μέσων υποστηρικτικής 

τεχνολογίας στη δική τους διδασκαλία. Φαίνεται πως έχουν κατανοήσει τα θετικά 

στοιχεία που έχουν να προσφέρουν στους μαθητές τους, αλλά και πως εάν και εφόσον 

τις χρησιμοποιήσουν θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ αυτών και των μαθητών 

τους και θα τους δώσουν περισσότερες δυνατότητες για εκπαίδευση (Hourcade et al., 

2004 · Mirenda, 2003 · Kintsch & DePaula, 2002 · Trembath, Balandin, Togher & 

Stancliffe, 2009). 

Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα επιχειρείται να ελεγχθεί αν προσφέρονται στις 

σχολικές δομές και γενικά στους χώρους εργασίας των ερωτώμενων οι κατάλληλες 

υποδομές ώστε να χρησιμοποιήσουν μεθόδους εναλλακτικής και επαυξητικής 

επικοινωνίας, αλλά και μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας κατά την εργασία τους. Οι 

κατάλληλες υποδομές φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα τους ερωτώμενους στη χρήση ή 

όχι αυτών των μεθόδων και των μέσων κατά την εργασία τους. Ακόμη από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας εντοπίζονται ελλείψεις στις υποδομές, με τους 

χώρους εργασίας των ερωτώμενων να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των 

μαθητών.  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση εμφανίζει τις σχολικές μονάδες ανεπαρκείς 

αρκετές φορές να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των μαθητών και τα ευρήματά τους 

να βρίσκονται σε συμφωνία με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας (Παλιούρα, 2015 · 

Flanagan, Bouck & Richardson, 2013). Η τεχνολογία εμφανίζει σημαντικές προόδους 

με αποτέλεσμα, όπως παρουσιάζουν πολλές έρευνες να μην μπορούν οι σχολικές 

μονάδες να καλύψουν τα έξοδα που οι απαιτήσεις των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

έχουν. Οι μέθοδοι επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας και τα μέσα 

υποστηρικτικής τεχνολογίας απαιτούν συσκευές και ενέργειες με ιδιαίτερα αυξημένο 

κόστος, με αποτέλεσμα να αργούν οι σχολικές μονάδες να αναβαθμίσουν τις μεθόδους 

και τα μέσα που χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση αυτών των ατόμων, ιδιαίτερα για 
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αυτές που βρίσκονται στην επαρχία (Coleman, Cramer, Park & Bell, 2015 · Edyburn, 

2000 · Wood, 2015).  

Η παροχή των κατάλληλων υποδομών διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς και τις 

ειδικότητες στο έργο που έχουν αναλάβει. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει πως όταν 

εργάζονται σε περιβάλλον που ευνοεί τη χρήση μεθόδων επαυξητικής και 

εναλλακτικής επικοινωνίας και μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας, η επιλογή χρήσης 

αυτών των μεθόδων και μέσων αυξάνεται, με αποτέλεσμα να παρέχονται καλύτερες 

διδακτικές μέθοδοι στον μαθητή. Ακόμη, όταν και ο ίδιος ο μαθητής διδάσκεται σε 

τέτοιο περιβάλλον, μαθαίνει από μικρή ηλικία να αξιοποιεί αυτές τις μεθόδους και 

εξοικειώνεται με αυτές. Δεν περιορίζει τη χρήση τους μόνο στο σπίτι, αλλά καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ημέρας εργάζεται με αυτές. Οι σχέσεις με τους συμμαθητές του 

γίνονται πιο αρμονικές, μαθαίνει να επικοινωνεί με αυτούς και να συναναστρέφεται. 

Ακόμη, οι συμμαθητές μαθαίνουν να αποδέχονται το διαφορετικό και να μην 

απομακρύνονται από αυτό (Beukelman, Fager & Seberg, 2016 · Boon, Jenson, Clark 

& Hood, 2016 · Flavell, 2014 · Ikuta, Ishitobi, Urushihata, Yamaguchi & Nemoto, 2016 

· Naraian & Surabian, 2014 · Rose, Shevlin, Winter & O’Raw, 2015). 

