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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης ενός ρομποτικού εργαλείου 

στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και της ενσυναίσθησης σε παιδιά με 

αυτισμό. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά δέκα εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν εμπειρία στην εκπαίδευση παιδιών που βρίσκονται στο 

φάσμα του αυτισμού. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν οι 

ομάδες εστίασης (focus groups) , στις οποίες και μοιράστηκαν οι εκπαιδευτικοί, 

δημιουργώντας έτσι δύο ομάδες των πέντε ατόμων. Εργαλείο της έρευνας ήταν η 

ανοιχτή συζήτηση, η οποία και διεξήχθη μετά από μια λεπτομερή παρουσίαση στους 

συναδέλφους σχετικά με τη συμβολή και εμπλοκή της ρομποτικής στον τομέα της 

ειδικής αγωγής και πιο συγκεκριμένα της Ρομποτικής Κοινωνικής Αρωγής στον τομέα 

του αυτισμού. Παράλληλα, τους παρουσιάστηκε και το ρομποτικό εργαλείο 

Μαργαρίτα, γύρω από το οποίο εστιάστηκε και η συζήτηση. 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν δυνατόν το 

να αναπτυχθούν κοινωνικές δεξιότητες με τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. 

Παρόλα αυτά τόνισαν, πως η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης είναι δύσκολο να επιτευχθεί 

γενικά όταν αναφερόμαστε σε άτομα με αυτισμό. Ακόμη, εξέφρασαν θετικές 

εντυπώσεις σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση της Μαργαρίτας (χρώματα, μέγεθος, 

υλικό) και επεσήμαναν πως είναι κατάλληλη για την προσέγγιση παιδιών που έχουν 

διαγνωσθεί με αυτισμό. Από την άλλη, υποστήριξαν πως όταν πρόκειται για 

παρεμβάσεις σε αυτιστικά παιδιά, καλύτερο είναι να συνυπάρχει ο θεραπευτής-ειδικός-

εκπαιδευτικός με το παιδί και όχι να πραγματοποιείται μια εξ αποστάσεως παρέμβαση 

μόνο με τη χρήση ενός ρομποτικού εργαλείου, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε στην 

κοινωνικοποίηση του μαθητή. Τέλος, φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να εντάξουν την 

Μαργαρίτα στη διδασκαλία τους ως καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο που θα 

βοηθούσε στην ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό. 
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Stances and aspects of Special Education teachers upon the 

effectiveness of the use of a robotic tool in the development of social 

skills and empathy in children with autism 

 

 

Abstract 

 
The current study has the purpose to analyze the stance of Special Education teachers 

upon the effectiveness of the use of a robotic tool in the development of social skills and 

empathy in children with autism. The sample of the survey was ten primary school 

teachers, who had experience in the education of children with autism spectrum 

disorder. The method which was chosen for the survey was focus groups in which the 

teachers were split in groups of five. Tool of the survey was the open conversation, 

which was carried out after a detailed presentation to the colleagues upon the 

contribution and involvement of Socially Assistive Robotics in the field of autism. At 

the same time, they were presented the robotic tool, Daisy, around of which the 

conversation was carried out. 

 

From the results came out that the teachers believe that it is possible to develop social 

skills with the use of the specific tool. Nevertheless, they emphasized that the 

development of empathy is difficult to achieve when we refer to children with autism. 

Still, they expressed positive sense of the appearance of Daisy (colors, size, 

material)and they pointed out that it is suitable for the approach of children that have 

been diagnosed with autism. On the other hand, they claimed that when it comes to 

interventions to autistic children, it is better to coexist the therapist-teacher with the 

child than a distance intervention only with the use of a robotic tool, because this 

wouldn’t help in the socialization of the student. Finally, they were willing to include 

Daisy in their teaching as an innovative tool which would help the development of 

many skills of children with autism. 

 

 

Key words: Special Education teachers, children with autism, robotic tool, Socially 

Assistive Robotics (SAR) 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της ειδικής αγωγής βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο του 

επιστημονικού κόσμου όσο και της εκπαίδευσης. Ο διαχωρισμός των διάφορων 

διαταραχών σε επιμέρους πιο εξειδικευμένες έχει κάνει την διάγνωση και αντιμετώπισή 

τους πιο ουσιαστική και αποτελεσματική. Μια από τις διαταραχές, η οποία και 

συγκεντρώνει τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι ο αυτισμός. 

 

Ο τελευταίος ανήκει στις αναπτυξιακές διαταραχές, κατανέμεται σε ένα φάσμα και η 

ιδιαιτερότητά του έγκειται στην μοναδικότητα του συνδυασμού των χαρακτηριστικών 

που εμφανίζει κάθε άτομο που πάσχει από αυτήν. Προκειμένου, λοιπόν, να οριοθετηθεί 

αυτή η διαταραχή έχουν οριστεί κάποια βασικά χαρακτηριστικά που εξηγούν τις 

ελλείψεις που συναντώνται στον αυτισμό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Wing 

(2000) ελλείψεις παρουσιάζονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία 

και την φαντασία. Ένας ακόμη, τομέας στον οποίο εμφανίζουν δυσκολία τα άτομα με 

αυτισμό είναι αυτός των συναισθημάτων. Αν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι ικανά να 

αναγνωρίσουν συναισθήματα όπως η χαρά, η λύπη, ο φόβος κλπ., δεν είναι σε θέση να 

αντιληφθούν συναισθήματα που δεν αποτυπώνονται στις εκφράσεις του προσώπου, 

όπως η αμηχανία (Jordan, 2000). Επιπλέον, μεγάλη δυσκολία συναντάται τόσο στο να 

κατανοήσουν τα συναισθήματα των άλλων (ενσυναίσθηση) όσο και στο να 

διαχειριστούν τα δικά τους με αποτέλεσμα να αντιδρούν πολλές φορές με ανορθόδοξο 

τρόπο. Συναισθήματα που εκφράζονται με ακατάλληλο τρόπο, όπως είναι η 

επιθετικότητα ή οι εκρήξεις θυμού, θα πρέπει να βρίσκουν τρόπους έκφρασης που θα 

είναι αποδεκτοί από το κοινωνικό σύνολο, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουν να 

ενσωματωθούν ομαλά σε αυτό (Νότας, 2005). 

 

Παρόλο που ο αυτισμός είναι μια διαταραχή που δεν επιδέχεται κάποια συγκεκριμένη 

θεραπεία, αντίθετα υπάρχει από την γέννηση του παιδιού και το ακολουθεί για την 

υπόλοιπη ζωή του, γίνονται σημαντικές προσπάθειες για να βρεθούν αποτελεσματικοί 

τρόποι προσέγγισης και αντιμετώπισης των ελλειμμάτων του. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ατόμου με αυτισμό και σε κάποιες 

περιπτώσεις να το καταστήσει ικανό να αυτονομηθεί, να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται 

και να έχει έναν λειτουργικό τρόπο ζωής. 
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Σε αυτό έχει βοηθήσει πολύ και η τεχνολογία. Η συμβολή της είναι καθοριστικής 

σημασίας στη συγκεκριμένη διαταραχή καθώς γίνονταν και συνεχίζουν ακόμη 

αξιόλογες προσπάθειες και έρευνες με σκοπό να οδηγηθούν σε ευρήματα που θα μας 

επιτρέψουν να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τον αυτισμό με διαφορετική ματιά. Ένας 

λοιπόν από τους τομείς που ασχολείται με αυτό είναι αυτός της Ρομποτικής και πιο 

συγκεκριμένα η Ρομποτική Κοινωνικής Αρωγής. Η τελευταία είναι ένας συνεχώς 

αναπτυσσόμενος κλάδος που έχει σκοπό την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν 

ανάγκη και αυτό το επιτυγχάνει μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Όσον αφορά τη 

δράση της στην διαταραχή του αυτισμού, αυτή είναι θεραπευτική και τα ρομπότ που 

χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό αλληλεπιδρούν με τα άτομα που βρίσκονται στο 

φάσμα (Feil-Seifer & Mataric, 2005). 

 

Τα διάφορα ρομπότ που έχουν σχεδιαστεί κατά καιρούς για αυτό το σκοπό έχουν 

διαφορετικούς ρόλους, καθώς κάποια μπορεί να χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς 

σκοπούς, άλλα για εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες, άλλα βοηθούν στην 

κοινωνικοποίηση και άλλα παίρνουν το ρόλο του προσωπικού θεραπευτή (Cabibihan, 

Javed, AngJr., &Aljunie, 2013). Ανάλογα λοιπόν με το σκοπό για τον οποίο 

χρησιμοποιείται ένα ρομπότ διαθέτει διαφορετική εμφάνιση και διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Έτσι υπάρχουν τα ρομπότ που εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά με 

τον άνθρωπο (ανθρωπόμορφα), αυτά που αποτελούνται από πολλά μηχανικά μέρη 

(μηχανικά), αυτά που έχουν χαρακτηριστικά ζώων (ζωομορφικά) καθώς και αυτά που 

δεν θυμίζουν κάποιο ζωντανό όν (μη βιομιμητικά).  (Ricks & Colton, 2010 ; Scasselati, 

Admoni, Mataric, 2012).Οι Giullian, Ricks, Atherton, Colton, Goodrich & 

Brinton(2010) υποστηρίζουν πως η εμφάνιση που θα έχει το ρομπότ αποτελεί 

καταλυτικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα του στη θεραπεία των παιδιών με 

αυτισμό. 

 

Σύμφωνα με τους Lee, Takehashi, Nagai, Obinata & Stefanov (2012), έρευνες έχουν 

δείξει ότι η αλληλεπίδραση ενός ρομπότ με άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού είναι καλύτερη από ότι με κάποιον άνθρωπο, ενώ οι Ricks & Colton (2010), 

αναφέρουν πως η αλληλεπίδραση αυτιστικών ατόμων με κοινωνικά ρομπότ είναι ικανή 

να βελτιώσει πολλά από τα ελλείμματα τους. 
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Πολλά είναι λοιπόν, τα κοινωνικά ρομπότ που έχουν σχεδιαστεί και χρησιμοποιηθεί σε 

έρευνες για την αντιμετώπιση του αυτισμού. Ένα τέτοιο ρομπότ θα παρουσιαστεί και 

στην παρούσα εργασία με σκοπό να το γνωρίσουν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και να 

εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την αποτελεσματικότητά του στην ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων και ενσυναίσθησης σε παιδιά με αυτισμό. Το συγκεκριμένο 

ρομπότ είναι λούτρινο και μοιάζει με λουλούδι. Ονομάζεται Μαργαρίτα και βρίσκεται 

σε ερευνητικό στάδιο. Αυτό σημαίνει πως γίνονται κάποιες πιλοτικές έρευνες που θα 

μας επιτρέψουν να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του.  

Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες ή ελλείψεις, 

που θα οδηγήσουν σε βελτίωσή του. Κάποιες ιδέες θα προτείνουν λοιπόν και οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην παρούσα έρευνα. Το κύριο ενδιαφέρον της 

εργασίας εστιάζεται στην καταλληλότητα της εμφάνισης του ρομπότ, στην επάρκεια 

και αποτελεσματικότητα των τεχνικών του χαρακτηριστικών, στην ευκολία του 

χειρισμού του, στις δυνατότητες που έχει καθώς και στην αξιοποίησή του από τους 

εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες. 

 

Η διάρθρωση της εργασίας που ακολουθεί έχει ως εξής: 

 

Αποτελείται από τρία βασικά μέρη που είναι το Θεωρητικό πλαίσιο, το Ερευνητικό 

Πλαίσιο και η Ερμηνεία/Συζήτηση των Πορισμάτων-Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

και Προτάσεις. Το Θεωρητικό πλαίσιο ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή για τον 

αυτισμό και τον ορισμό του και ακολουθούν τα επιδημιολογικά στοιχεία-αιτιολογία του 

αυτισμού, καθώς και η περιγραφή των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού όπου 

και αναφέρονται τα κύρια ελλείμματα του που συναντώνται στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και τη φαντασία. Συνεχίζουμε με τα συναισθήματα 

στον αυτισμό, τη Θεωρία του Νου και το κεφάλαιο του αυτισμού κλείνει με την 

αναφορά σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των αυτιστικών 

παιδιών. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου αφορά τη Ρομποτική και τα είδη της. 

Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται ο κλάδος της Κοινωνικής Υποστηρικτικής 

Ρομποτικής, όπου αναφέρονται ο ρόλος και η σημασία της, και το κεφάλαιο συνεχίζει 

με την αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, τα είδη των ρομπότ που έχουν δημιουργηθεί 

και χρησιμοποιηθεί σε έρευνες για την προσέγγιση-αντιμετώπιση του αυτισμού καθώς 

και τη θεραπευτική τους χρήση. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με μια 
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βιβλιογραφική ανασκόπηση σε έρευνες στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί κοινωνικά 

ρομπότ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού. 

 

Το Ερευνητικό πλαίσιο της εργασίας ξεκινά με τον σκοπό της έρευνας και τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Έπειτα, γίνεται αναφορά στη μέθοδο, στο δείγμα και στη 

συλλογή των δεδομένων. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας-υλοποίησης 

της έρευνας και το δεύτερο αυτό μέρος κλείνει με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας. 

 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την ερμηνεία και συζήτηση 

των αποτελεσμάτων, τα συμπεράσματα της έρευνας που τεκμηριώνονται με σύνδεσή 

τους με προηγούμενες έρευνες, καθώς και τους περιορισμούς της έρευνας. Τέλος, η 

εργασία ολοκληρώνεται με προτάσεις που αφορούν μελλοντικές έρευνες και  πιθανές 

βελτιώσεις. 
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Α΄ΜΕΡΟΣ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

1. Αυτισμός 

1.1 Ιστορικά στοιχεία και ορισμός 

 

Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τους όρους «autisme» και «autistique » (αυτισμός, 

αυτιστικός, από την ελληνική αυτοπαθή αντωνυμία εαυτός-αυτός που σημαίνει «εγώ ο 

ίδιος») ήταν ο Ελβετός ψυχίατρος Eugen Bleuler το 1911, με σκοπό να περιγράψει μια 

ιδιαίτερη μορφή σχιζοφρένειας, κατά την οποία ο άνθρωπος οδηγείται δευτερογενώς σε 

μια κατάσταση, όπου χάνει κάθε επαφή με την πραγματικότητα (Κρουσταλάκης, 2006, 

σ. 217).  

 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1943, ο Αμερικανός ψυχίατρος Leo Kanner δημοσίευσε μια 

μελέτη, στην οποία περιέγραφε την συμπεριφορά κάποιων παιδιών που εμφάνιζε κοινά 

ασυνήθιστα χαρακτηριστικά και την ονόμασε «πρώιμο νηπιακό αυτισμό». Σε αντίθεση 

με τον Bleuler, ο Kanner παρατήρησε ότι ο αυτισμός δεν είναι απώλεια επαφής με την 

πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που για το παιδί δεν έχει καν διαμορφωθεί, αλλά 

είναι απλώς ανικανότητα επαφής με τον κόσμο (Κρουσταλάκης, 2006, σ. 217). 

 

Σύμφωνα με τον Kanner, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που παρουσίαζαν τα 

αυτιστικά παιδιά ήταν: 

1. Αυτιστική μοναχικότητα 

2. Ψυχαναγκαστική εμμονή στην ομοιομορφία: 

i. μονοτονία παντού 

ii. απλές επαναλαμβανόμενες κινήσεις, φράσεις,  σκέψεις 

iii. περίπλοκες στερεοτυπικές διαδικασίες 

iv. διαρκής ενασχόληση με υπερβολικά περιορισμένα θέματα ενδιαφέροντος 

3. Νησίδες δεξιοτήτων: 

i. καταπληκτικό λεξιλόγιο 

ii. εξαιρετική μνήμη 

iii. ευκολία απομνημόνευσης 

iv. μνημονική ανάκληση (Γκονέλα, 2006, σ. 210; Frith, 1999, σ. 23) 



6 
 

 

Την ίδια περίοδο(1944), ο παιδίατρος Hans Asperger χρησιμοποίησε και αυτός τον όρο 

«αυτιστικός» σε μελέτη που δημοσίευσε στη Βιέννη με τίτλο: «Αυτιστικές ψυχοπάθειες 

της παιδικής ηλικίας». Παρόλα αυτά οι απόψεις του Asperger δεν είχαν την ίδια 

απήχηση με αυτές του Kanner.  

 

Ο αυτισμός αποτελεί σοβαρή μορφή ΔΑΔ (Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής) κατά 

την οποία παρουσιάζονται ελλείψεις σε αρκετούς αναπτυξιακούς τομείς, όπως οι 

δεξιότητες κοινωνικής συναλλαγής, η επικοινωνία, η παρουσία στερεοτυπικών και 

διασπαστικών αντιδράσεων, τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. 

 

 Ο αυτισμός έχει χαρακτηριστεί ως διαταραχή «φάσματος» (spectrum disorder), καθώς 

παρουσιάζει ανομοιογένεια και κυμαίνεται από ηπιότερες μορφές (με ελάχιστα και σε 

ήπια μορφή αυτιστικά στοιχεία και φυσιολογική νοημοσύνη) μέχρι βαρύτερες μορφές 

(με πολλαπλά αυτιστικά στοιχεία συνοδευόμενα από βαριά νοητική στέρηση) (Γενά, 

2002, σ. 28).  

 

1.2 Επιδημιολογικά στοιχεία-Αιτιολογία 

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) 

παλαιότερες έρευνες έδειχναν ότι η συχνότητα εμφάνισης αυτισμού ανερχόταν σε 4-5 

στα 10.000 παιδιά. Από πιο πρόσφατες έρευνες προκύπτει ότι τα ποσοστά αυτισμού 

έχουν αυξηθεί και πλέον η αναλογία είναι 16,8/10.000, ενώ το ποσοστό των υπόλοιπων 

διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών αντιστοιχεί σε 45,8/10.000. Η εμφάνισή του είναι 

συχνότερη στα αγόρια από ότι στα κορίτσια σε μια αναλογία 3-4 αγόρια προς 1 κορίτσι.  

Υπολογίζεται πως στην Ελλάδα υπάρχουν 4.000-5.000 παιδιά και ενήλικοι με τυπικό 

αυτισμό και 20.000 - 30.000 άτομα με διαταραχές ανάπτυξης αυτιστικού φάσματος. 

 

Το 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 1 στα 68 άτομα  διαγνώστηκαν με αυτισμό 

(μια αύξηση της τάξης του 2000% τις τελευταίες δεκαετίες) (Autism Science 

Foundation). 