 Απαντώντας στο ερώτημα  αν οι δύο κατηγορίες που αποτέλεσαν το δείγμα της 

έρευνας, οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες, επιδιώκουν συνεργασία μεταξύ τους ώστε 

να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές 

ανάγκες φαίνεται πως υπάρχει κάποιο είδος συνεργασίας, αλλά επιδέχεται βελτιώσεις. 

Αρκετοί ήταν αυτοί που απάντησαν πως δεν υπάρχει συνεργασία και πως η κάθε 

κατηγορία εργάζεται με διαφορετικό τρόπο. Η απουσία συνεργασίας αποτελεί βασική 

έλλειψη στην εκπαίδευση του μαθητή και δημιουργεί συνθήκες που δεν ευνοούν την 

πορεία του. Σε γενικές γραμμές πάντως, από τα αποτελέσματα φαίνεται πως υπάρχει 

διάθεση για συνεργασία και πως ειδικότερα από τις ειδικότητες επιδιώκεται να 

συζητήσουν και με τον εκπαιδευτικό την πορεία διδασκαλίας του μαθητή. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί 

είναι αυτοί που είναι πιο απόμακροι και δεν επιλέγουν κάποια συνεργασία, κάτι που 

συμπίπτει και με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας (Friend, Cook, Hurley-

Chamberlain & Shamberger, 2010 · Mastropieri, 2001 · Thousand, Villa & Nevin, 

2006). Όσοι από τους εμπλεκόμενους στον χώρο της εκπαίδευσης αντιληφθούν πως η 

συνεργασία μεταξύ τους είναι αυτή που θα επιφέρει θετικότερα αποτελέσματα, 

επιδιώκουν να συνεργαστούν και να συντάξουν ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το 

οποίο θα ακολουθήσουν και θα συνεννοηθούν ώστε να το διαμορφώσουν 
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συγκεκριμένα για το μαθητή με τον οποίο έχουν να εργαστούν. Αναλαμβάνουν να 

αναφέρουν η μία ομάδας την άλλη τη βελτίωση του μαθητή, τις δυσκολίες του, ποια 

μέθοδος φαίνεται να ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις ανάγκες του οδηγώντας σε 

μια πιο ομαλή μάθηση για το παιδί, το οποίο λαμβάνει την καλύτερη δυνατή 

εκπαίδευση (Calculator, 2009 · Clarke, McConachie, Price & Wood, 2001 · Morrier, 

Hess & Heflin, 2011). Σε αρκετές έρευνες όμως παρουσιάζονται οι δύο κατηγορίες 

χωρίς να επιδιώκουν συνεργασία, να εργάζονται ατομικά με αποτέλεσμα να 

δυσκολεύουν οι ίδιοι το έργο τους. Όπως φαίνεται και στην παρούσα έρευνα είναι 

σύνηθες να συμβαίνει κάτι τέτοιο κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Hunt, Soto, Maier, Müller & Goetz, 2002 · Soto, Müller, Hunt & Goetz, 

2001). 

Συμπερασματικά από την παρούσα έρευνα προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί και 

οι ειδικότητες είναι σε θέση να εφαρμόσουν μεθόδους και να χρησιμοποιήσουν μέσα 

που θα βελτιώσουν και θα καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών τους, έχουν προδιάθεση 

να συνεργαστούν μεταξύ τους για να οδηγηθούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και 

όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν με μεγαλύτερη ευκολία αν παρέχονται από τους 

χώρους εργασίας τους οι κατάλληλες υποδομές.  

Η έρευνα που διεξήχθη παρέχει αρκετές πληροφορίες για τη σχολική 

πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 

πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα για το εάν 

αυτή η σχολική πραγματικότητα έχει δυνατότητες να τροποποιηθεί. Σημαντικό 

στοιχείο προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί το γεγονός πως οι περισσότεροι φάνηκε 

να έχουν διάθεση για συνεργασία, να ενδιαφέρονται και να ενημερώνονται σχετικά με 

τα νέα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας, κυρίως μέσω της βιβλιογραφίας 

καταβάλλοντας οι ίδιοι προσπάθεια για αυτό και επίσης να επιδιώκουν να 

χρησιμοποιήσουν τα μέσα και τις μεθόδους που τους παρέχει η εναλλακτική 

επικοινωνία και η υποστηρικτική τεχνολογία για να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους. 