  

 

 

 



7 
 

 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται σχηματικά η ραγδαία αύξηση των περιπτώσεων 

αυτισμού στο πέρασμα των χρόνων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή, η οποία παρουσιάζεται από τη στιγμή που γεννιέται το 

παιδί και διαρκεί μια ολόκληρη ζωή. Όσον αφορά στο τι προκαλεί τον αυτισμό, δεν 

είναι εύκολο να δοθεί μια απάντηση. Είναι πολλές οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί 

γύρω από αυτό το ερώτημα.  

 

Παλαιότερες θεωρίες, με κύριο υποστηρικτή τον Kanner αλλά και τον Bettelheim, 

ανέφεραν πως το αφιλόξενο οικογενειακό περιβάλλον, η αδιαφορία και η ψυχρότητα 

των γονέων και κυρίως η απόμακρη στάση της μητέρας προς το παιδί, ήταν οι κύριες 

αιτίες που οδηγούσαν το παιδί σε αυτο-απομόνωση και άρα σε αυτιστικές αντιδράσεις 

και συμπεριφορές (ψυχοδυναμικοί παράγοντες-αιτίες). Τέτοιου είδους θεωρίες όχι μόνο 

δεν είναι πλέον αποδεκτές αλλά έχουν δεχτεί και κριτική. Αντίθετα σήμερα, ολοένα και 

περισσότερες έρευνες αποδίδουν τα αίτια του αυτισμού σε βιολογικούς παράγοντες. 

 

Άλλες αιτίες που μπορεί να ευθύνονται για την εμφάνιση του αυτισμού είναι 

περιβαλλοντικές ή κάποια συμβάντα κατά την προγεννητική και περιγεννητική περίοδο, 

όπως κάποια μόλυνση του οργανισμού, αιμορραγία κατά την κύηση, χρήση φαρμάκων 

από την μητέρα κλπ. 
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αυτισμός δεν συναντάται σε συγκεκριμένες ομάδες 

πληθυσμού, η εμφάνισή του δηλαδή είναι ανεξάρτητη από το κοινωνικο-οικονομικό 

επίπεδο της οικογένειας, την εθνικότητα ή τη φυλή. 

Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα αίτια που προκαλούν τον αυτισμό 

παρουσιάζουν ανομοιογένεια και δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα. Πιθανόν, λοιπόν, να 

ευθύνεται ένας συνδυασμός παραγόντων για την εμφάνισή του. Γι ‘ αυτό το λόγο είναι 

επιτακτική η ανάγκη διεξαγωγής περισσότερων επιστημονικών μελετών, που θα μας 

επιτρέψουν στο μέλλον να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την αιτιολογία 

του αυτισμού και γιατί όχι να οδηγήσουν σε ευρήματα που θα βελτιώσουν στο μέγιστο 

την ποιότητα ζωής των αυτιστικών ατόμων. 

 

1.3 Περιγραφή των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού/ 

    Η συμπεριφορά των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού 

 

Σύμφωνα με την Happe για την μελέτη του αυτισμού, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν 

μας τρία επίπεδα ερμηνείας: το βιολογικό, το γνωστικό και το επίπεδο συμπεριφοράς. 

Κάθε ένα από αυτά  είναι μοναδικό και μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε διαφορετικά 

τον αυτισμό και να τον ερμηνεύσουμε. 

 

 Καθώς κάθε άτομο με αυτισμό είναι μοναδικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζει πιθανόν να διαφέρουν ή να μην συναντώνται όλα μαζί ταυτόχρονα και σε 

άλλα άτομα με την ίδια αναπτυξιακή διαταραχή, κάτι τέτοιο δημιούργησε την ανάγκη 

ανάδειξης κάποιων συμπτωμάτων ως κοινών χαρακτηριστικών βάση των οποίων θα 

μπορούσε να διαγνωστεί ο αυτισμός.   

 

Το 1979 στην περιοχή Camberwell της Μεγάλης Βρετανίας (Νότιο Λονδίνο), οι Wing 

και Gould διεξήγαγαν μια έρευνα. Από το σύνολο του πληθυσμού των παιδιών που 

ήταν κάτω των 15 χρόνων, εξετάστηκαν όσα ήταν καταγεγραμμένα σε διάφορες 

υπηρεσίες. Από αυτά επέλεξαν όσα είχαν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες, έκπτωση στις 

κοινωνικές συνδιαλλαγές, στη γλωσσική δεξιότητα (λεκτική και μη λεκτική 

επικοινωνία) και παρουσίαζαν στερεοτυπικές συμπεριφορές. Μετά από παρατήρηση 

και χορήγηση ιατρικών και ψυχολογικών τεστ χώρισαν τα παιδιά σε δυο υπο-ομάδες με 

βάση την κοινωνική συμπεριφορά. Τα παιδιά της πρώτης ομάδας δεν εμφάνιζαν 

προβλήματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, ενώ εκείνα στην δεύτερη ομάδα(στην 
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οποία ανήκαν και παιδιά με κλασικό αυτισμό) παρουσίαζαν κοινωνικό έλλειμμα. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην ομάδα με το κοινωνικό έλλειμμα τα αγόρια 

υπερτερούσαν σημαντικά (σε σχέση με τα κορίτσια). Σημαντικές διαφορές 

αναφέρθηκαν σε επίπεδο επικοινωνίας και συμβολικού παιχνιδιού. 

Η σύγκριση των δυο αυτών ομάδων έκανε τους ερευνητές (Wing & Gould 1978:25, όπ. 

αναφ. στην Happe, 1998) να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι «όλα τα παιδιά με 

κοινωνικά ελλείμματα είχαν επαναλαμβανόμενη στερεότυπη συμπεριφορά και σχεδόν 

σε όλα απουσίαζαν ή παρατηρούνταν ανώμαλες γλωσσικές και συμβολικές 

δραστηριότητες. Η μελέτη έτσι έδειξε μια σημαντική τάση συνύπαρξης αυτών των 

προβλημάτων».  

Έτσι από τα παραπάνω προκύπτει και η τριάδα ελλειμμάτων-μειονεξιών κατά την 

Wing: 

✓ Στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

✓ Στην κοινωνική επικοινωνία 

✓ Στην φαντασία (ευελιξία της σκέψης, συμβολικό-φανταστικό παιχνίδι) 

 

Σύμφωνα με τον Peeters (2000, οπ. αναφ. στη Γκονέλα, 2006) θα μπορούσαμε να 

κάνουμε ακόμη μια κατηγοριοποίηση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του αυτισμού και 

να τα διακρίνουμε σε πρωτεύοντα, τα οποία είναι αυτά που προαναφέραμε, δηλαδή α) η 

κοινωνική συναλλαγή β) η επικοινωνία και γ) η φαντασία και δευτερεύοντα, τα οποία 

είναι η υπερκινητικότητα, οι διαταραχές ελλειμματικής προσοχής, τα προβλήματα 

συμπεριφοράς κ.α.  

 

1.3.1 Κοινωνική αλληλεπίδραση 

 

Στη φυσιολογική ανάπτυξη, η εξέλιξη των κοινωνικών δεξιοτήτων αρχίζει από την 

πρώιμη βρεφική ηλικία (Γενά, 2002). Τα φυσιολογικά νήπια από τις πρώτες μέρες που 

γεννιούνται παρουσιάζουν κοινωνική απαντητικότητα. Δείχνουν ενδιαφέρον για τους 

ανθρώπους γύρω τους, τους παρατηρούν, χαμογελούν, ανταποκρίνονται στις φωνές (και 

από τους πρώτους μήνες (8 μηνών) εκδηλώνουν αισθήματα οικειότητας (για τους 

γονείς) ή φόβου (για αγνώστους). Είναι δηλαδή σε θέση να διακρίνουν διαφορετικούς 

ανθρώπους (Frith, 1999). Αντίθετα η κοινωνική απαντητικότητα στα μικρά παιδιά με 

αυτισμό είναι ελλιπής (Frith, 1999 σ. 166).  
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Τα αυτιστικά παιδιά παρουσιάζουν έντονη απομόνωση από τους ανθρώπους γύρω τους 

ιδιαίτερα κατά την ηλικία των τριών με πέντε χρόνων. Μπορεί να παρουσιάσουν 

διάφορες ψυχικές διαθέσεις, αλλά όχι με τρόπο που προσδοκούν οι ενήλικες (γονείς). 

Πολλά σημεία κοινωνικότητας απουσιάζουν (όχι τελείως) από τα αυτιστικά παιδιά. Για 

παράδειγμα, είναι δύσκολο για ανθρώπους με αυτισμό και ειδικά για παιδιά να 

κατανοήσουν κάποιες κοινωνικές απαγορεύσεις, με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται 

μπροστά σε άλλους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο που θα συμπεριφέρονταν αν ήταν 

μόνοι τους (Frith, 1999).Τα τελευταία παρουσιάζουν αδυναμία στις κοινωνικές 

συνδιαλλαγές  και γι’ αυτό απορρίπτουν την φυσική και ψυχολογική επαφή με άλλους 

ανθρώπους, μένοντας μόνα, απόμακρα και αποστασιοποιημένα (Στασινός, 2013).  

 

Σύμφωνα με την Wing (2000) αυτά τα παιδιά απαντούν σε έναν από τους τύπους 

συμπεριφοράς που η ίδια και οι συνεργάτες της ονόμασαν αποτραβηγμένο.  

Τα παιδιά που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχουν 

γύρω τους άλλοι άνθρωποι. Μπορεί να τα φωνάζεις να έρθουν κοντά σου αλλά εκείνα 

δεν ανταποκρίνονται. 

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δίνουν την εντύπωση ότι είναι κωφά, ενώ λειτουργικά η 

αίσθηση της ακοής βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα (Στασινός, 2013). Είναι συνήθως 

ανέκφραστα, εκτός από περιπτώσεις που μπορεί να βιώνουν πολύ έντονα συναισθήματα 

όπως θυμό, χαρά κλπ. Κάποιες φορές φέρονται αδέξια. Μπορεί να περάσουν από δίπλα 

σου ή από πάνω σου χωρίς να σταματήσουν το βήμα τους ή να σε τραβήξουν από το 

μπράτσο ώστε να ικανοποιήσουν κάποια ανάγκη τους, όπως το να φτάσουν ένα 

αντικείμενο.  

 

Δεν εκδηλώνουν συγκινησιακή συμπεριφορά και παρουσιάζουν έλλειμμα στην 

αναγνώριση συναισθηματικών καταστάσεων (Happe,1998) φαίνονται αποκομμένα και 

απορροφημένα στον δικό τους κόσμο.  

 

Παρόλα αυτά τα πιο πολλά αυτιστικά παιδιά ανταποκρίνονται στο ζωηρό παιχνίδι, 

όπως γαργαλητό ή το γύρισμα γύρω γύρω, το κύλισμα στο πάτωμα ή το κυνηγητό. 

Δείχνουν να απολαμβάνουν αυτό το παιχνίδι και ορισμένες φορές ζητούν (κοιτώντας 

στα μάτια) τη συνέχιση του. Με αυτό τον τρόπο μας δίνεται η ευκαιρία να δείξουμε στα 

παιδιά αυτά ότι η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους μπορεί να είναι ευχάριστη. Τη 

στιγμή όμως που το παιχνίδι τελειώνει αμέσως αποσύρονται (Wing, 2000).  
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Ένας ακόμη τύπος κοινωνικής μειονεξίας είναι ο παθητικός. Αυτός είναι και ο πιο 

ασυνήθιστος. Αδιαφορεί για οποιαδήποτε προσπάθεια κοινωνικής προσέγγισης. 

Παρουσιάζει συναισθηματικές αλλαγές όπως κλάμα, θυμό κλπ. βιώνοντας καταστάσεις 

άγχους ή αλλαγών (Γκονέλα, 2006, σ. 36).  Όπως μαρτυρά και το όνομα αυτού του 

ελλείμματος(παθητικός), τα παιδιά αυτά κατά την παιδική τους ηλικία είναι πρόθυμα να 

κάνουν ό,τι τους πουν οι άλλοι και αυτός είναι και ο λόγος που παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης μπορεί να τα συμπεριλάβουν στο παιχνίδι τους, αφού δέχονται «παθητικά» 

το ρόλο που τους αποδίδεται (Wing, 2000). 

 

Υπάρχει επίσης και ο ιδιόρρυθμος τύπος. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα παιδιά 

που είναι δεκτικά και απολαμβάνουν την παρέα με άλλους ανθρώπους, κυρίως ενήλικες 

και όχι συνομηλίκους. Η ιδιαιτερότητα αυτών των παιδιών έγκειται στον τρόπο που 

προσεγγίζουν τους άλλους, ο οποίος είναι ιδιόρρυθμος και έχει ως σκοπό την 

ικανοποίηση των επιθυμιών και αναγκών τους. Ο τρόπος προσέγγισης και 

συμπεριφοράς μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλον, αφού αυτά τα παιδιά 

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους με υπερβολή π.χ. πολύ σφιχτό αγκάλιασμα. Ορισμένα 

έχουν φτωχή βλεμματική επαφή, ενώ κάποια άλλα μπορεί να κοιτούν επίμονα και για 

αρκετή ώρα τον συνομιλητή τους (Wing, 2000). 

 

Τους αρέσει το άγγιγμα και μπορεί να πλησιάσουν ακόμη και αγνώστους, στους 

οποίους να κάνουν ερωτήσεις συχνά με ενοχλητική συμπεριφορά (Γκονέλα,2006). 

Μπορεί να γίνουν ακόμη και επιθετικά, αν δεν λάβουν την προσοχή του επιζητούν 

(Wing, 2000). Η επιθετικότητα των παιδιών με αυτισμό εμφανίζεται σε περιπτώσεις 

που τα ίδια λαμβάνουν πολλά διαφορετικά ερεθίσματα ταυτόχρονα και δεν ξέρουν πως 

να τα διαχειριστούν. Ακόμη, έχουν την τάση να «χάνουν τον έλεγχο» όταν βρίσκονται 

σε περιβάλλον που δεν είναι οικείο ή όταν έχουν θυμώσει ή απογοητευτεί. Τα 

ξεσπάσματα θυμού και επιθετικότητας εκδηλώνονται με το σπάσιμο πραγμάτων, την 

επίθεση σε τρίτους ή τον αυτοτραυματισμό (χτύπημα του κεφαλιού στο τοίχο ή στο 

τραπέζι, τράβηγμα των μαλλιών, δάγκωμα των χεριών κλπ) (Βάρβογλη, 2007). 
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Το 

φά

σμ

α των κοινωνικών προβλημάτων 

 

Προσέλκυση της προσοχής 

 

Τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να αντιλαμβάνονται την παρουσία κάποιου ανθρώπου 

δίπλα τους αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούν να εστιάσουν από κοινού μαζί του την 

οπτική τους προσοχή. Είναι σε θέση να αντιληφθούν κάτι που βλέπει κάποιο άτομο, 

όμως αδυνατεί να καταλάβει αυτά που ξέρει ή αντιλαμβάνεται το άλλο πρόσωπο. 

(Jordan, 2000). 

 

Σωματική απόσυρση 

 

Η απόσυρση των αυτιστικών παιδιών από τους ανθρώπους γύρω τους μπορεί να μην 

γίνεται εκούσια, αλλά να συμβαίνει λόγω της αδυναμίας που παρουσιάζουν να 

συνάψουν κοινωνικές σχέσεις με άλλα πρόσωπα. Το να έρθουν σε επαφή με 

συνομηλίκους μπορεί να αποδειχθεί  μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς η συμπεριφορά 

των τελευταίων μπορεί να γίνει απρόβλεπτη, κάτι που δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί 

ένα άτομο με αυτισμό. Και όσον αφορά τη σύναψη προσωπικών φιλιών είναι αρκετά 

δύσκολο να επιτευχθεί  λόγω της έλλειψης ενσυναίσθησης (Jordan, 2000). 

 

Αρνητισμός 

 

Τα αυτιστικά παιδιά είναι πρόθυμα να συνεργαστούν και να εκτελέσουν κάποια 

δραστηριότητα όταν βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Αυτό που 

μπορεί όμως να αποδιοργανώσει ένα παιδί με αυτισμό και κατά συνέπεια να 
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προκαλέσει μια αρνητική αντίδραση είναι η εισαγωγή καινούργιων πραγμάτων καθώς 

παρουσιάζουν αντίσταση σε κάθε τι διαφορετικό από όσα έχουν μάθει και συνηθίσει. 

Μένουν προσκολλημένα σε στερεότυπες συμπεριφορές και ενασχολήσεις (Jordan, 

2000). 

 

 

1.3.2 Επικοινωνία και γλώσσα 

Επικοινωνία δεν είναι μόνο η ικανότητα του ατόμου να αρθρώνει λέξεις, αλλά η 

ικανότητα να μπορεί να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί το λόγο για να επικοινωνεί 

πραγματικά, να αποδίδει νοήματα, να εκφράζει συναισθήματα, να αλληλεπιδρά με 

άλλους ανθρώπους και να αποκτά κοινωνικές σχέσεις. 

Στη φυσιολογική ανάπτυξη η επικοινωνία και η γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. 

Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όμως και με τον αυτισμό καθώς, στον τελευταίο είναι 

δυνατόν να εξελίσσεται η γλώσσα χωρίς όμως το άτομο με αυτισμό να είναι ικανό να 

επικοινωνήσει ουσιαστικά (Jordan, 2000). Αυτό δεν σημαίνει ότι η επικοινωνία με ένα 

αυτιστικό άτομο δεν μπορεί να επιτευχθεί καθόλου, απλώς πραγματοποιείται σε 

περιορισμένο βαθμό (Frith, 1999). 

Η γλωσσική ανάπτυξη ολοκληρώνεται μέσα από τις εξής διαδικασίες: 

1. Κατάκτηση του λόγου, δηλαδή: 

● της φωνολογίας που μας επιτρέπει να χειριζόμαστε τους ήχους της γλώσσας, 

●  του συντακτικού που αφορά τους κανόνες γραμματικής και 

● της σημασιολογίας, δηλαδή της ικανότητας να κατανοούμε και να σχηματίζουμε 

το νόημα. 

2. Πραγματολογία, δηλαδή την ικανότητα να χρησιμοποιούμε τον λόγο για να 

επικοινωνήσουμε (Frith, 1999, σ. 139). 

 

Υπάρχουν άτομα με αυτισμό που έχουν ανεπτυγμένες κάποιες από τις παραπάνω 

δεξιότητες (γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο κλπ). Ο λόγος τους μπορεί να 

παρουσιάζει σωστή δομή αλλά να προέρχεται από μιμήσεις εκφράσεων των ενηλίκων. 

Επίσης, δεν διαθέτει λογική συνέχεια και το επίπεδο της πραγματολογικής δεξιότητας 

είναι χαμηλό με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται μια εποικοδομητική επικοινωνία. 
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Από την άλλη συναντώνται και πολλά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία δεν 

αναπτύσσουν λόγο (άλαλα) ή προσπαθούν να αρθρώσουν λόγο κατά τα δυο πρώτα 

χρόνια της ζωής τους αλλά μετά σταματούν.  

Ορισμένα από τα παιδιά αυτά καταφέρνουν να αρθρώσουν κάποιες άτονες ή μονότονες 

φωνές, οι οποίες όμως τις περισσότερες φορές είναι τυχαίες και δεν εκφράζουν κάποιο 

κοινωνικό ή συναισθηματικό περιεχόμενο (Κρουσταλάκης, 2006, σ. 233). 

Ακόμη, μερικά παιδιά μπορούν να μιμηθούν φωνές ζώων και μηχανικών ήχων ακόμη 

και κάποιες μεμονωμένες λέξεις σπάνια, αλλά εκτός από αυτό δεν παρουσιάζουν 

κάποια πρόοδο (Wing, 2000, σ. 49). 

 

Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως συναντούμε ένα φάσμα γλωσσικών δεξιοτήτων το οποίο 

κυμαίνεται ανάμεσα σε παιδιά χωρίς λόγο μέχρι παιδιά που μπορούν να αναπτύξουν σε 

σημαντικό βαθμό επικοινωνιακές δεξιότητες. Όλα όμως τα αυτιστικά παιδιά πάσχουν 

από διαταραχή της επικοινωνίας (Jordan, 2000, σ. 55). 

Σύμφωνα με την Παπουδή (2000, οπ. αναφ. στη Γκονέλα, 2006), η διαταραχή της 

ανάπτυξης του λόγου αποτελεί το πρωτογενές χαρακτηριστικό του αυτισμού και μπορεί 

να αποτελέσει στοιχείο ερμηνείας των υπόλοιπων διαταραχών π.χ. της κοινωνικής 

απόσυρσης. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στις γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

με αυτισμό, οι οποίες οδηγούν σε επικοινωνιακή μειονεξία/ανεπάρκεια. 

Γλωσσικές ιδιορρυθμίες 

Ως προς τη χρήση του λόγου: 

✓ Ηχολαλία (καθυστερημένη ή αυτόματη): επαναλαμβάνουν λέξεις ή φράσεις 

μιμούμενοι πιστά την προφορά και τον τόνο του ομιλητή, οι οποίες δεν έχουν κάποιο 

νόημα, ούτε ταιριάζουν στην συγκεκριμένη περίσταση. Το φαινόμενο αυτό 

εκδηλώνεται τουλάχιστον στα τρία τέταρτα των αυτιστικών παιδιών που έχουν λόγο 

(Frith, 1999, σ. 142). 

✓ Αντιστροφή αντωνυμιών και πιο συγκεκριμένα των αντωνυμιών εγώ και εσύ. 

Δυσκολεύονται να κατανοήσουν πότε χρησιμοποιούμε το εγώ και το εσύ. Πολλές 

φορές όταν κάνουν αναφορά στο πρόσωπό τους χρησιμοποιούν το β΄ και γ΄ ενικό 

πρόσωπο δηλαδή το «εσύ» και το «αυτός» «αυτή» ή το όνομά τους (Jordan, 

2000;Wing, 2000). 
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✓ Χρήση πάντα ίδιων προτάσεων και στερεοτυπικών εκφράσεων που τις 

απομνημονεύουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις , οι οποίες είναι άσχετες με την 

περίσταση αλλά τις εκφράζουν γιατί τότε τις άκουσαν πρώτη φορά. 

✓ Χρήση συμβατικών φράσεων π.χ. «λοιπόν», «επί τη ευκαιρία» χωρίς να τις 

κατανοούν (Γκονέλα, 2006, σ. 112). 

✓ Ιδιοσυγκρασιακή χρήση λέξεων (δεν τις κατανοούν οι συνομιλητές τους) 

(Happe, 1998). 

✓ Χρήση νεολογισμών, δηλαδή δημιουργία και χρήση λέξεων που δεν υπάρχουν 

και ταυτόχρονα δεν βγάζουν νόημα, έχουν όμως κάποια ιδιαίτερη σημασία για το παιδί 

(Κρουσταλάκης, 2006, σ. 234). 

✓ Δυσκολία στη χρήση μικρών συνδετικών λέξεων όπως : «μέσα» «πάνω» «πριν» 

«διότι», τις οποίες πολλές φορές παραλείπουν ή τις τοποθετούν λάθος μέσα στην 

πρόταση. 

✓ Σύγχυση αντίθετων λέξεων και πολλές φορές χρήση της μιας από αυτές και για 

τις δυο έννοιες. 

✓ Σύγχυση λέξεων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ζευγάρια όπως κάλτσα-

παπούτσι. 

✓ Υιοθέτηση πιο επιτηδευμένου λόγου παρά χρήση εκφράσεων της 

καθημερινότητας.  

✓ Ομιλία για πολλή ώρα για τα δικά τους ενδιαφέροντα αδιαφορώντας για αυτά 

που λέει ο συνομιλητής τους. 

✓ Επανάληψη των ίδιων ερωτήσεων ανεξάρτητα από τις απαντήσεις που παίρνουν 

κάτι το όποιο συμβαίνει πιθανόν γιατί θέλουν επιβεβαίωση και χρειάζονται να ακούν 

την ίδια απάντηση (Wing, 2000). 

 

Ως προς την κατανόηση του λόγου: 

 

✓ Δεν καταλαβαίνουν τον λόγο οπότε δεν ανταποκρίνονται όταν τους μιλά κάποιος. 

✓ Δυσκολεύονται στην κατανόηση ομόηχων λέξεων που έχουν όμως διαφορετική 

σημασία. 

✓ Υπάρχει η τάση να ανταποκρίνονται σε μια δυο λέξεις μιας πρότασης αγνοώντας τις 

υπόλοιπες. 



16 
 

✓ Κατανοούν μόνο τον κυριολεκτικό λόγο. «Αυτιστική κυριολεκτικότητα» (Frith, 

1999, σ. 155). 

✓ Αδυνατούν να αντιληφθούν  τον μεταφορικό και υποθετικό λόγο, την ειρωνεία, το 

χιούμορ, την ύπαρξη διπλών νοημάτων (Wing, 2000). 

✓ Δυσκολεύονται να μιλήσουν για συναισθήματα ή σκέψεις αλλά και να κατανοήσουν 

τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις απόψεις των άλλων (Wing, 1998). 

✓ Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι δεν είναι σωστό να μιλούν οι ίδιοι συνέχεια μόνο 

για πράγματα που τους ενδιαφέρουν (Έλλειψη κοινωνικής κατανόησης) ( Frith, 

1999). 

✓ Δεν κατανοούν αφηρημένες έννοιες (Κρουσταλάκης, 2006). 

 

Ως προς τον τονισμό και τον έλεγχο της φωνής 

 

✓ Ο τονισμός της φωνής των ατόμων με αυτιστική διαταραχή είναι μονότονος, 

άρρυθμος, ξύλινος ή η φωνή δεν έχει το κατάλληλο χρώμα. Επιπλέον, δεν 

αντικατοπτρίζει όσα αισθάνονται. Ακόμα, μπορεί να μοιάζει μηχανική όπως ενός 

ρομπότ. 

✓ Δυσκολία στον έλεγχο της έντασης της φωνής τους. Μπορεί να είναι πολύ δυνατή ή 

πολύ σιγανή (υπερβολική διακύμανση της προσωδίας)  (Jordan, 2000). 

✓ Αλλαγή της φωνής και χρήση μιας διαφορετικής «χαρακτηριστικής» φωνής, κάποιες 

φορές πιο μωρουδίστικης (Wing, 2000). 

✓ Αδυναμία στο να ακούν τον τόνο και το χρωματισμό της φωνής του συνομιλητή 

τους. Αυτή η προσωδία λειτουργεί σαν να ακούν «παράσιτα» και αποσπά την 

προσοχή τους, αλλοιώνοντας τη σημασία όσων λέγονται.  

 

Ως προς τη χρήση και κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας 

 

✓ Δυσκολία στο να χρησιμοποιήσουν αλλά και να αποκωδικοποιήσουν χειρονομίες, 

νεύματα και εκφράσεις προσώπου για να επικοινωνήσουν. 

✓ Αδυναμία ρύθμισης του προσωπικού χώρου, δηλαδή της απόσταση που θα πρέπει να 

κρατάμε από τον συνομιλητή μας (Jordan, 2000). 
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✓ Ανάπτυξη απλών χειρονομιών όπως κούνημα του κεφαλιού για να δηλώσουν την 

θετική ή την αρνητική τους απάντηση. 

✓ Χρήση ολόκληρου του χεριού και όχι μόνο του ενός δαχτύλου για να δείξουν ένα 

αντικείμενο ή να εκφράσουν κάποια ανάγκη. 

✓ Κούνημα των χεριών κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους. Παρόλα αυτά οι κινήσεις 

αυτές δεν αντιστοιχούν σε αυτό για το οποίο μιλούν. 

✓ Χρήση της νοηματικής γλώσσας με τα χέρια από ορισμένα παιδιά με στόχο την 

επικοινωνία, ενώ άλλα παρόλο που προσπαθούν δεν καταφέρνουν να 

χρησιμοποιήσουν τα σύμβολα αυθόρμητα (Wing, 2000). 

 

Η επικοινωνία είναι ένας τρόπος να διατηρήσουμε τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με 

άλλους ανθρώπους. Έχει δηλαδή κοινωνική διάσταση. Δυστυχώς, όμως τα άτομα με 

αυτισμό χρησιμοποιούν την επικοινωνία τις περισσότερες φορές μόνο για να καλύψουν 

τις ανάγκες τους και να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους (Βογινδρούκας & 

Sherratt, 2008). 

 

1.3.3 Φαντασία 

Οι βλάβες που συναντώνται στη φαντασία των αυτιστικών παιδιών χαρακτηρίζονται 

από άκαμπτη σκέψη και από «τελετουργικές» συμπεριφορές. Παρόλο που τα παιδιά 

αυτά διαθέτουν φαντασία, αυτή διαφέρει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά από αυτή των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Νότας, 2005).  

 

Άκαμπτη σκέψη 

 

Ένα ακόμη κύριο χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς των παιδιών με αυτισμό είναι η 

έλλειψη ποικίλου, αυθόρμητου, προσποιητού ή κοινωνικού μιμητικού παιχνιδιού 

ανάλογου με το αναπτυξιακό τους επίπεδο (Καλύβα, 2005, σ. 192). 

 

Το προσποιητό παιχνίδι συνδέεται άμεσα με την κοινωνική δραστηριότητα, επομένως 

είναι λογικό αυτή η μειονεξία να επιβαρύνει την κοινωνική απομόνωση του αυτιστικού 

παιδιού. Τα παιδιά με αυτισμό δεν συγχρονίζονται με τις πράξεις και τα ενδιαφέροντα 

των άλλων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τα καθιστά ανίκανα να εμπλακούν σε μια 

τέτοια αλληλεπιδραστική δραστηριότητα. Επιπλέον, για την επίδειξη συμβολικού 
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παιχνιδιού απαιτείται γνωστική κατανόηση, κάτι στο οποίο υστερούν τα άτομα με 

αυτισμό. (Καλύβα, 2005). 

 

Είναι απαραίτητο να αποδώσουν φανταστικές ιδιότητες σε αντικείμενα κάτι που τα 

δυσκολεύει πολύ καθώς δεν αντιλαμβάνονται κάτι πέρα από τα κυριολεκτικά μηνύματα 

των καταστάσεων. Για παράδειγμα δεν είναι σε θέση να προσποιηθούν ότι ένα 

τουβλάκι είναι ένα σπιτάκι ή ένα αυτοκινητάκι. Ορισμένα παιδιά μπορεί να 

χρησιμοποιούν κάποια παιχνίδια που μοιάζουν με πραγματικά αντικείμενα όπως για 

παράδειγμα μια σκούπα-παιχνίδι για να σκουπίσουν. Με άλλα λόγια δεν είναι σε θέση 

να δημιουργήσουν μια φανταστική ιστορία, αλλά μένουν στην κυριολεκτική έννοια και 

χρήση των αντικειμένων. 

 

Τα παιδιά που είναι πιο ικανά παρουσιάζουν κάποια στοιχεία που μοιάζουν με 

φαντασία, όμως μετά από εκτεταμένη παρατήρηση διαπιστώνουμε ότι το παιδί 

επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια πράγματα, χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. (Wing, 

2000). 

 

Μια ακόμη συμπεριφορά που εμφανίζουν μερικά παιδιά είναι η αντιγραφή τηλεοπτικών 

χαρακτήρων ή χαρακτήρων από κάποιο βιβλίο. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί αρχικά να 

μοιάζει με φανταστικό παιχνίδι άλλα γρήγορα γίνεται αντιληπτό ότι οι κινήσεις του 

παιδιού επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά χωρίς να εμπεριέχουν κάποια 

ευρηματικότητα. Οι χαρακτήρες που αντιγράφουν παίρνουν από την μορφή ενός 

έμψυχου όντος, π.χ. ενός ζώου, μέχρι ενός άψυχου αντικειμένου, όπως μιας μηχανής 

τρένου (Wing, 2000). 

 

Αξιοσημείωτο σε αυτή την συμπεριφορά είναι το γεγονός ότι το παιδί δείχνει «να 

βιώνει το χαρακτήρα ή το αντικείμενο και όχι να προσποιείται» (Wing, 2000, σ. 56). 

Σε πολλά παιδιά αρέσει να παρακολουθούν προγράμματα στην τηλεόραση ή βίντεο που 

περιλαμβάνουν χειροκροτήματα, μηχανικούς θορύβους, φώτα που αναβοσβήνουν κ.α. 

Ακόμη, σε κάποια άλλα αρέσει να ακούν ιστορίες, τις οποίες παρόλο που δεν μπορούν 

να οπτικοποιήσουν φανταστικά στο μυαλό τους, μπορούν να επαναλάβουν μεγάλο 

μέρος τους αυτολεξεί (Wing, 2000). 

 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, στην ακαμψία της σκέψης τους οφείλεται το έλλειμμα 

της δημιουργικής φαντασίας. Πολλές φορές τυχαίνει τα παιδιά να δημιουργήσουν κάτι 
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π.χ. κάποιο έργο τέχνης ή μουσικής, αλλά αυτό το δημιούργημα να μην είναι 

πρωτότυπο, δηλαδή δική τους έμπνευση, αντίθετα μπορεί να είναι πιστή αντιγραφή ή 

αναπαραγωγή κάποιου έργου που έχουν δει ή ακούσει. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε 

δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους όπου και εκεί συναντάμε 

επαναλαμβανόμενα και περιορισμένα ενδιαφέροντα. 

 

Τα παραπάνω δεν αναιρούν το γεγονός ότι κάποια αυτιστικά παιδιά μπορεί πραγματικά 

να «δημιουργούν» κάτι ,συνήθως όμως αυτό σχετίζεται με κάποια από τα έμμονα 

ενδιαφέροντά τους. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι ο αυτιστικός 

τρόπος σκέψης χαρακτηρίζεται από την αναπαραγωγή και όχι από την πρωτότυπη και 

αυθόρμητη δημιουργία ιδεών (Jordan, 2000). 

 

Τελετουργικές συμπεριφορές και επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές δραστηριότητες 

 

Όσον αφορά τις τελετουργικές συμπεριφορές και την έμμονη ενασχόληση με 

αντικείμενα και πράξεις, αυτό που οδηγεί τα άτομα με αυτισμό σε αυτές είναι «η 

ανάγκη για οργάνωση, η διατήρηση της σταθερότητας, της συνέχειας καθώς και το 

φτωχό ρεπερτόριο ενεργειών» (Νότας, 2005, σ. 28). 

 

Συχνά αναπτύσσουν καθημερινές συνήθειες, με τις οποίες δημιουργείται τέτοια 

εξάρτηση, που οποιαδήποτε αλλαγή παρέλθει σε αυτήν την ρουτίνα θα αναστατώσει 

πολύ τα παιδιά αυτά. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι τα αυτιστικά παιδιά 

δεν μπορούν να γενικεύσουν κάτι που έχουν μάθει, δηλαδή δεν μπορούν να 

εφαρμόσουν κάποια μαθημένη συμπεριφορά που γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο σε 

κάποια άλλη περίσταση.  

 

Αυτό σημαίνει πως η μάθηση γι’ αυτά είναι μόνο μια συνήθεια με αποτέλεσμα να 

εξαρτώνται από άλλα άτομα ή το περιβάλλον που θα παρέχουν τους ίδιους κώδικες ή 

υπενθύμιση. Επιπλέον, αν διακοπεί κάποιος μονόλογος ή κάποια ασχολία που είναι σε 

εξέλιξη, τότε το άτομο πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή καθώς δεν έχει την 

ικανότητα να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε (Jordan, 2000). 

 

Οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται τα άτομα με αυτισμό 

ποικίλουν. Από την στιγμή που δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δημιουργικές 

δραστηριότητες με συνομηλίκους, καθώς απουσιάζει η κατανόηση αλλά και το 
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ενδιαφέρον τόσο για την ίδια την δραστηριότητα όσο και για τους άλλους ανθρώπους, 

στρέφονται σε δραστηριότητες που τους δίνουν ευχαρίστηση γι’ αυτό και τις 

επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά. Νιώθουν ασφαλείς με αυτό γιατί ξέρουν κάθε φορά το 

αποτέλεσμα, κάτι που τους αρέσει πολύ. 

 

Τέτοιες μπορεί να είναι κάποιες πολύ απλές αισθητηριακές συμπεριφορές, όπως το να 

κοιτούν επίμονα κάτι λαμπερό, να συστρέφουν και να γυρνούν τα χέρια τους, να 

χτυπούν επαναλαμβανόμενα τα χέρια τους, να κλείνουν τα αυτιά με τα χέρια τους, να 

αναβοσβήνουν τα φώτα, να ανοιγοκλείνουν την πόρτα, να περπατούν στις μύτες των 

ποδιών τους, να κινούνται μπρος-πίσω ή να περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους. 