Μέσω της έρευνας η συναναστροφή με εκπαιδευτικούς και ειδικότητες σε 

πολλούς τομείς της ειδικής αγωγής συντέλεσε στην προσωπική μου ενημέρωση για τις 

εκπαιδευτικές συνθήκες που επικρατούν αλλά και στις ανάγκες που έχει το σχολικό 

περιβάλλον. Η έρευνα, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές 

στα σχολικά περιβάλλοντα καθώς φάνηκε πως υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και να 

γίνουν προσπάθειες για περαιτέρω μόρφωση των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων 
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σχετικά με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές που προσφέρουν τα μέσα και οι μέθοδοι που 

αναφέρονται στην παρούσα εργασία. 

 

4.2 Περιορισμοί 

Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τις γνώσεις 

και τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των ειδικοτήτων σχετικά με τη χρήση και τη 

σημασία μεθόδων εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας, καθώς και μέσων 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, ωστόσο παρουσιάζει και σημαντικούς περιορισμούς. 

Αρχικά δεν υπάρχει δυνατότητα γενίκευσης του μεγαλύτερου μέρους των 

συμπερασμάτων καθώς το μέγεθος του δείγματος είναι αρκετά περιορισμένο. 

Πιθανότατα με μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος τα αποτελέσματα να είναι εντελώς 

διαφορετικά. Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να επεκταθεί σε μεγαλύτερο πλήθος 

δείγματος, σε περισσότερες περιοχές ώστε να μειωθούν τα περιθώρια σφάλματος. 

Περιορισμοί προκύπτουν και από το είδος του ερευνητικού εργαλείου, το 

ερωτηματολόγιο. Πρόκειται για ένα κλειστό ερωτηματολόγιο, με τους συμμετέχοντες 

να περιορίζουν τις απαντήσεις τους με βάση αυτές που τους δίνονται διαθέσιμες. Με 

τον τρόπο αυτό κατευθύνεται η επιλογή τους και υπάρχει περίπτωση να μην 

ανταποκρίνονται οι απαντήσεις τους σε αυτά που πραγματικά πιστεύουν, να το 

συμπλήρωσαν στην τύχη ή να μην έδωσαν την απαραίτητη προσοχή σε αυτό κατά την 

συμπλήρωσή του. 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η νεαρή ηλικία του δείγματος 

προδιαθέτει πως έχουν και μικρή εμπειρία σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί 

στα σχολικά περιβάλλοντα, οπότε οι απαντήσεις του μπορεί να διαφοροποιηθούν με το 

πέρασμα των χρόνων, όπου θα αποκτήσουν μεγαλύτερη πείρα και θα γνωρίσουν και 

θα εργαστούν με περισσότερες  περιπτώσεις μαθητών αλλά και θα συνεργαστούν με 

περισσότερα άτομα. 

 

4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Οι κατηγορίες που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας είναι ιδιαίτερα 

καθοριστικές για την εξοικείωση των μαθητών με τις μεθόδους εναλλακτικής και 

επαυξητικής επικοινωνίας, καθώς και των μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας. Οι 

γνώσεις τους σχετικά με αυτά τα αντικείμενα, οι προσπάθειες που θα καταβάλουν για 

να τα χρησιμοποιήσουν κατά τη δική τους διδασκαλία έχουν τη δυνατότητα να 
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καταστήσουν τους μαθητές ικανούς να τα αξιοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους και να επωφεληθούν στο έπακρο από τις θετικές επιπτώσεις που έχουν αυτές οι 

μέθοδοι και τα μέσα να τους προσφέρουν. 