 

Ακόμη, στις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες συναντώνται και καταστροφικές 

συμπεριφορές όπως, ο αυτοτραυματισμός, το δάγκωμα του εαυτού τους, το χτύπημα 

του κεφαλιού, το γρατζούνισμα κ.α. επιπλέον, πολλά παιδιά υιοθετούν κάποιες 

ρουτίνες, τις οποίες πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώνουν πριν κάνουν κάτι 

συγκεκριμένο. Για παράδειγμα μπορεί να κολλούν την καρέκλα τους στα πόδια του 

θρανίου πριν καθίσουν, να γυρίζουν γύρω γύρω τρεις φορές κατά τη διάρκεια του 

φαγητού, να τοποθετούν διάφορα αντικείμενα με συγκεκριμένη σειρά, η οποία πρέπει 

πάντα να είναι η ίδια, να ακολουθούν πάντα την ίδια διαδρομή όταν πηγαίνουν στο 

σχολείο ή να ακολουθείται κάθε φορά η ίδια σειρά βημάτων για την εκτέλεση κάποιας 

καθημερινής ενέργειας όπως είναι το μαγείρεμα κ.α. Σε περίπτωση που κάποια από 

αυτές τις ρουτίνες διαταραχθεί , το παιδί θα αναστατωθεί πάρα πολύ και πιθανόν θα 

ακολουθήσουν εκρήξεις θυμού (Jordan, 2000).  

 

Στην επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά των αυτιστικών παιδιών εντάσσονται ακόμη και 

κάποια είδη απασχόλησης, τα οποία γίνονται εμμονή σε αυτά. Τέτοια είναι η εμμονή να 

γνωρίζει δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, να θέλει να μαθαίνει τα πάντα για 

την λειτουργία κάποιων αντικειμένων καθημερινής χρήσης κ.α. 

 

Κάτι ακόμη χαρακτηριστικό που κάνουν τα παιδιά με αυτισμό είναι η «φετιχιστική» 

σχέση  που αναπτύσσουν με διάφορα αντικείμενα, τα οποία αρνούνται να 

αποχωριστούν. Τέτοια μπορεί να είναι κάποια παιχνίδια, όπως μπάλες, αυτοκινητάκια, 

τρενάκια, αρκουδάκια ή διάφορα αντικείμενα που υπάρχουν στο σπίτι, όπως βιβλία, 

εικόνες με αγίους, κομματάκια κλωστής και πολλά άλλα. Κάθε παιδί περνάει μια 

περίοδο προσκόλλησης με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει 
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αρκετό καιρό, αλλά κάποια στιγμή θα προσκολληθεί σε άλλο που για κάποιο λόγο θα 

του γίνει εμμονή.  

 

Μια ακόμη συνήθεια που λατρεύουν να επαναλαμβάνεται είναι η παρακολούθηση 

τηλεοπτικών σειρών για παιδιά και βίντεο. Νωρίτερα είχαμε αναφέρει ότι τα παιδιά 

απολαμβάνουν να αντιγράφουν τηλεοπτικούς χαρακτήρες. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει 

και τώρα, όπου με την παρακολούθηση των βίντεο τα αυτιστικά παιδιά παίρνουν 

μεγάλη ευχαρίστηση αφού γνωρίζουν κάθε κίνηση που ακολουθεί χωρίς να αλλάζει 

ποτέ.  

 

Τέλος, γοητεύονται πολύ με την μουσική γι’ αυτό και  θέλουν να ακούν επανειλημμένα 

τα ίδια τραγούδια που τα ερμηνεύει πάντα ο ίδιος τραγουδιστής. 

 

Ωστόσο, αυτό που δεν μπορούν να κάνουν τα άτομα με αυτισμό είναι να εστιάσουν την 

προσοχή τους σε ό,τι είναι σημαντικό σε κάθε περίσταση. Έχουν την τάση να 

παρατηρούν ασήμαντες λεπτομέρειες αντί να κατανοούν το νόημα. 

Για παράδειγμα  τείνουν να εστιάζουν την προσοχή τους μικρότερα τμήματα των 

πραγμάτων στο περιβάλλον όπως να κοιτούν κάποιο αξεσουάρ που φορά ο 

συνομιλητής και να μην προσέχουν το ίδιο το άτομο ή να κοιτούν μια ρόδα αντί να 

παρατηρούν ολόκληρο το αυτοκίνητο κ.α.  

 

 

1.4 Τα συναισθήματα στον αυτισμό 

 

Οι συναισθηματικές δυσκολίες αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

αυτισμού. Όταν γίνεται λόγος για διαταραχή στο συναίσθημα δεν αναφερόμαστε μόνο 

στην έλλειψη των συναισθημάτων και στην δυσκολία των αυτιστικών παιδιών να 

κατανοήσουν τα συναισθήματα των άλλων αλλά και του ίδιου τους του εαυτού, αλλά 

όπως αναφέρει και η Jordan: «πρόκειται για μια διαταραχή της σύνδεσης του 

συναισθήματος με την αντίληψη και την σκέψη».  

 

Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα συναισθήματα άλλων 

ανθρώπων και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν σ’ αυτά. Ακόμη και αν καταφέρουν να το 

κάνουν αυτό ο τρόπος που γίνεται είναι ακατάλληλος και ασυνήθιστος και πολλές 
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φορές δείχνει ότι στερούνται ενσυναίσθησης. Για παράδειγμα η ανταπόκριση τους στο 

κλάμα ενός άλλου παιδιού μπορεί να είναι το γέλιο. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό 

ότι τέτοιες συμπεριφορές δυσχεραίνουν πολύ τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών με 

αυτισμό και είναι αρκετές για να τα απομακρύνουν από εν δυνάμει φίλους καθώς και να 

αποτρέψουν την συμμετοχή τους σε ομαδικά παιχνίδια. 

 

Παρόλο που τα αυτιστικά παιδιά μπορεί να καταφέρουν να μάθουν να αναγνωρίζουν 

στις εκφράσεις του προσώπου τα βασικά συναισθήματα όπως είναι η χαρά, η λύπη, ο 

φόβος, η έκπληξη, δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο όταν πρόκειται για τα δικά τους 

συναισθήματα , αλλά και για δευτερεύοντα συναισθήματα, τα οποία δεν γίνονται 

αντιληπτά από τις εκφράσεις του προσώπου όπως είναι η αμηχανία ούτε για 

μεταφορικές αποχρώσεις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται μεταφορικά όπως 

θαρραλέο/ψεύτικο χαμόγελο αλλά ούτε και για εκφράσεις συναισθημάτων που δεν 

εμφανίζονται σε αναμενόμενες καταστάσεις («κλάμα από χαρά») (Jordan, 2000). 

 

Η μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτόν τον τομέα αφορά στην διαχείριση των 

συναισθημάτων και στον τρόπο που αυτά εκφράζονται, ο οποίος είναι απρόσφορος και 

χωρίς αναστολές. Αφού λοιπόν η διαχείριση είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα να 

επιτευχθεί θα πρέπει να τουλάχιστον το παιδί με αυτισμό να αναπτύξει συμπεριφορές, 

οι οποίες είναι αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο και οι οποίες θα του επιτρέψουν να 

ενσωματωθεί σε αυτό, θα πρέπει να μάθει να ελέγχει, στο βαθμό που είναι ικανό, την 

έκφραση των συναισθημάτων του. Σε περιπτώσεις που το παιδί εκφράζει κάποιο 

συναίσθημα με ακατάλληλο τρόπο όπως επιθετικότητα και εκρήξεις, πρέπει να του 

δίνονται εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης, οι οποίοι θα είναι αποδεκτοί και με αυτόν τον 

τόπο θα αναπτυχθεί και η κοινωνικότητά του (Νότας, 2005). 

 

1.5 Θεωρία του Νου 

 

Η Happe αναφέρει ότι: «οι ερευνητές UtaFrith, AlanLeslie και SimonBaron-Cohen 

έχουν υποδείξει ότι η τριάδα των ελλειμμάτων συμπεριφοράς που διέπουν τον αυτισμό 

είναι το αποτέλεσμα μιας ανεπάρκειας της θεμελιώδους ανθρώπινης ικανότητας που 

αφορά την «ανάγνωση του νου»».  
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Σύμφωνα με την θεωρία του νου λοιπόν, τα παιδιά μεγαλώνοντας αναπτύσσουν κάποιες 

ικανότητες που τους επιτρέπουν να κατανοούν τόσο τον φυσικό κόσμο όσο και τον 

νοητό (Στασινός, 2013). Έτσι, η θεωρία αυτή αναφέρεται στην ικανότητα των 

ανθρώπων να αντιλαμβάνονται ότι τόσο οι ίδιοι όσο και άλλοι άνθρωποι διαθέτουν 

νοητικές λειτουργίες (δηλαδή σκέψεις, συναισθήματα, επιθυμίες κ.α.) και ότι αυτές 

μπορεί να διαφέρουν από τις δικές τους. Ακόμη, το άτομο θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εκτιμήσει τις σκέψεις και τις ανάγκες των άλλων , οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις 

δικές του προκειμένου να μπορέσει να ερμηνεύσει κάποιες συμπεριφορές. 

 

Ο Baron και οι συνεργάτες του μετά από έρευνα κατέληξαν στην υπόθεση ότι «τα 

παιδιά με αυτισμό αποτυγχάνουν να κατανοούν τον νοητό κόσμο των άλλων πράγμα 

που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους στο καθημερινό συγκείμενο» (Στασινός, 2013). 

Από τη στιγμή που τα αυτιστικά άτομα δεν έχουν την ικανότητα να «διαβάσουν» τις 

σκέψεις των άλλων ή να υποθέσουν πώς αισθάνονται αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 

συμπεριφορά των τελευταίων να γίνεται απρόβλεπτη εως και τρομακτική. 

 

«Δεν κατανοούν τις ψυχικές καταστάσεις, επομένως δεν έχουν ενσυναίσθηση, ούτε 

επικοινωνιακή έφεση» (Γκονέλα, 2006, σ. 67). Λέξεις όπως «θεωρώ, πιστεύω, 

αισθάνομαι» δεν συναντώνται συχνά στο λεξιλόγιό τους (Βάρβογλη, 2007). 

 

Από τα παραπάνω λοιπόν, συνεπάγεται πως η ανεπάρκεια αυτή των ατόμων που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δυσχεραίνει πολλές  κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητές όπως και δεξιότητες που αφορούν την δημιουργική 

φαντασία. 

 

1.6 Άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των παιδιών με 

αυτισμό 

 

Διαταραχές του οπτικού ελέγχου και της βλεμματικής επαφής 

Παραδείγματα:  

● Αντιλαμβάνονται την κίνηση και εστιάζουν στο περίγραμμα των πραγμάτων και όχι 

στις λεπτομέρειες.  

● Δεν κοιτούν τους ίδιους τους ανθρώπους αλλά δίπλα από αυτούς. 

● Βλέπουν πράγματα «με την άκρη του ματιού» παρά άμεσα. 
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● Ρίχνουν βιαστικές και γρήγορες ματιές σε πράγματα και ανθρώπους. 

● Κοιτούν τους άλλους επίμονα, για πολλή ώρα και πολύ σταθερά (Wing, 1998 ; Νότας, 

2005). 

Προβλήματα μίμησης της κίνησης 

Υπάρχουν παιδιά που καθυστερούν να μιμηθούν και άλλα που δεν καταφέρνουν να 

μιμηθούν ποτέ. Παρόλο που παιδιά με αυτισμό συνηθίζουν να μιμούνται λόγια άλλων 

ανθρώπων δεν καταφέρνουν να μιμηθούν τις κινήσεις τους. Ακόμη όμως και να το 

κάνουν, δεν τις κατανοούν («ηχοπραξία») (Wing, 2000). 

 

Αντίθετα, μαθαίνουν καλύτερα όταν κάποιος τα καθοδηγεί και κάνει τις κινήσεις στα 

μέρη του σώματός τους (Wing, 1998 ; Νότας, 2005). 

Προβλήματα στον έλεγχο της κίνησης 

Παραδείγματα: 

● Ελαφρό και γρήγορο άγγιγμα με το δάχτυλο 

● Φτερούγισμα χεριών 

● Πήδημα πάνω κάτω 

● Στριφογύρισμα του κεφαλιού 

● Λίκνισμα ενώ στέκονται όρθια  

● Πήδημα από το πίσω στο μπροστινό πόδι 

● Γκριμάτσες προσώπου 

● Περπάτημα στις άκρες των δαχτύλων με πηδηχτό βηματισμό 

● Ακατάλληλη κίνηση χεριών κατά το βάδισμα 

● Περπάτημα με τους ώμους και το κεφάλι σκυμμένα μπροστά 

● Αδέξιο τρέξιμο με τεντωμένα χέρια 

● Στο ανεβοκατέβασμα σκαλιών δεν γίνεται εναλλαγή των ποδιών 

● Φτωχός συντονισμός των λεπτών κινήσεων των δαχτύλων 

● Αδυναμία συντονισμού των κινήσεων του σώματος με τις κινήσεις συνομηλίκων σε 

ομαδικά παιχνίδια 

● Δυσκολία στο συντονισμό μυών που είναι υπεύθυνοι για την μάσηση και την 

κατάποση της τροφής 

● Αλλόκοτη στάση του σώματος (Wing, 2000) 

● «Αυθόρμητες μεγάλες κινήσεις ή λεπτές επιδέξιες κινήσεις» (Wing, 1998) 
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Ασυνήθιστες αντιδράσεις σε αισθητηριακές εμπειρίες 

Ενθουσιασμός ή έντονη ενόχληση από ορισμένους ήχους. Υπάρχουν ήχοι και θόρυβοι 

που γοητεύουν τα παιδιά αυτά, όπως ήχοι από παιχνίδια που κινούνται με τριβή ή το 

κουδούνισμα της καμπάνας. Από την άλλη, μερικοί ήχοι είναι αφόρητοι για αυτά όπως 

το μαρσάρισμα από ένα μηχανάκι ή το γάβγισμα ενός σκύλου. Στην τελευταία 

περίπτωση τα αυτιστικά παιδιά καλύπτουν τα αυτιά τους με τα χέρια τους και 

αποσύρονται (Wing, 2000).  

 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα οπτικά ερεθίσματα. Μπορεί να ενθουσιαστούν με τα 

λαμπερά φώτα ή από την άλλη να δυσανασχετούν από το φλας της φωτογραφικής 

μηχανής. 

Κάποιες φορές μπορεί αυτή η ευαισθησία να είναι πολύ έντονη με αποτέλεσμα να 

συνοδεύεται από ξεσπάσματα νεύρων. Αυτό συμβαίνει γιατί τα άτομα αυτά δεν 

νιώθουν άνετα την δεδομένη στιγμή και επιπλέον δεν ξέρουν πως να εκφράσουν τι είναι 

αυτό που τους ενοχλεί (Πρακτικά ημερίδας, 1999). 

 

Ακόμη, είναι εντυπωσιακό πως μερικά παιδιά περπατούν ή τρέχουν χωρίς να δείχνουν 

να κοιτάζουν προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Επιπλέον, κάποια άλλα έχουν την 

ικανότητα να κινούνται σε σκοτεινούς χώρους με ευκολία, χωρίς να ανάβουν φως 

(Wing, 2000).  

 

Επίσης, παρατηρείται «αδιαφορία, δυσφορία ή ενθουσιασμός ως αντίδραση στις 

γεύσεις, τις μυρωδιές και το άγγιγμα και αντοχή στον πόνο, τη ζέστη και το κρύο» 

(Νότας, 2005). 

 

Τα αυτιστικά παιδιά χρησιμοποιούν τις παραπάνω αισθήσεις για να εξερευνήσουν τον 

κόσμο. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα σύνηθες να μην δέχονται και να μην ανταποκρίνονται 

στο άγγιγμα και τη σωματική επαφή, αντίθετα αποσύρονται δυσαρεστημένα. Εξίσου 

αλλόκοτη είναι και η συνήθεια τους να φορούν χειμερινά ρούχα το καλοκαίρι και 

ελάχιστα ρούχα όταν κάνει πολύ κρύο. Όσον αφορά την αδιαφορία τους για τον πόνο, 

αυτή γίνεται περισσότερο αντιληπτή όταν αυτοτραυματίζονται (Wing, 2000). 

 

Ακατάλληλες συναισθηματικές αντιδράσεις 

● Έλλειψη φόβου μπροστά στον πραγματικό κίνδυνο 
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● Υπερβολικό φόβο για ανώδυνες καταστάσεις 

● Ξέσπασμα σε κλάματα, γέλια ή ξεφωνητά που δεν ταιριάζουν στην περίσταση  

● Γέλιο όταν κάποιος πληγώνεται (Wing, 1998) 

Ποικίλες διαταραχές στις φυσικές λειτουργίες και τη φυσική ανάπτυξη 

● Περιορισμένο διαιτολόγιο, ανεπαρκής διατροφή, έλλειψη αισθήματος κορεσμού 

● Ακανόνιστος ύπνος 

● Έλλειψη ναυτίας μετά από στριφογύρισμα 

● Αντίσταση στις επιδράσεις φαρμάκων, ηρεμιστικών 

● Ελλιπής σωματική ανάπτυξη και ασυνήθιστη συμμετρία στο πρόσωπο (Νότας, 2005) 

Ιδιαίτερες ικανότητες 

● Στη μουσική (παίξιμο ενός μουσικού οργάνου ή μουσική σύνθεση) 

● Στην αριθμητική 

● Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση μηχανών 

● Ταίριασμα κομματιών παζλ 

● Εξαιρετική μνήμη, όπου γίνεται μακρόχρονη αποθήκευση εμπειριών με την ακριβή 

μορφή, με την οποία έγιναν αντιληπτές (μακροσκελή ποιήματα, ημερομηνίες 

ιστορικών γεγονότων, ονόματα δρόμων, μακροσκελείς καταλόγους (Wing, 1998) 

● Αναγνώριση των ημερομηνιών που πέφτουν σε έναν μεγάλο αριθμό ετών 

● Ευχέρεια στην αναγνωστική ικανότητα, παρόλο που μπορεί να μην συνοδεύεται από 

κατανόηση του κειμένου 

● Χειρισμός Η/Υ 

Ακατάλληλη συμπεριφορά 

● Ανησυχία, καταστροφικές τάσεις, επιθετικότητα όταν βιώνουν απογοήτευση 

● Απουσία αναστολών όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους (ξεφωνητά, τρέξιμο σε 

διαδρόμους καταστημάτων, άρπαγμα αντικειμένων από ράφια, ξάπλωμα στο πάτωμα, 

γδύσιμο σε δημόσιους χώρους, άγγιγμα ξένων αντικειμένων) 

● Διατύπωση ακατάλληλων σχολίων 

● Κοινωνική αφέλεια 

● Μίμηση άσχημων λέξεων και εκφράσεων πολλές φορές σε ακατάλληλες περιστάσεις 

● Εγωκεντρισμός (αφού απουσιάζει η αντίληψη των σκέψεων και των συναισθημάτων 

των άλλων ανθρώπων) (Wing, 2000) 

● Κοινωνικά ανώριμη συμπεριφορά: ξεσπάσματα νεύρων, δάγκωμα ή χτύπημα άλλων 

ανθρώπων (Wing, 1998) 
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Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να γίνει αναφορά και σε κάποια θετικά στοιχεία των 

ανθρώπων με αυτισμό, όπως είναι ο αυθορμητισμός τους, η ειλικρίνεια, η ευθύτητα, η 

αθωότητα. Οι αυτιστικοί άνθρωποι δεν εξαπατούν τους άλλους ούτε ζηλεύουν, αφού 

δεν κυριεύονται από συναισθήματα ιδιοκτησίας. Ακόμη μπορεί να μην είναι σε θέση να 

νιώσουν συμπόνια για κάτι που συμβαίνει σε κάποιον, αλλά από την άλλη δεν 

χαίρονται και με την κακοτυχία των άλλων (UtaFrith σ.161). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Ρομποτική  

2.1 Κοινωνική Υποστηρικτική Ρομποτική 

 

Η Ρομποτική είναι ένας σύγχρονος, συνεχώς εξελισσόμενος και διευρυνόμενος 

τεχνολογικός κλάδος. Το εύρος της είναι μεγάλο και περιλαμβάνει πολλούς τομείς. Η 

χρήση της ρομποτικής εκτείνεται από την κατασκευή σύγχρονων αυτοματοποιημένων 

μηχανημάτων που αφορούν την βιομηχανία, την ιατρική, την αεροναυπηγική μέχρι και 

την βοήθεια και εξυπηρέτηση ατόμων που έχουν ανάγκη. 

 

Ο κλάδος της Ρομποτικής που αφορά τους τελευταίους συναντάται με τον όρο 

Κοινωνική Ρομποτική (AR-Assistive Robotics). Πιο συγκεκριμένα, η Κοινωνική 

Ρομποτική προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε ανθρώπους που βρίσκονται σε στάδιο 

αποκατάστασης, σε αυτούς που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα ή βρίσκονται σε 

αναπηρικό καροτσάκι. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και χειροκίνητοι βραχίονες που 

βοηθούν τα άτομα με σωματικές αναπηρίες κυρίως στα άκρα. Ακόμη, κάποια ρομπότ 

σχεδιάζονται για να κρατούν συντροφιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος, εδώ 

συναντάμε και εκπαιδευτικά ρομπότ. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της 

σωματικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ρομπότ (Feil-Seifer & 

Mataric, 2005). 

 

Η Υποστηρικτική Ρομποτική (SIR-Socially Interactive Robotics) εστιάζει και αυτή 

στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ρομπότ και τον άνθρωπο-χρήστη αλλά η 

αλληλεπίδραση αυτή γίνεται μέσω του λόγου, των χειρονομιών και άλλων μέσων. 

 

Από την ένωση των δυο παραπάνω κατηγοριών ρομποτικής προκύπτει η Κοινωνική 

Υποστηρικτική Ρομποτική (Socially Assistive Robotics) ή αλλιώς Ρομποτική 

Κοινωνικής Αρωγής. Σκοπός αυτού του κλάδου της ρομποτικής είναι η παροχή 

βοήθειας σε ανθρώπους και χρήστες που το έχουν ανάγκη και η οποία θα επιτυγχάνεται 
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μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, τα ρομπότ κοινωνικής αρωγής 

στοχεύουν στο να αναπτύξουν αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους, 

ώστε να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα που ο κάθε χρήστης συναντά δυσκολίες π.χ. 

στην αποκατάσταση, στη μάθηση κλπ. (Feil-Seifer & Mataric, 2005). Μπορεί η 

Κοινωνική Υποστηρικτική Ρομποτική να εστιάζει στην αλληλεπίδραση ρομπότ-

ανθρώπου όπως και η Κοινωνική Ρομποτική, αλλά το σημείο στο οποίο διαφέρουν 

είναι ότι η πρώτη παρέχει βοήθεια μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και όχι της 

σωματικής (Mataric, Eriksson, Feil-Seifer, &Winstein, 2007). 

 

Η χρήση της Κοινωνικής Υποστηρικτικής Ρομποτικής απευθύνεται σε ανθρώπους όλων 

των ηλικιών και μπορεί να καλύψει πολλές και διαφορετικές ανάγκες αυτών. Ρομπότ 

Κοινωνικής Αρωγής μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε ηλικιωμένους τόσο στο σπίτι 

όσο και στο νοσοκομείο. Βασικός στόχος τους είναι η ανεξαρτησία των τελευταίων. 

Τους παρέχεται βοήθεια για το φαγητό, το μπάνιο, το ντύσιμο, ακόμα και για τη χρήση 

της τουαλέτας (Forlizzi, DiSalvo, & Gemperle, 2004). Πολλές φορές χρησιμοποιούνται 

για να υπενθυμίζουν στους ηλικιωμένους να παίρνουν την φαρμακευτική τους αγωγή, 

ενώ άλλες φορές αναλαμβάνουν το ρόλο κατοικιδίων που κρατούν συντροφιά και 

συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης (Feil-Seifer&Mataric, 2005). 

 

Άλλη κατηγορία ατόμων που μπορούν να ενισχύσουν αυτά τα ρομπότ είναι οι 

άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες ή κινητικά προβλήματα, τους οποίους και βοηθούν 

στην αυτοεξυπηρέτηση. 

 

Εξίσου σημαντική είναι η συνεισφορά της ΚΥΡ κατά την περίοδο ανάρρωσης και 

αποκατάστασης είτε μετά από κάποιο εγκεφαλικό είτε μετά από χειρουργική επέμβαση, 

είτε μετά από κάποιο ατύχημα. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση ρομπότ και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η χρήση αυτή ποικίλει από την ανάδειξη των ρομπότ ως απλών εργαλείων μάθησης 

τόσο σε θέματα φυσικής όσο και μηχανικής μέχρι την παρέμβασή τους ως μέσα 

κοινωνικοποίησης μεταξύ των μαθητών.  

 

Τέλος, υψίστης σημασίας είναι η χρήση της ΚΥΡ στον τομέα της ειδικής αγωγής αφού 

τα ρομπότ μπορούν να δράσουν θεραπευτικά και να αλληλεπιδράσουν με παιδιά που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. (Feil-Seifer & Mataric, 2005). 
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Συνοπτικά, λοιπόν, θα λέγαμε ότι τα ρομπότ αυτά είναι σχεδιασμένα για να παίρνουν 

διάφορους ρόλους όπως αυτός του βοηθού στη διεκπεραίωση των καθημερινών 

αναγκών, του βοηθού στην αποκατάσταση, του καθοδηγητή καθώς και του ενθαρρυντή 

στην ανάπτυξη και έκφραση των συναισθημάτων. 

2.2 Αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ/Human-Robot Interaction (HRI) 

Το πεδίο της ρομποτικής είναι τόσο ευρύ και πλέον δεν περιορίζεται μόνο στην έρευνα 

και την κατασκευή ρομποτικών συστημάτων  σε εργαστήρια ή  εκπαιδευτικά 

ινστιτούτα-ιδρύματα. Γίνονται συνεχείς προσπάθειες για δημιουργία ρομπότ, τα οποία 

θα είναι «εξυπνότερα» και θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο. 

Ο τομέας της  αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ στοχεύει στο σχεδιασμό, την 

κατανόηση αλλά και την αξιολόγηση των ρομποτικών συστημάτων, ώστε να επιτευχθεί 

αυτή η αλληλεπίδραση μέσω της επικοινωνίας (Murphy, Nomura, Billard, & Burke, 

2010). 

 

Οι περισσότεροι ερευνητές που ασχολούνται με την ΑΑΡ έχουν ως κίνητρο την 

καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης νόησης με στόχο να συνδυάσουν αυτές τις 

γνώσεις για να κάνουν τα ρομπότ «εξυπνότερα». Με αυτό τον συνδυασμό θα 

καταφέρουν να κάνουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου καλύτερη και ευκολότερη 

(Kozima, Nakagawa, & Yasuda, 2005). 

 

Τα ρομπότ κατασκευάζονται για πάρουν διάφορους ρόλους και γι’ αυτό μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία, ως προσθετικά μέλη, ως avatar ακόμη και ως μέσα που 

βοηθούν στην κοινωνικοποίηση. Ο κάθε ρόλος μπορεί να  διαφέρει από τον άλλον αυτό 

όμως που έχουν κοινό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία ικανότητα και από τα 

δυο μέρη (τόσο από τον άνθρωπο όσο και από το ρομπότ) να καταλαβαίνει ο ένας τις 

προθέσεις του άλλου, ώστε η αλληλεπίδραση να είναι αποτελεσματική (Breazeal, 

2004). 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που το ρομπότ χρησιμοποιείται ως εργαλείο, ο 

βαθμός που αυτό μπορεί να είναι αυτόνομο κυμαίνεται από ολοκληρωτικό 

τηλεχειρισμό-αυτόνομη πλοήγηση μέχρι μια πολύ υψηλή αυτόνομη επάρκεια κατά την 

οποία ο άνθρωπος χρειάζεται μόνο να το επιβλέπει. Επιπλέον, το ρομπότ θα πρέπει να 

γνωρίζει ποιο στόχο θέλει ο χειριστής του να επιτύχει και από την άλλη ο άνθρωπος- 
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χειριστής για να παρακολουθεί την πρόοδο του ρομπότ πρέπει να καταλάβει τι 

προσπαθεί να κάνει το ρομπότ . Στην δεύτερη περίπτωση της χρήσης ενός προσθετικού 

μέλους, ουσιαστικά το ρομπότ ενσωματώνεται στον άνθρωπο και για να λειτουργήσει 

σωστά χρησιμοποιούνται τόσο αυτόματες λειτουργίες από την μεριά του ρομπότ (π.χ. 

κάποιο μηχανικό αντανακλαστικό ώστε να αποφευχθεί μια ζημιά) όσο και το να 

γνωρίζει ο άνθρωπος πότε υπάρχει ασφάλεια στο να κάνει κάποια κίνηση.  

Από την άλλη ένα ρομπότ avatar χρειάζεται να κατανοεί την πρόθεση του ανθρώπου 

ώστε να ανταποκρίνεται με τις σωστές εκφράσεις ή χειρονομίες και ο άνθρωπος 

χρειάζεται να παίρνει κάποια ανατροφοδότηση για να είναι σίγουρος ότι το ρομπότ 

κατάλαβε αυτό που εννοούσε.  

 

Τέλος, στην περίπτωση του ρομπότ που ενισχύει την κοινωνικοποίηση, αυτό λειτουργεί 

ως ένα κοινωνικό ον, το οποίο ανταποκρίνεται και συνεργάζεται μαζί μας. Κατά την 

αλληλεπίδραση αυτή είναι σημαντικό και τα δυο μέρη να εκφράζουν κατάλληλα αυτό 

που θέλουν και να ελέγχουν αν έχει ερμηνευθεί σωστά από την άλλη πλευρά. 

 

Όπως γίνεται φανερό σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις, τα ρομπότ 

σχεδιάζονται για να προσφέρουν βοήθεια και να υποστηρίξουν τον άνθρωπο 

(Shamsuddinetal., 2012). 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για τον σχεδιασμό αλληλεπιδραστικών ρομπότ, τα 

οποία μπορούν να εμπλακούν κοινωνικά με τα παιδιά (Kozima & Nakagawa,2006). 

 

Όμως ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έρευνα που αφορά τη χρήση ρομπότ 

σε παιδιά με αυτισμό.  

Έχουν σχεδιαστεί πολλά ρομπότ, που το καθένα έχει διαφορετικό ρόλο. Πιο 

συγκεκριμένα ένα ρομπότ μπορεί να έχει διαγνωστικό ρόλο. Καθώς ο αυτισμός 

διαγιγνώσκεται στα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, είναι πολύ σημαντικό να 

υπάρχει ένα εργαλείο που να διευκολύνει τη διάγνωση, καθώς όσο πιο γρήγορα 

ξεκινήσει μια παρέμβαση τόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να αποδειχθεί. Άλλο ρομπότ 

μπορεί να συμμετέχει σε διασκεδαστικές δραστηριότητες και να βοηθά το παιδί να 

εμπλακεί σε αυτές. Κάποια άλλα βοηθούν τα παιδιά να εκφράσουν συμπεριφορές όπως, 

μίμηση, να ξεκινήσουν αυτά μια αλληλεπίδραση, να περιμένουν την σειρά τους κλπ. 

Ένας ακόμη ρόλος που μπορούν να πάρουν τα ρομπότ είναι αυτός του κοινωνικού 

μεσολαβητή ανάμεσα στο παιδί και τον θεραπευτή, βοηθώντας στην εκάθησε 
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κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο να τις γενικεύσει στον κοινωνικό του περίγυρο όπως 

σε συνομηλίκους, στην οικογένειά του, στους δασκάλους του. Τέλος, υπάρχει και το 

ρομπότ που λειτουργεί ως προσωπικός θεραπευτής, αφού δρα ανάλογα με τις ανάγκες, 

τις αδυναμίες και τις προτιμήσεις του παιδιού με αυτισμό (Cabibihan, Javed, Ang Jr., & 

Aljunie, 2013). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά με αυτισμό αλληλεπιδρούν καλύτερα με ένα ρομπότ 

από ότι με έναν άνθρωπο καθώς για τον τελευταίο παρουσιάζουν μειωμένο ενδιαφέρον 

(Lee, Takehashi, Nagai, Obinata & Stefanov, 2012). Έτσι για τον σχεδιασμό τους 

εστιάζουν την προσοχή τους στα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα άτομα με αυτισμό 

που είναι η επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση και η φαντασία και στοχεύουν στην 

ανάπτυξη και διατήρηση αυτών των δεξιοτήτων. 

Οι έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα με τα 

αποτελέσματά τους στη συνέχεια. 

 

2.3 Είδη ρομπότ (εμφάνιση-χαρακτηριστικά) και η θεραπευτική τους 

χρήση 

 

Τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις 

στην κοινωνική τους συμπεριφορά, στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και επιπλέον 

παρουσιάζουν μια στερεοτυπική συμπεριφορά. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι 

η αλληλεπίδραση ενός ατόμου-παιδιού με αυτισμό με ένα ρομπότ μπορεί να βελτιώσει 

σε σημαντικό βαθμό αυτά τα ελλείμματα, να λειτουργήσει δηλαδή ως θεραπευτικό 

μέσο (Ricks&Colton, 2010). 

 

Ο σκοπός της χρήσης ενός ρομπότ στην θεραπεία του αυτισμού είναι διττός. Αφενός, 

στοχεύει στην εκμάθηση των παιδιών με αυτισμό κατάλληλων κοινωνικών 

συμπεριφορών και αντιδράσεων και αφετέρου στη γενίκευση και μεταφορά αυτών των 

μαθημένων δεξιοτήτων στην καθημερινότητα τους (Giullian, Ricks, Atherton, Colton, 

Goodrich & Brinton, 2010).      

 

 Επειδή, λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους υστερούν τα άτομα με αυτισμό, 

ερευνητές έχουν σχεδιάσει ρομπότ, τα οποία εστιάζουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων κάθε φορά. Αναλυτικότερα, υπάρχουν ρομπότ που βοηθούν στην 

κοινωνικοποίηση των παιδιών αυτών, καθώς τα τελευταία δυσκολεύονται να 
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ξεκινήσουν μόνα τους κάποια αλληλεπίδραση με ένα άλλο άτομο ή να ζητήσουν κάτι 

που θέλουν ή χρειάζονται.  Ορισμένα ρομπότ είναι σχεδιασμένα για να αναπτύσσουν 

την ικανότητα στο παιδί να περιμένει τη σειρά του σε μια δραστηριότητα, ενώ άλλα 

αφορούν την μίμηση, η οποία βοηθά και βελτιώνει την οπτική επαφή, το άγγιγμα, το 

λόγο κλπ. Ακόμη, κάποια ρομπότ όπως ο Kaspar, αναπαράγουν εκφράσεις του 

ανθρώπινου προσώπου, κάτι που βοηθά πολύ τα παιδιά με αυτισμό να αναγνωρίζουν τα 

συναισθήματα. Τέλος, ένας ακόμη τομέας τον οποίο μπορεί να ενισχύσει ένα ρομπότ 

είναι αυτός της μοιρασμένης προσοχής, δηλαδή το να μπορέσει ένα παιδί με αυτισμό να 

συγκεντρώσει την προσοχή του στο ίδιο αντικείμενο με κάποιον άλλο άνθρωπο και να 

εναλλάσσει το βλέμμα του και την προσοχή του ανάμεσα στο αντικείμενο αυτό και τον 

άνθρωπο. 

 

Εκτός από τον σκοπό για τον οποίο είναι σχεδιασμένο ένα ρομπότ, μεγάλη σημασία 

έχει και η εξωτερική του εμφάνιση, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας ότι θα απευθύνεται σε 

ένα παιδί με αυτισμό. Έτσι τα διαφορετικά είδη των ρομπότ μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 

Ανθρωπόμορφα: Αυτά μοιάζουν με τον άνθρωπο, με τη διαφορά ότι είναι προβλέψιμα. 

Τα συγκεκριμένα σχεδιάζονται σε ανθρώπινες διαστάσεις, όπως για παράδειγμα αυτές 

ενός παιδιού. Έχουν πολύ ρεαλιστικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά και το δέρμα τους 

είναι φτιαγμένο από σιλικόνη. Παρόλα αυτά μπορεί να έχουν περιορισμένες 

εκφραστικές ικανότητες (Scasselati, Admoni, Mataric, 2012). Σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν και ρομπότ που μοιάζουν με καρτούν, καθώς διατηρούν ορισμένα 

ανθρωπόμορφα στοιχεία. Αυτά μπορεί να έχουν μεγάλα και υπερβολικά πρωτεύοντα 

χαρακτηριστικά, όπως μάτια αλλά να απουσιάζουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά όπως 

είναι τα βλέφαρα. Ένα τέτοιο ρομπότ είναι ο Keepon, ο οποίος μοιάζει με ένα μικρό 

πλασματάκι, έχει απλή εμφάνιση και προορίζεται για να αλληλεπιδρά χωρίς ομιλία-

μόνο με κινήσεις με παιδιά. 