Διεξαγωγή έρευνας με μεγαλύτερο αριθμό δείγματος και με πανελλαδική 

εμβέλεια θα δώσει τη δυνατότητα για εξαγωγή πιο έγκυρων συμπερασμάτων σχετικά 

με τις γνώσεις, τις απόψεις, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις υποδομές των σχολικών 

μονάδων που επικρατούν στη χώρα σχετικά με τις μεθόδους εναλλακτικής και 

επαυξητικής επικοινωνίας, καθώς και με τα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας. Η 

προσφορά αυτών των πολύτιμων πληροφοριών θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους 

αρμόδιους φορείς και να εφαρμοστούν κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, να υιοθετηθούν 

κατάλληλες πρακτικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές από τους άμεσα και έμμεσα 

εμπλεκόμενους ώστε να διευκολυνθεί η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Στην παρούσα έρευνα αρκετά ερωτήματα δεν είχαν τη δυνατότητα να 

απαντηθούν με ακρίβεια και να δώσουν αξιόπιστα συμπεράσματα. Για το λόγο αυτό 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να αποτελέσουν ερωτήματα για μελλοντικές 

έρευνες. 

Μέσω της έρευνας διαπιστώθηκε πως η παροχή κατάλληλων υποδομών 

διευκολύνει και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων 

από τους εκπαιδευτικούς και τις ειδικότητες. Για το λόγο αυτό θα μπορούσε να 

αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας η μελέτη των υπαρχουσών συνθηκών 

στις σχολικές μονάδες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε σχέση με τις κατάλληλες 

υποδομές ώστε να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι εναλλακτικής και επαυξητικής 

επικοινωνίας και υποστηρικτικής τεχνολογίας. Ακόμη λόγω των ελλιπών γνώσεων 

αρκετών μελών του δείγματος θα μπορούσε μελλοντικά να διερευνηθεί η ποιότητα 

σπουδών που προσφέρεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε σχέση με αυτές τις 

μεθόδους, αλλά και αν ο τρόπος που παρουσιάζονται επιτρέπει την εύκολη χρήση τους 

από τους εμπλεκόμενους στη σημερινή σχολική πραγματικότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

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. 

 Διαβάστε 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 στοιχειών σας. 

Όσοι/ ες επιθυμείτε να λάβετε γνώση των αποτελεσμάτων ή και γενικότερα της 

ερευνητικής εργασίας, μη διστάσετε να απευθυνθείτε: 

Τσουμήτα Στέλλα 

Τηλ. 6987920381 

E-mail: stellatsoumita@gmail.com 

  

mailto:stellatsoumita@gmail.com
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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. Σπουδές 

    Παιδαγωγική Ακαδημία   Π.Τ.Δ.Ε    Εξομοίωση 

    Άλλη σχολή 4ετούς φοίτησης   Ποια………………………. 

    Μεταπτυχιακό   Διδακτορικό 

    Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής  Διδασκαλείο Γενικής Αγωγής   

Άλλο…………………………………………….  

 

4. Είδος εκπαιδευτικής μονάδας που εργάζεστε 

      Ειδικό σχολείο       Παράλληλη στήριξη   Τμήμα ένταξης 

      ΕΕΕΕΚ       ΤΕΕ Ειδικής αγωγής      Ίδρυμα 

 

5. Χρόνια προϋπηρεσίας 

    Στην ειδική αγωγή 

      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:  

 

 

 

 



82 
 

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 

 Όχι δεν προσφερόταν     Όχι δεν επέλεξα 

 

 

8. Η μέθοδος PECS (Bondy & Frost, 1994a) αναφέρεται: 

  Α) Στη χρήση εικόνων και συμβόλων κατά την επικοινωνία. 

  Β) Στη χρήση έτοιμων προτάσεων κατά την επικοινωνία. 

  Γ) Δεν γνωρίζω. 

 

 

9. Η μέθοδος ΜΑΚΑΤΟΝ (Walker, 1987) αναφέρεται: 

 Α) Στη χρήση ειδικών συσκευών επικοινωνίας. 

 Β) Στη χρήση μεθόδων επικοινωνίας, σε μια κοινή γλώσσα, με 

λεξικό και νοήματα αξιοποιήσιμα στις καθημερινές ανάγκες των 

παιδιών. 

 Γ) Δεν γνωρίζω. 