 

Μηχανικά: Παρόλο που διατηρούν μια ανθρώπινη φόρμα, αποτελούνται από πολλά 

μηχανικά μέρη, τα οποία είναι ορατά. Αυτό δεν είναι τόσο θετικό όταν το ρομπότ 

αλληλεπιδρά με παιδιά με αυτισμό καθώς εκείνα μένουν προσκολλημένα στα μηχανικά 

αυτά μέρη με αποτέλεσμα να παραγκωνίζεται η αλληλεπίδραση (Ricks&Colton, 2010). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ανθρωπόμορφο ρομπότ Infanoid, το οποίο 

έχει το ύψος ενός παιδιού τεσσάρων ετών. Αποτελείται από πολλά μηχανικά μέρη-
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διαθέτει 29 μηχανισμούς και αισθητήρες, δυο χέρια και δάχτυλα που του επιτρέπουν να 

γραπώνει αντικείμενα, να δείχνει και να κάνει χειρονομίες. Ακόμη, έχει δυο μάτια, τα 

οποία κινούνται και στρέφονται προς τον συνομιλητή και επιπλέον τα χείλη και τα 

φρύδια του επιτρέπουν να παράγει διάφορες εκφράσεις (Kozima, Nakagawa, 2006). 

 

Ζωομορφικά: Έχουν τη μορφή κάποιου ζώου, συνήθως κατοικιδίου και μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν κοινωνικά με τα παιδιά καθώς είναι πιο απλά σε σχέση με τα 

ανθρωπομορφικά ρομπότ. Ένα μεγάλο μειονέκτημα όμως είναι ότι δεν μπορούν να 

μιμηθούν την αλληλεπίδραση που έχουν μεταξύ τους οι άνθρωποι γι’αυτό και ίσως δεν 

είναι τόσο αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας των παιδιών. 

Ένα τέτοιο ρομπότ είναι το AIBO, ένα τετράποδο αυτόνομο ρομπότ, το οποίο σύμφωνα 

με έρευνες έχει βοηθήσει πολύ την συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων που το 

είχαν ως συντροφιά και επιπλέον είχε πολύ θετικά αποτελέσματα η αλληλεπίδραση του 

με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού (Fujita, 2004). 

 

Μη βιομιμητικά: Δεν μοιάζουν με κανένα ζωντανό όν και η εμφάνισή τους διαφέρει 

ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται.  Τείνουν να είναι απλά και εύκολα 

στο χειρισμό και μοιάζουν με παιχνίδι. Σύμφωνα με τους Scasselati, Admoni & Mataric 

(2012, οπ. αναφ. στους Michaudetal., 2005; Feil-Seifer & Mataric, 2008) επειδή τα μη 

βιομιμητικά ρομπότ δεν διαθέτουν τυπικά κοινωνικά χαρακτηριστικά, συνήθως 

λειτουργούν ως κοινωνικοί διαμεσολαβητές με σκοπό να εμπλέξουν τα παιδιά στο 

παιχνίδι με άλλα παιδιά ή ενήλικες και δεν χρησιμοποιούνται τόσο για την άμεση 

κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών με άλλα παιδιά. 

 

Αυτό είναι δύσκολο να συμβεί γιατί δεν έχουν την δυνατότητα να μιμηθούν την 

ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Σε αυτό το είδος ανήκει το ρομπότ Labo-1, το οποίο 

μοιάζει με ένα επίπεδο αμαξάκι και ο μόνος τρόπος για να αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον γύρω του είναι οι αισθητήρες που διαθέτει-οι οποίοι λειτουργούν με 

υπέρυθρες-ώστε να αποφεύγει τα εμπόδια που συναντά (Werry & Dautenhahn, 1999). 

Το συγκεκριμένο ρομπότ έχει σχεδιαστεί για αλληλεπιδραστικά παιχνίδια με παιδιά με 

αυτισμό. 

 

Σύμφωνα με τους Giullian, Ricks, Atherton, Colton, Goodrich & Brinton(2010)                   

ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 
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στη θεραπεία παιδιών με αυτισμό είναι η εμφάνιση και η λειτουργικότητα των ρομπότ 

που θα αλληλεπιδράσουν μαζί τους.  

 

Καταρχάς, το ρομπότ εμπλέκεται οπτικά με το παιδί, πράγμα που σημαίνει ότι αν είναι 

περίπλοκο ή διαθέτει πολλά χρώματα, αυτό μπορεί να υπερδιεγείρει το ενδιαφέρον του 

παιδιού και να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Γι’ αυτό το ρομπότ θα πρέπει να έχει 

ένα ουδέτερο χρώμα στον κορμό του, ευδιάκριτα χαρακτηριστικά προσώπου-ιδίως όταν 

ο θεραπευτικός σκοπός έχει να κάνει με την αντίληψη και την κατανόηση 

συναισθημάτων - και χέρια που να έχουν διαφορετικό χρώμα από το υπόλοιπο σώμα. 

Ακόμη, το ρομπότ δεν θα πρέπει να μοιάζει πολύ ρεαλιστικό καθώς αυτό μπορεί να 

μειώσει το ενδιαφέρον του παιδιού, από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να μοιάζει και 

πολύ μηχανικό γιατί πιθανόν τα μηχανικά του μέρη θα τραβήξουν την προσοχή του 

παιδιού με αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Εξίσου, 

σημαντικό είναι και το μέγεθος που θα έχει το ρομπότ, αφού το ιδανικότερο είναι να 

έχει τις διαστάσεις των παιδιών για τα οποία προορίζεται. Αυτό θα έκανε το ρομπότ 

λιγότερο τρομακτικό και επιπλέον θα ήταν ευκολότερο για παιδί να γενικεύσει τις 

δεξιότητες που απέκτησε (από την αλληλεπίδραση με το ρομπότ) όταν θα έρθει σε 

επαφή με κάποιον συνομήλικό του.  Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί και η 

σημαντικότητα των βαθμών ελευθερίας που διαθέτει ένα ρομπότ και οι οποίοι θα 

πρέπει να συμβαδίζουν με την ηλικία των παιδιών στα οποία απευθύνεται. Για 

παράδειγμα να μπορεί το ρομπότ να κάνει κινήσεις που θα έκανε και κάποιος 

συνομήλικος τους και όχι πιο περίπλοκες ή πολύ απλές. Επιπλέον, καλό θα είναι να 

μπορεί το ρομπότ να πιάσει και να μετακινήσει κάποια μικρά αντικείμενα (αν αυτό 

είναι απαραίτητο) όπως παιχνίδια, μπάλες, φαγητό κλπ.  

 

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό 

ενός τέτοιου ρομπότ είναι κάποιες λειτουργίες ασφαλείας, οι οποίες θα προστατεύουν 

το παιδί από κάποιο τραυματισμό και από την άλλη να μπορεί εύκολα να επισκευαστεί 

ή να συναρμολογηθεί κάποιο εξάρτημα του ρομπότ που θα υποστεί ζημιά.  

 

Η αυτονομία του ρομπότ είναι κάτι επίσης απαραίτητο. Χρειάζεται σχετική αυτονομία 

στις κινήσεις και  σε κάποιες αντιδράσεις-συμπεριφορές του ανάλογα με την περίπτωση 

του παιδιού στο οποίο απευθύνεται. Φυσικά ο θεραπευτής είναι αυτός που έχει τον 

έλεγχο και αποφασίζει για την εξέλιξη της συνεδρίας, παρόλα αυτά όμως το ρομπότ 
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πρέπει να είναι προγραμματισμένο να δρα αυτόνομα, ώστε να διευκολύνεται η 

διαδικασία. 

 

Αυτό που έχει απασχολήσει τους ερευνητές είναι αν τα παιδιά με αυτισμό αντιδρούν 

πιο θετικά στην αλληλεπίδραση με ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ ή με κάποιο που δεν 

μοιάζει με άνθρωπο.  

Οι Ricks & Colton (2010) υποστηρίζουν ότι η χρήση ανθρωπόμορφων ρομπότ  υπάρχει 

πιθανότητα να ενισχύει την γενίκευση των δεξιοτήτων που θα αναπτυχθούν καθώς μια 

μορφή πολύ κοντά στην ανθρώπινη μπορεί να εμπλέξει ένα παιδί σε δραστηριότητες 

μίμησης και αναγνώρισης συναισθημάτων.   

 

Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί με σκοπό να διερευνήσουν την αντίδραση των 

αυτιστικών παιδιών ανάλογα με την εμφάνιση του ρομπότ. Οι Ferrara και Hill (1980) 

(οπ.αναφ. στους Robins, Dautenhahn & Dubowski, 2006) ανέφεραν ότι τα παιδιά με 

αυτισμό προτιμούν απλά σχεδιασμένα παιχνίδια σε προβλέψιμα περιβάλλοντα. 

 

Σε έρευνα των Robins, Dautenhahn και Dubowski (2006) τα παιδιά έπρεπε να 

αλληλεπιδράσουν με ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ, τη Robota σε δυο διαφορετικές 

καταστάσεις: όταν το ρομπότ ήταν ντυμένο σαν κούκλα και όταν ήταν ντυμένο με απλά 

λευκά ρούχα και είχε καλυμμένο το κεφάλι με μια σακούλα. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι τα παιδιά προτιμούν μια απλή εμφάνιση απαλλαγμένη από την ανθρώπινη 

πολυπλοκότητα. 

 

Από την άλλη, τα μη ανθρωπόμορφα ρομπότ έχουν πιο απλή εμφάνιση και είναι εύκολο 

να δημιουργήσουν πιο ενδιαφέρουσες αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά. Οι ερευνητές 

μπορούν να επιλέξουν ποια μορφή θα έχει το κάθε ρομπότ ανάλογα με τι ταιριάζει 

στους στόχους που θα τεθούν. Σημαντικό είναι ακόμη και το γεγονός ότι τα μη 

ανθρωπόμορφα ρομπότ είναι λιγότερο κοστοβόρα από τα ανθρωπόμορφα, καθώς η 

κατασκευή τους δεν απαιτεί τις λεπτομέρειες και τις λειτουργίες που προσομοιάζουν σε 

έναν άνθρωπο.  

 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η εμφάνιση και οι λειτουργίες των ρομπότ θα πρέπει να 

εξαρτώνται από τους επιδιωκόμενους θεραπευτικούς στόχους που θέτει κάθε 

ερευνητής. Σίγουρα καλό είναι να προτιμάται μια απλή εμφάνιση, καθώς τα παιδιά με 

αυτισμό δεν αντιδρούν θετικά σε υπερφορτωμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, στην 
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περίπτωση ενός ανθρωπόμορφου ρομπότ πρέπει να αποφεύγονται οι λεπτομέρειες στα 

χαρακτηριστικά του αλλά και στην περίπτωση ενός πιο μηχανικού ρομπότ να μην είναι 

εμφανή πολλά μηχανικά μέρη, αφού όλα τα παραπάνω μπορεί να υπερδιεγείρουν την 

προσοχή των παιδιών με αποτέλεσμα να υπάρξει απόκλιση από τον επιθυμητό στόχο. 

Είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιηθεί ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ όταν επιδιώκεται η 

ανάπτυξη της μίμησης ή η αναγνώριση συναισθηματικών εκφράσεων, καθώς υπάρχει 

μεγαλύτερη πιθανότητα να γίνει γενίκευση αυτής της δεξιότητας σε πραγματικό 

περιβάλλον με άλλους ανθρώπους και συνομηλίκους. Αντίθετα,  όταν πρόκειται για 

αλληλεπιδράσεις που αφορούν την εστίαση της προσοχής ή την λήψη σειράς σε 

παιχνίδι, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα μη ανθρωπόμορφο ρομπότ, κάποιο που 

θα μοιάζει με ζώο ή ακόμη και παιχνίδι. 

 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους τα ρομπότ 

αποτελούν σημαντικά και αποτελεσματικά θεραπευτικά εργαλεία για τα παιδιά με 

αυτισμό. Καταρχάς, τα ρομπότ είναι προβλέψιμα και λιγότερο περίπλοκα από τον 

άνθρωπο. Αυτός είναι και ο λόγος που τα παιδιά μπορούν να ακολουθήσουν πιο εύκολα 

οδηγίες από ένα ρομπότ παρά από τον άνθρωπο. Έπειτα, τα ρομπότ διαθέτουν 

αλληλεπιδραστικές λειτουργίες όπως χειρονομίες, άγγιγμα, λόγο κλπ. που τα κάνουν 

πιο ελκυστικά και ενδιαφέροντα προς τα παιδιά. Ακόμη, τα ρομπότ είναι λιγότερο 

τρομακτικά από τους ανθρώπους, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μικρά 

χρωματιστά παιχνίδια κάνοντας τα παιδιά να αισθάνονται άνετα κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, μπορούν να προγραμματιστούν, ώστε να προσαρμόζουν 

την συμπεριφορά τους ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, γεγονός που τα καθιστά 

κατάλληλα όσον αφορά την προβλεψιμότητα και την επανάληψη που χρειάζονται τα 

παιδιά με αυτισμό (Cabibihan, Javed, Ang Jr., & Aljunie, 2013). 

 

2.4 Σχετικές έρευνες 

TheAurora Project 

Το Aurora Project (AUtonomous RObotic platform as a Remedial tool for children with 

Autism) ξεκίνησε το 1998 με σκοπό να ερευνήσει πώς ένα αυτόματα κινούμενο ρομπότ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικό εργαλείο σε παιδιά με αυτισμό, ώστε να 

ενθαρρύνει τα παιδιά να εμπλακούν σε διάφορες αλληλεπιδράσεις που είναι σημαντικές 

για την ανθρώπινη κοινωνική συμπεριφορά. Αυτή η χρήση του ρομπότ είχε στόχο να 

γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην απρόβλεπτη κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων, 
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η οποία πολλές φορές τρομάζει τα παιδιά με αυτισμό, και την προβλέψιμη 

επαναλαμβανόμενη και μονότονη συμπεριφορά (την οποία προτιμούν αυτά τα παιδιά) 

ενός κινούμενου ρομπότ (Dautenhahn, 1999).  

Το συγκεκριμένο project ερευνά τρεις πιθανούς ρόλους που μπορεί να υιοθετήσει το 

ρομπότ που θα χρησιμοποιηθεί. Ένας από αυτούς είναι ο ρόλος μιας πειστικής 

μηχανής-ενός θεραπευτικού φίλου. Το ρομπότ λειτουργεί ως ένα διδακτικό εργαλείο 

που χρησιμοποιείται για να διδάξει κάποιες βασικές κοινωνικές δεξιότητες με 

παιγνιώδη τρόπο σε παιδιά με αυτισμό. Ένας δεύτερος ρόλος είναι αυτός του 

κοινωνικού διαμεσολαβητή , όπου σε αυτή την περίπτωση το ρομπότ ενθαρρύνει την 

κοινωνική συμπεριφορά ανάμεσα σε παιδιά ή ανάμεσα σε παιδιά και ενηλίκους. Τέλος, 

το ρομπότ μπορεί να λειτουργήσει και ως κοινωνικός «ηθοποιός» ενσαρκώνοντας 

κοινωνικές ιστορίες μέσα από τις οποίες το παιδί με αυτισμό μπορεί να μάθει πώς να 

ανταποκρίνεται σε καταστάσεις της καθημερινότητάς (Dautenhahn, 2003). 

Όποιον και από τους παραπάνω ρόλους να εκπροσωπεί το ρομπότ έχει διττή σημασία. 

Αφενός να παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά θα αισθάνονται 

ασφάλεια και αφετέρου να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή του 

παιδιού και να μην γίνεται βαρετό (Werry & Dautenhahn, 1999). 

Οι δραστηριότητες στις οποίες μπορεί το ρομπότ να εμπλέξει το αυτιστικό παιδί 

αφορούν την διατήρηση της προσοχής, την βλεμματική επαφή, την ενεργητική 

συμπεριφορά, τα παιχνίδια μίμησης και λήψης σειράς, την ανάπτυξη γλωσσικών 

δεξιοτήτων, δηλαδή όλα περιλαμβάνουν όλα τα πεδία στα οποία τα παιδιά με αυτισμό 

παρουσιάζουν ελλείμματα (Dautenhahn & Werry, 2000). 

Το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι το Labo-1. Μοιάζει με 

ένα επίπεδο αυτοκινητάκι. Έχει ύψος 21 εκατοστά, πλάτος 30 εκατοστά, μήκος 40 

εκατοστά και ζυγίζει 6,5 κιλά και η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 40 

εκατοστά/δευτερόλεπτο. Διαθέτει 8 αισθητήρες (4 μπροστά, 2 στο πίσω μέρος και από 

έναν σε κάθε πλευρά), όπως και έναν αισθητήρα θερμότητας σε μια περιστρεφόμενη 

βάση στο μπροστινό μέρος. Οι αισθητήρες χρησιμεύουν, ώστε να αποφεύγει εμπόδια 

και να ακολουθεί κάποια πηγή θερμότητας όπως το παιδί. Επιπλέον, μπορεί να παράγει 

μικρές φράσεις χρησιμοποιώντας ουδέτερο επιτονισμό. Είναι αρκετά βαρύ, ώστε να 

μην είναι εύκολο για τα παιδιά να το σηκώσουν και αρκετά γερό, ώστε να αντέχει 

πολλές χρήσεις, ακόμη και σπρωξίματα (Dautenhahn, Werry, Rae, Dickerson, Stribling 

& Ogden, 2002). 
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ στη 

συγκεκριμένη έρευνα επιδιώκει να έχει παιγνιώδη χαρακτήρα, γι’ αυτό και το project 

είναι ελεύθερο και δεν έχει καθορισμένη δομή. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να 

αλληλεπιδράσουν με το ρομπότ σε οποιαδήποτε θέση επιθυμούν, είτε ξαπλώνοντας στο 

πάτωμα, είτε μπουσουλώντας, είτε όρθια. Ακόμη, μπορούν να επιλέξουν με ποιον 

τρόπο θα έρθουν σε επαφή με το ρομπότ, για παράδειγμα αγγίζοντάς το, πλησιάζοντάς 

το, κοιτώντας το από απόσταση κλπ. Η μοναδική περίπτωση που θα χρειαστεί να 

παρέμβει ο ενήλικας-δάσκαλος είναι όταν το παιδί προσπαθήσει να προκαλέσει κάποια 

ζημιά στο ρομπότ ή όταν το παιδί το απενεργοποιήσει και έτσι θα χρειάζεται 

επανεκκίνηση (Dautenhahn & Werry, 2004). 

Η έρευνα διεξήχθη σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση στόχος ήταν η εξοικείωση των 

παιδιών με το ρομπότ. Οι ερευνητές ήθελαν να διαπιστώσουν αν το ρομπότ είναι 

ασφαλές για τα παιδιά, αν τα παιδιά νιώθουν άνετα με αυτό, αν το φοβούνται, αν 

αλληλεπιδρούν μαζί του, αν προτιμούν μια διαδραστική συμπεριφορά από το ρομπότ 

από ότι μια άκαμπτη και επαναλαμβανόμενη, αν κρατά αμείωτη την προσοχή τους για 

κάποια λεπτά κλπ. Στη δεύτερη φάση η έρευνα αφορούσε αν τα παιδιά 

συμπεριφέρονται διαφορετικά προς ένα κοινωνικό ρομπότ από ότι απέναντι σε ένα μη 

διαδραστικό παιχνίδι. Στην τρίτη φάση σκοπός ήταν να διερευνηθεί αν η έκθεση δυο 

παιδιών (δηλαδή σε ζευγάρια) σε ένα ρομπότ δρα πιο αποτελεσματικά στην 

κοινωνικοποίηση τους (Dautenhahn, 2003). 

Τα παιδιά που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν είτε μεμονωμένα είτε ζευγάρια, ηλικίας 

από 8 έως 12 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν τα παιδιά δεν φοβόταν το ρομπότ και 

εξέφραζαν το ενδιαφέρον τους προς αυτό είτε γελώντας είτε χρησιμοποιώντας λεκτικές 

φράσεις. Φαίνεται ότι προτιμούσαν τη διαδραστική λειτουργία του ρομπότ και όχι την 

άκαμπτη και επαναλαμβανόμενη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παιδιά υψηλής 

λειτουργικότητας έκαναν ακόμη και ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του ρομπότ, 

κάτι το οποίο επιβεβαίωσε το ρόλο του ως κοινωνικού διαμεσολαβητή. Επίσης, τα 

παιδιά ενεπλάκησαν σε ενεργό παιχνίδι με το ρομπότ, καθώς το άγγιζαν, το έσπρωχναν, 

προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από αυτό για να δουν αν θα τους ακολουθήσει το 

κυνηγούσαν. Ακόμη παρατηρήθηκε εστίαση του βλέμματος και συγκέντρωση της 

προσοχής. Στις περιπτώσεις που σε δυο παιδιά αντιστοιχούσε ένα ρομπότ 

παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά αλληλεπίδρασαν με το ρομπότ αλλά όχι μεταξύ τους. 

Τέλος, τα παιδιά έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αλληλεπίδραση τους με το 

ρομπότ παρά με το μη-διαδραστικό/μη-ρομποτικό παιχνίδι. 
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Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως το παρόν project δεν είχε την πρόθεση να 

αντικαταστάσει τους ανθρώπους με ρομπότ, ούτε να δημιουργήσει κάποιο 

συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα στα παιδιά και το ρομπότ.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Το ρομπότ Labo-1 
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The Robota project 

Το Robota project ξεκίνησε το 1997. Robota είναι το όνομα από μια σειρά από μικρά 

ανθρωπόμορφα ρομπότ που μοιάζουν με κούκλες. Οι κούκλες Robota σχεδιάστηκαν 

από την Aude Billard για να εξυπηρετήσουν τόσο  εκπαιδευτικές ρομποτικές όσο και 

ψυχαγωγικές εφαρμογές. Το συγκεκριμένο project σχετίζεται με το Aurora project όπου 

όπως προαναφέρθηκε ερευνά πιθανούς θεραπευτικούς ρόλους των ρομπότ στην 

θεραπεία του αυτισμού. 

 Η Robota είναι ένα ρομπότ σε σχήμα κούκλας και σχεδιάστηκε για να εμπλέξει τα 

παιδιά σε διαδραστικά μιμητικά παιχνίδια με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες 

αλληλεπίδρασης, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη καθημερινή αλληλεπίδραση 

με τους άλλους ανθρώπους (Dautenhahn & Billard, 2002). Έχει ύψος 45 εκατοστά και 

ζυγίζει 500 γραμμάρια. Τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι της είναι πλαστικά μέρη από 

κούκλες που διατίθενται στο εμπόριο. Ο κορμός της αποτελείται από ηλεκτρονικά και 

μηχανικά εξαρτήματα. Συνδέεται με έναν υπολογιστή και μπορεί να συνθέσει λόγο 

καθώς και να επεξεργαστεί βίντεο. Επιπλέον, διαθέτει σύστημα ανίχνευσης κίνησης και 

μπορεί να μιμηθεί τις κινήσεις των χεριών ενός ανθρώπου προς τα πάνω όπως και 

κινήσεις του κεφαλιού του, όταν ο χρήστης βρίσκεται μπροστά στην κάμερα. Το 

πρωτότυπο-αρχικό ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε διέθετε υπέρυθρους ανιχνευτές 

κίνησης που αποτελούνταν από έναν πομπό και έναν δέκτη. Δύο από αυτούς τους 

πομπούς ήταν τοποθετημένοι στα αυτιά του ρομπότ, ενώ οι δύο αντίστοιχοι δέκτες 

βρίσκονταν σε ένα ζευγάρι γυαλιά που έπρεπε να φοράει ο χρήστης προκειμένου να 

γίνεται η ανίχνευση της κίνησης από το ρομπότ. Όπως αποδείχθηκε στα πρώτα τεστ 

που διεξήχθησαν τα αυτιστικά παιδιά ένιωθαν άβολα φορώντας τα γυαλιά. Αργότερα οι 

υπέρυθροι ανιχνευτές αντικαταστάθηκαν από μια κάμερα που τοποθετήθηκε στο σώμα 

της Robota και η οποία μπορούσε να καταγράψει και να καθρεπτίσει τις κινήσεις του 

χρήστη χωρίς να χρειάζεται ο τελευταίος να φοράει κάποιο αξεσουάρ όπως ήταν τα 

γυαλιά. (Billard, Robins, Nadel & Dautenhahn, 2006). 

Το παιχνίδι με τη μίμηση των κινήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μάθει η 

Robota να χορεύει με μια συγκεκριμένη μουσική, η οποία θα παίζεται από τον 

υπολογιστή (προηχογραφημένη). Παράλληλα, μπορεί να μάθει απλό λεξιλόγιο (με το 

οποίο μπορεί να περιγράφει τα διαφορετικά σημεία του σώματός της καθώς και απλές 

ακολουθίες πράξεων). Ακόμη, το ρομπότ αντιδρά στο άγγιγμα συγκεκριμένων σημείων 

του σώματός του κάνοντας μικρές κινήσεις ή παράγοντας κάποιο ήχο (Robins, 
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Dautenhahn, Boekhorst & Billard, 2005). Το κεφάλι μπορεί να περιστρέφεται και τα 

μάτια να γυρνούν συγχρονισμένα στο πλάι ή το κάθε ένα να ανοιγοκλείνει 

(βλεφάρισμα). 

Με την Robota οι ερευνητές μπορούν να εξετάσουν τόσο θέματα σχεδιασμού όσο και 

συμπεριφοράς των ρομπότ, τα οποία θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τα βέλτιστα 

αποτελέσματα στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό. Πρώτον, μπορούν να μελετήσουν 

αν τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά στα ρομπότ ενισχύουν την κοινωνική απαντητικότητα 

των αυτιστικών παιδιών. Δεύτερον, μπορούν να ερευνήσουν την επίδραση της 

επαναλαμβανόμενης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδί και το ρομπότ και τρίτον, 

μπορούν να μελετήσουν την μιμητική και καθρεπτική συμπεριφορά στα παιδιά με 

αυτισμό (Dautenhahn & Billard, 2002). 

Οι έρευνες που έγιναν με την Robota είχαν δύο στόχους. Αφενός, να εξετάσουν την 

συστηματική αντίδραση των αυτιστικών παιδιών χαμηλής λειτουργικότητας με τα 

διαφορετικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά του ρομπότ και αφετέρου, να αξιολογήσουν 

τον βαθμό στον οποίο αυτά τα παιδιά είναι ικανά να ξεχωρίσουν τα αποτελέσματα των 

δικών τους πράξεων από τα αποτελέσματα των πράξεων των άλλων ανθρώπων (Billard, 

Robins, Nadel & Dautenhahn, 2006). 

Διεξήχθησαν πολλές έρευνες με το συγκεκριμένο ρομπότ, κάθε  μια από τις οποίες είχε 

διαφορετικούς στόχους. Στο σύνολό τους έλαβαν μέρος πολλά παιδιά με αυτισμό 

ηλικίας από πέντε έως δέκα ετών, τα οποία παρουσίαζαν ελλείμματα σε επίπεδο 

κοινωνικής ανάπτυξης, εστίασης της προσοχής και αλληλεπίδρασης  με τους άλλους.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά διασκέδασαν παίζοντας με την Robota καθώς 

μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν μαζί της με πολλούς τρόπους. Το ρομπότ αντιδρούσε 

στο άγγιγμα , μιμούνταν τις κινήσεις των παιδιών , χρησιμοποιούσε λεξιλόγιο από την 

καθημερινότητα τους κλπ. Όσο περνούσε η ώρα αλληλεπιδρούσαν πιο πολύ με την 

Robota, ανέπτυξαν περισσότερη βλεμματική επαφή, άγγιγμα και μίμηση. Είχε 

ενδιαφέρον για αυτά και αυτό το εξέφρασαν είτε χαμογελώντας, είτε χαιρετώντας το 

ρομπότ μετά τη λήξη της συνεδρίας. 

Σε κάποιες περιπτώσεις το ρομπότ λειτούργησε και ως μεσολαβητής ανάμεσα στην 

αλληλεπίδραση του παιδιού και του ερευνητή, όταν ο τελευταίος έπαιρνε μέρος στη 

διαδικασία. Πολλές φορές έκανε το ρομπότ να παράγει λανθασμένες κινήσεις με σκοπό 

να δει την αντίδραση του παιδιού. Έτσι, αυτό στάθηκε αφορμή για να αλληλεπιδράσει 
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το παιδί μαζί του καθώς του επισήμανε πως κάτι δεν πάει καλά με το ρομπότ. Από το 

παραπάνω συμπεραίνουμε πως είναι θετικό να παρευρίσκεται ο ερευνητής και να 

γίνεται αντιληπτός γιατί έτσι υπάρχει πιθανότητα το παιδί να αλληλεπιδράσει μαζί του 

και αργότερα να γενικεύσει αυτή τη συμπεριφορά με τους δασκάλους, τους 

συνομηλίκους και γενικά το κοινωνικό του περιβάλλον. 

Αλλά παιδιά άγγιζαν το ρομπότ, άλλα μόνο παρατηρούσαν, αλλά μιμούνταν  τις 

κινήσεις του χωρίς να τους δοθούν οδηγίες και άλλα αφού είχαν πάρει οδηγίες από τον 

ερευνητή.  

Τέλος, όταν καταλάβαιναν ότι η Robota τους μιμούνταν, αυτά γελούσαν, εκφραζόταν 

με λόγια και επικοινωνιακές χειρονομίες προς το ρομπότ κάτι που έδειχνε αύξηση της 

αλληλεπίδρασης και κατανόηση των μιμητικών παιχνιδιών. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Το ρομπότ Robota 
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Keepon 

Το 2005 οι Kozima, Nakagawa και Yasuda σχεδίασαν ένα ρομπότ, τον Keepon για να 

παρατηρήσουν πώς θα αλληλεπιδράσουν με αυτό τόσο αυτιστικά όσο και μη αυτιστικά 

παιδιά. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της έρευνας ήταν η ανταλλαγή συναισθημάτων και 

προσοχής με άλλους ανθρώπους, κυρίως παιδιά, με τον πιο απλό και περιεκτικό τρόπο 

με ευχάριστη και χαλαρή διάθεση. 

Ο Keepon είναι ένα μικρό ανθρωπομορφικό ρομπότ που μοιάζει με κίτρινο 

χιονάνθρωπο. Έχει ύψος 12 εκατοστά και είναι μαλακό, φτιαγμένο από σιλικόνη με 

αποτέλεσμα να παραμορφώνεται όταν κάποιος το αγγίζει. Χωρίζεται σε δυο μέρη, το 

κεφάλι και το σώμα. Διαθέτει δυο μάτια, τα οποία είναι κάμερες και μια μύτη που είναι 

μικρόφωνο. Το σώμα αποτελείται από μια μικρή βάση και τέσσερα καλώδια, τα οποία 

βοηθούν στο χειρισμό του ρομπότ σαν μαριονέτα. Ο Keepon μπορεί να κάνει δυο ειδών 

κινήσεις. Είτε να κουνά το κεφάλι του πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, δράση η οποία 

περιλαμβάνει την οπτική επαφή και την μοιρασμένη προσοχή, είτε κουνώντας το σώμα 

του από τη μια πλευρά προς την άλλη ή πάνω κάτω. Με τις κινήσεις του σώματος 

εκφράζει συναισθήματα όπως ευχαρίστηση, ενθουσιασμό, φόβο κλπ. (Kozima, 

Nakagawa & Yasuda,2005). 

Ο χειρισμός του ρομπότ μπορεί να γίνει τόσο αυτόματα όσο και χειροκίνητα. Κατά την 

αυτόματη λειτουργία ένα λογισμικό ανιχνεύει ένα ανθρώπινο πρόσωπο, ένα 

χρωματιστό παιχνίδι ή μια κίνηση. Τότε ο Keepon προσανατολίζει το σώμα του προς το 

σημείο ενδιαφέροντος. Αντίθετα, κατά την χειροκίνητη λειτουργία, ένας χειριστής έχει 

εικόνα και ήχο από τις κάμερες και το μικρόφωνο του ρομπότ αντίστοιχα και ελέγχει 

τον προσανατολισμό και τις εκφράσεις του πατώντας κουμπιά στο πληκτρολόγιο του 

υπολογιστή.  

Η έρευνα διενεργήθηκε σε ένα κέντρο ημέρας όπου έλαβαν μέρος αυτιστικά παιδιά 

ηλικίας από δυο εως τέσσερα ετών. Οι παρατηρήσεις εστιάστηκαν στο πώς τα παιδιά 

αυτά θα αλληλεπιδράσουν με τον Keepon σε ένα αδόμητο περιβάλλον. Το ρομπότ 

βρισκόταν σε χειροκίνητη λειτουργία και ο χειριστής το έλεγχε από ένα διπλανό 

δωμάτιο. Ο Keepon έκανε εναλλαγή του βλέμματός του ανάμεσα στο πρόσωπο του 

παιδιού και του γονιού ή της νοσηλεύτριας και όταν το παιδί παρουσίαζε οπτική επαφή, 

άγγιγμα ή κάποια έκφραση το ρομπότ παρήγαγε μια θετική συναισθηματική έκφραση 

κουνώντας το σώμα του. Στη συγκεκριμένη έρευνα θα γίνει αναφορά σε δυο 

περιπτώσεις παιδιών. 
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Στην πρώτη περίπτωση το κορίτσι αρχικά ήταν διστακτικό, δεν πλησίαζε πολύ το 

ρομπότ και απέφευγε να το κοιτάξει στα μάτια. Σε επόμενες συνεδρίες παρατηρώντας 

άλλο παιδί να παίζει με τον Keepon, ζήτησε από τη νοσηλεύτρια να κάνει και εκείνη το 

ίδιο στο ρομπότ. Με το πέρας των συνεδριών το παιδί εξοικειωνόταν όλο και 

περισσότερο με το ρομπότ. Αρχικά ακούμπησε τον Keepon με ένα ξυλόφωνο στο 

κεφάλι και έπειτα τον άγγιξε με το χέρι της για να επεξεργαστεί την μυρωδιά και την 

υφή του.  Μετά από αυτό το βήμα ξεκίνησε η κοινωνική αλληλεπίδραση, η οποία 

περιελάμβανε οπτική επαφή και εκφράσεις λόγου και εκδηλώσεις αγάπης (όπως 

αγκάλιασμα και φίλημα) προς το ρομπότ.  

Στη δεύτερη περίπτωση  το κορίτσι αρχικά κοίταζε επίμονα τον Keepon παρόλα αυτά 

δεν έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον όταν βρισκόταν δίπλα του. Έριχνε μόνο κάποιες ματιές 

όταν παρατήρησε τον ήχο που έκανε το ρομπότ. Αφού είδε ένα άλλο παιδί να παίζει με 

τον Keeppon τότε μόνο τον άγγιξε με το δάχτυλό της. Σε επόμενες συνεδρίες τον 

πλησίασε, παρατηρούσε τις κινήσεις του για να δει αν μπορεί να την ακολουθήσει και 

άγγιξε τη μύτη του. Έπειτα άρχισε να παίζει παιχνίδια μίμησης μαζί του και παράλληλα 

κοιτούσε την μητέρα της και τη νοσηλεύτρια. 

Αποδείχθηκε λοιπόν, ότι ο Keepon βοήθησε στο να αναπτυχθούν τόσο δυαδικές 

αλληλεπιδράσεις (ανάμεσα στο παιδί και το ρομπότ) όσο και τριαδικές (ανάμεσα στο 

παιδί, το ρομπότ και έναν ακόμη άνθρωπο π.χ. γονιό, νοσηλευτή ή κάποιο άλλο παιδί). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Το ρομπότ Keepon 

 

 

 



46 
 

Tito 

Οι Duquette, Michaud & Mercier διεξήγαγαν το 2007 μια έρευνα αντικείμενο της 

οποίας ήταν η μελέτη της χρήσης ενός κινούμενου ρομπότ, το οποίο είναι πιο 

προβλέψιμο και πιο απλό από ότι ο άνθρωπος, για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας 

αλληλεπίδρασης με αυτιστικά παιδιά χαμηλής λειτουργικότητας. Τα παιδιά που πήραν 

μέρος στην έρευνα ήταν τέσσερα, ηλικίας πέντε ετών και χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. 