 

 

10. Τι ποσοστό παιδιών θα λέγατε ότι χρησιμοποιεί μεθόδους 

εναλλακτικής επικοινωνίας σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία; 

 0-20%     20-40%     40-60%     60-80%     80-100% 
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11. Χρησιμοποιείτε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο 

εναλλακτικής επικοινωνίας στο δικό σας μάθημα; 

 Ναι      Όχι 

 

12.  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 

 

13.  Θεωρείτε σημαντικό να χρησιμοποιούνται μέθοδοι 

εναλλακτικής επικοινωνίας; 

 Ναι               Όχι            Σε μεγάλο βαθμό       Καθόλου 

 

 

14.  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: 

κ
α

θ
ό
λ
ο
υ

 

κ
ά

π
ω

ς 

Ικ
α

νο
νο

π
-

ο
ιη

τι
κ

ά
 

Α
π

ό
λ
υ
τα

 
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 ανάγκες να εξωτερικεύουν ευκολότερα τις ανάγκες και 

τις επιθυμίες τους  

1 2 3 4 
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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 δεξιοτήτων κοινωνικής προσαρμογής στα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες  

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 ανάγκες και 

αναπηρίες σε επίπεδο κατανόησης των δραστηριοτήτων 

1 2 3 4 

12. Η χρήση εναλλακτικής επικοινωνίας βοηθάει τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν περισσότερο στις 

δραστηριότητες του σχολείου σε επίπεδο εκτέλεσης 

1 2 3 4 

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 
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ΙΙΙ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

15.  Είχατε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών 

σας να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριο/ μάθημα για τα μέσα 

υποστηρικτικής τεχνολογίας; 

 Ναι, προσφερόταν και επέλεξα ένα σεμινάριο/ μάθημα 

 Ναι, αποτελούσε μια θεματική ενότητα ενός μαθήματος 

 Όχι δεν προσφερόταν     Όχι δεν επέλεξα 

 

16.  Ποια από τα ακόλουθα μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας 

γνωρίζετε; Παρακαλώ συμπληρώστε στον πίνακα πόσο και από 

πού τις γνωρίζετε. 

 Γνωρίζω Από πού 

 Δεν τη 

γνωρίζω 

Άκουσα 

γι’ αυτήν 

Τη γνωρίζω 

πιο καλά 

Από τις 

σπουδές 

Από 

επιμόρ-

φωση 

Από τη 

βιβλιο-

γραφία 

1. Προσαρμοσμένα 

ποντίκια 

υπολογιστών 

○ ○ ○    

2. Προσαρμοσμένα 

πληκτρολόγια 
○ ○ ○    

3. Ειδικές οθόνες ○ ○ ○    

 

 

 

17.  Χρησιμοποιείτε κάποιο συγκεκριμένο μέσο 

υποστηρικτικής τεχνολογίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα; 

 Ναι       Όχι 
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18.  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 

 

19.  Θεωρείτε σημαντικό να χρησιμοποιούνται μέσα 

υποστηρικτικής τεχνολογίας; 

 Ναι               Όχι            Σε μεγάλο βαθμό       Καθόλου 

 

 

  

20.  Συνεργάζεστε με το δάσκαλο της τάξης  ή την ειδικότητα 

που εργάζεται μέσα σε αυτήν (εφόσον εργάζεστε σε ειδικό 

σχολείο ή έχετε αυτή τη δυνατότητα) αναφορικά με τη χρήση 

μεθόδων εναλλακτικής επικοινωνίας ή με τη χρήση 

υποστηρικτικής τεχνολογίας; 

       Ναι          Όχι   
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Πίνακες σχετικά με τον έλεγχο Χ2 

Πίνακας 16: Έλεγχος για συσχέτιση παροχής υποδομών με τη χρήση ΕΕΕ 

 

 

Πίνακας 17: Έλεγχος για συσχέτιση παροχής υποδομών με τη χρήση ΥΤ 

Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 78.00 3 .000 

Likelihood Ratio 108.13 3 .000 

Linear-by-Linear Association 15.47 1 .000 

N of Valid Cases 78   

 

Statistic Value df Asymp. Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 33.67 3 .000 

Likelihood Ratio 39.95 3 .000 

Linear-by-Linear Association 2.23 1 .135 

N of Valid Cases 78   