Το ένα αποτελούνταν από δύο παιδιά τα οποία θα αλληλεπιδρούσαν με το ρομπότ και 

το άλλο από τα παιδιά που θα αλληλεπιδρούσαν με έναν άνθρωπο. Και στις δύο 

περιπτώσεις οι μεσολαβητές (ρομπότ και άνθρωπος) χρησιμοποιούσαν τις ίδιες 

εκφράσεις προσώπου, όπως χαρά, λύπη, θυμό, τις ίδιες κινήσεις σώματος, όπως το να 

σηκώνουν τα χέρια ή να κινούνται μπρος-πίσω καθώς και οικείες καθημερινές πράξεις 

όπως το να δείχνουν την πόρτα, να δίνουν το καπέλο, να χαιρετούν κλπ.  

Το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Tito, ο οποίος έχει ύψος 28 ίντσες και έχει 

κόκκινο, κίτρινο και μπλε χρώμα. Τα ρούχα του πλένονται και είμαι φτιαγμένα από 

μαλακό υλικό. Ακόμη, διαθέτει ρόδες για να κινείται αλλά η κατασκευή του δείχνει ότι 

έχει πόδια για να θυμίζει την ανθρώπινη μορφή. Έχει δύο χέρια που κινούνται πάνω-

κάτω, ένα κεφάλι που περιστρέφεται, όταν θέλει να δείξει άρνηση, ή που σηκώνεται, 

όταν θέλει να εκφράσει έκπληξη. Επιπλέον, διαθέτει στόμα-που εκπέμπει φως όταν 

χαμογελά, δύο μάτια, μύτη, μαλλιά, τα οποία είναι φτιαγμένα από καλώδιο οπτικών 

ινών και φωτίζονται και φορά ένα καπέλο. Για να μετρηθεί η οπτική επαφή με τον Tito 

υπάρχει τοποθετημένη μια κάμερα στο ένα του μάτι. Το ρομπότ είναι ανθεκτικό και 

αρκετά βαρύ, ώστε να μην μπορεί ένα παιδί να το σηκώσει. Παράλληλα, μπορεί να 

εκφραστεί χρησιμοποιώντας προ-ηχογραφημένα μηνύματα με ουδέτερη φωνή με 

διακυμάνσεις που άλλοτε είναι ερωτηματικές, άλλοτε ουδέτερες και άλλοτε 

χαρούμενες. Το λεξιλόγιό του διαθέτει 25 λέξεις, οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με κάποιες χειρονομίες. Για τον 

τηλεχειρισμό του χρησιμοποιείται ένα ασύρματο χειριστήριο και σε συνδυασμό με έναν 

μικροεπεξεργαστή εκτελεί προγραμματισμένες ακολουθίες συμπεριφοράς όπως κίνηση 

ή ηχητικά μηνύματα. Τέτοιες ακολουθίες μπορεί να είναι το να χαιρετά κουνώντας το 

χέρι του πάνω-κάτω,  να δείχνει ένα αντικείμενο και να το ονομάζει, να κάνει το 

καπέλο του να πέφτει και στη συνέχεια να το ζητάει, να εκφράζει χαρά σηκώνοντας και 

τα δύο του χέρια κ.α. (Duquette, Michaud & Mercier, 2007). 
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Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνα είχαν διαγνωσθεί με αυτισμό χαμηλής 

λειτουργικότητας. Οι ελλείψεις τους αφορούσαν την ικανότητα μίμησης, έκφρασης και 

επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα εξέταζαν τις μεταβλητές που αφορούσαν τη 

βλεμματική επαφή, τη μίμηση εκφράσεων, ήχων, κινήσεων, πράξεων, την αποφυγή του 

μεσολαβητή, τις επαναλαμβανόμενες και τελετουργικές συμπεριφορές, την 

επιθετικότητα. Σύμφωνα με αυτά τα παιδιά έδειξαν να αναπτύσσουν περισσότερη 

βλεμματική επαφή και εγγύτητα με το ρομπότ παρά με τον άνθρωπο. Ακόμη, έδειξαν 

περισσότερο ενδιαφέρον για τον τρόπο που το ρομπότ εξέφραζε χαρά ή λύπη παρά ο 

πειραματιστής. Επιπλέον, τα παιδιά που βρίσκονταν στο ίδιο γλωσσικό επίπεδο 

παρουσίασαν περισσότερη μοιρασμένη προσοχή σε δραστηριότητες που αφορούσαν τις 

εκφράσεις του προσώπου και δράσεις με και χωρίς αντικείμενα όταν αλληλεπιδρούσαν 

με το ρομπότ. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά τη μίμηση κινήσεων του 

σώματος και καθημερινών πράξεων τα παιδιά αλληλεπίδρασαν καλύτερα με τον 

άνθρωπο. Τέλος, τα παιδιά που είχαν το ρομπότ έδειξαν μειωμένο επαναλαμβανόμενο 

παιχνίδι με αντικείμενα και στερεοτυπικές συμπεριφορές.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Το ρομπότ Tito 
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The Iromec Project 

Το IROMEC Project (Interactive Robotic Social Mediators as Companions)ερευνά το 

ρόλο ενός αλληλεπιδραστικού, αυτόνομου ρομπότ στην θεραπεία και την εκπαίδευση 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζει το 

σημαντικό ρόλο που κατέχει το παιχνίδι στην ανάπτυξη των παιδιών. Το ρομποτικό 

παιχνίδι που χρησιμοποιείται σε αυτό το project, έχει θεραπευτικό ρόλο για παιδιά που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ενθαρρύνοντας τα να μεταβούν από το μοναχικό 

στο κοινωνικό και συνεργατικό παιχνίδι μέσα από δραστηριότητες και εμπειρίες που 

είναι διασκεδαστικές για αυτά.  

Το ρομπότ IROMEC είναι μια κινητή ρομποτική πλατφόρμα και έχει  τόσο οριζόντια 

όσο και κάθετη διάταξη. Στην οριζόντια, η μονάδα αλληλεπίδρασης είναι 

προσκολλημένη στην πλατφόρμα για να υποστηρίζει δραστηριότητες που απαιτούν 

διευρυμένη κινητικότητα και δυναμισμό. Αντίθετα, στην κάθετη διάταξη, είναι 

συνδεδεμένο με μια ειδική βάση υποδοχής για να παρέχει σταθερότητα και να μπορεί 

να επαναφορτιστεί. Αποτελείται από δύο στοιχεία: ένα σώμα και ένα κεφάλι. Το σώμα 

διαθέτει μια κύρια ψηφιακή οθόνη 13 ιντσών, η οποία παρουσιάζει γραφικά στοιχεία 

διεπαφών. Το κεφάλι είναι και αυτό μια οθόνη, μικρότερη, 8 ιντσών, που αναπαράγει 

βασικές εκφράσεις του προσώπου όπως η χαρά και ο φόβος και μοιάζει με καρτούν. 

Παράλληλα, μπορεί να περιστραφεί κατά μήκος ενός κάθετου άξονα προσομοιάζοντας 

τις κινήσεις του κεφαλιού με σκοπό να δοθεί έμφαση όταν το ρομπότ προσανατολίζει 

την προσοχή του προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κάθε στοιχείο των οπτικών 

διεπαφών σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας μερικές παραλλαγές και κάποια βασικά 

γεωμετρικά σχήματα σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών. Όταν κρίνεται απαραίτητο 

ότι πρέπει να μειωθεί η εκφραστικότητα του ρομπότ, τοποθετείται στην οθόνη του μια 

μάσκα(Iacono, Lehmannt, Marti, Robinst & Dautenhahnt, 2011). 

Η προστιθέμενη αξία αυτού του ρομπότ έγκειται στο ότι για να αναπτυχθούν τα 

σενάρια που θα εφαρμοστούν στην έρευνα, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι 

δυνατότητες των παιδιών. Επιπλέον, το ρομπότ μπορεί να προσαρμόζεται σε 

διαφορετικά σενάρια ενεργοποιώντας κάθε φορά κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά 

και παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα να προσαρτώνται σε αυτό διάφορα 

διαδραστικά μέρη. Τα τελευταία μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ικανότητες των 

παιδιών στα οποία απευθύνεται καθώς και να παρέχει προσωποποιημένη 

ανατροφοδότηση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του παιδιού ή του θεραπευτή και 



49 
 

αφορούν σημαντικές και διαφορετικές περιοχές ανάπτυξης όπως είναι η διανοητική, η 

αισθητηριακή, η επικοινωνιακή, η κινητική, η κοινωνική και η συναισθηματική. Πιο 

συγκεκριμένα, όσον αφορά την διανοητική ανάπτυξη, το ρομπότ βοηθά στην βελτίωση 

της πνευματικής λειτουργίας, της μνήμης, της προσοχής, της κατανόησης της αιτίας και 

του αποτελέσματος καθώς και του ελέγχου της επιθυμίας για επιβράβευση. Στον τομέα 

της αισθητηριακής ανάπτυξης, τα σενάρια αφορούν την βελτίωση της οπτικής και 

απτικής αντίληψης όπως και της αντίληψης που έχουν τα παιδιά για το χώρο αλλά και 

για το σώμα τους. Η επικοινωνιακή ανάπτυξη εστιάζει τόσο στη λεκτική και μη λεκτική 

επικοινωνία (χειρονομίες) όσο και στην βλεμματική επαφή. Η κινητική ανάπτυξη 

περιλαμβάνει τον έλεγχο του σώματος, των μυών και γενικά των κινήσεων, όπως τη 

χρήση των χεριών (συγχρονισμός των χεριών για να πιάσουν κάτι). Ακόμη, η 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη αφορά την επίγνωση του παιδιού για τον 

εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του και στόχος των σεναρίων είναι να μπορέσει το 

παιδί να εμπλακεί σε ομαδικές-συνεργατικές δραστηριότητες (Ferrari, Robins & 

Dautenhahn, 2009). 

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα, να αυξάνεται σταδιακά η περιπλοκότητα των σεναρίων. 

Έτσι, από τη μια τα παιδιά μπορούν να νιώθουν άνετα βρίσκοντας το παιχνίδι 

προβλέψιμο, από την άλλη όμως κάποιες μικρές αλλαγές στην πορεία μπορούν να 

βοηθήσουν στη περαιτέρω βελτίωση συγκεκριμένων αναπτυξιακών περιοχών.  

 

 

 

 

 

 

 

                 Κάθετη διάταξη Οριζόντια διάταξη 

 

Εικόνα 5: Το ρομπότ IROMEC 
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Charlie 

Στο συγκεκριμένο άρθρο οι Boccanfuso & O’Kane (2011) περιγράφουν ένα ρομπότ, το 

οποίο παίζει διαδραστικά παιχνίδια μίμησης-με έναν ή με δυο παίκτες- εντοπίζοντας τις 

κινήσεις των χεριών και του προσώπου.  Τα παιχνίδια αυτά σχεδιάστηκαν με σκοπό να 

αυξήσουν την προσοχή, να ενθαρρύνουν τις δεξιότητες λήψης σειράς  καθώς και να 

οδηγήσουν τα παιδιά με αυτισμό στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία μέσα από 

απλό παιχνίδι μίμησης.  

Το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται CHARLIE (Child-centered Adaptive 

Robot for Learning in an Interactive Environment), διαθέτει ένα κεφάλι που κινείται, 

μέσα στο οποίο είναι τοποθετημένη μια κάμερα, για να εντοπίζει τις κινήσεις του 

προσώπου και των χεριών καθώς και δύο χέρια. Ο σχεδιασμός του θυμίζει παιχνίδι για 

να είναι φιλικό και προσιτό στην εμφάνιση, ώστε να προσελκύει την προσοχή των 

παιδιών. Το σώμα του είναι καλυμμένο με μαξιλαράκι, για να είναι πιο ασφαλές και η 

εξωτερική του επιφάνεια καλύπτεται από ένα πράσινο υλικό που μοιάζει με γούνα. Στα 

χέρια του είναι ενσωματωμένα φωτάκια LED, ώστε να παρέχουν θετική 

ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επιπλέον, διαθέτει ένα ηχείο, το 

οποίο βρίσκεται στο σώμα του, για να δίνει προαιρετικά ακουστικές οδηγίες και θετική 

ανατροφοδότηση. Το σώμα του είναι ασφαλισμένο πάνω σε μια πλατφόρμα που είναι 

στερεωμένη πάνω στο τραπέζι, καθιστώντας το έτσι ακίνητο, ώστε να μην μπορεί να το 

σηκώσει το παιδί, ούτε να τραυματιστεί το ίδιο ή κάποιο άλλο πρόσωπο που βρίσκεται 

εκεί και παράλληλα να μην προκληθεί κάποια ζημιά στο ρομπότ. Ακόμη, τα χέρια και 

το κεφάλι είναι προσκολλημένα στο σώμα του ρομπότ με τέτοιο τρόπο ώστε αν 

τραβηχτούν με δύναμη να βγουν, χωρίς να προκαλέσουν ζημιά στο μηχανισμό.  Ο 

Charlie έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει αυτόνομα σε διαδραστικά παιχνίδια, όπου οι 

πράξεις του θα καθορίζονται από τις πράξεις του παιδιού. Μπορεί ακόμη να συλλέγει 

πληροφορίες σχετικά με τις αντιδράσεις του παιδιού και να παρέχει μια συνοπτική 

αναφορά για να γίνει αξιολόγηση σε μεταγενέστερο χρόνο (Boccanfuso & O’Kane , 

2011). 

Η δοκιμαστική χρήση του Charlie ως εργαλείο παιχνιδιού στηρίχθηκε στις 

κατευθυντήριες γραμμές του IROMEC project.  Το συγκεκριμένο σενάριο παιχνιδιού 

απευθύνεται σε μικρές ομάδες παιδιών με αυτισμό ηλικίας από 4 εώς 11 ετών, τα οποία 

έχουν ελλείψεις σε επικοινωνιακές δεξιότητες. Ο τύπος παιχνιδιού αποτελείται από 

πολύ απλά παιχνίδια μίμησης που ακολουθούν βασικούς κανόνες και είναι έτσι 
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σχεδιασμένα ώστε να εμπλέκουν κάθε φορά έναν δάσκαλό ή ένα παιδί. Στην αρχή των 

παρεμβάσεων ο δάσκαλος συστήνει το ρομπότ και εξηγεί πώς παίζεται το παιχνίδι. 

Έπειτα, καλεί το παιδί να παίξει με το ρομπότ και το καθοδηγεί όταν κρίνεται 

απαραίτητο. Στο παιχνίδι με έναν παίκτη το ρομπότ έχει δύο λειτουργίες, μια παθητική 

και μια ενεργητική. Αρχικά, το ρομπότ είναι ρυθμισμένο στην παθητική λειτουργία 

όπου περιμένει από το παιδί να ξεκινήσει το παιχνίδι κάνοντας κάποιες κινήσεις με τα 

χέρια, τις οποίες εκείνο με τη σειρά του θα μιμηθεί. Σε περίπτωση που το παιδί δεν 

ανταποκρίνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και δεν κάνει κάποια κίνηση, η κατάσταση 

του ρομπότ αλλάζει σε ενεργητική και ξεκινά εκείνο το παιχνίδι περιμένοντας αυτή τη 

φορά το παιδί να μιμηθεί τις δικές του κινήσεις. Όταν το παιδί πετυχαίνει αυτό που 

πρέπει τότε το ρομπότ του δίνει θετική ανατροφοδότηση ανάβοντας τα φωτάκια που 

βρίσκονται στα χέρια του. Στο δεύτερο παιχνίδι οι παίκτες είναι δύο και αλληλεπιδρούν 

άμεσα με το ρομπότ και έμμεσα μεταξύ τους. Σε αυτό, το ρομπότ αρχικά εξηγεί στους 

παίκτες πώς παίζεται και ζητά από τον πρώτο να κάνει κάποια κίνηση. Την κίνηση αυτή 

την μιμείται το ρομπότ και στη συνέχεια ζητά από τον δεύτερο παίκτη να την μιμηθεί 

και αυτός. Αν τα καταφέρει το ρομπότ τον επιβραβεύει χτυπώντας παλαμάκια τα χέρια 

του αλλιώς ζητά από αυτόν τον παίκτη να ξεκινήσει εκείνος μια κίνηση και το παιχνίδι 

συνεχίζεται. Αν πάλι εκείνος δεν τα καταφέρει, ο Charlie κατεβάζει το κεφάλι του και 

το κουνά δεξιά και αριστερά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι σχεδιάστηκε για να ενισχύσει 

τη μοιρασμένη προσοχή και το συνεργατικό παιχνίδι.  

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα τηλεχειρισμού του ρομπότ από το ίδιο το παιδί. Τα 

κουμπιά στο τηλεχειριστήριο αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες προγραμματισμένες 

κινήσεις. Έτσι, με αυτό τον τρόπο τα αυτιστικά παιδιά μπορούν να πάρουν τον έλεγχο, 

κινώντας εκείνα όπως επιθυμούν τα άκρα και το κεφάλι του ρομπότ και να 

αλληλεπιδράσουν μαζί του χωρίς φόβο και δισταγμό.  

Στο συγκεκριμένο πείραμα πήραν μέρος παιδιά τυπικής ανάπτυξης με σκοπό να 

διερευνηθούν οι χρόνοι αντίδρασης του ρομπότ όταν αυτό  χρησιμοποιείται με  παιδιά 

που βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο και έχουν διαφορετικές δυνατότητες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά προτίμησαν την παθητική λειτουργία του ρομπότ, 

όπου το τελευταίο μιμούνταν τις δικές τους κινήσεις και από το εύρημα αυτό γεννήθηκε 

η υπόθεση ότι την ίδια προτίμηση θα έχουν και τα παιδιά με αυτισμό.  

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Charlie Robot (αριστερά)-Εσωτερική δομή(δεξιά) 
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Nao 

Το ανθρωπόμορφο ρομπότ Nao κυκλοφόρησε στην αγορά το 2008 και σχεδιάστηκε με 

σκοπό να φαίνεται προσιτό. Ο Nao έχει ύψος περίπου 0,5 μέτρα και ζυγίζει 4,5 κιλά. 

Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά για να θυμίζει ένα παιδί που βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία 

καθώς απευθύνεται σε παιδιά με αυτισμό αντίστοιχης περίπου ηλικίας. Διαθέτει έναν 

αδρανειακό αισθητήρα, δύο κάμερες, μάτια που μπορούν να αλλάζουν χρώμα και 

αρκετούς ακόμα αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένου και ενός συστήματος εντοπισμού 

ήχου. Όταν κάποιος χρήστης βρίσκεται εντός της εμβέλειας της κάμερας, τότε το 

ρομπότ μπορεί να μιμηθεί τις κινήσεις του επάνω μέρους του σώματός του (Tapus, 

Peca, Aly, Pop, Jisa, Pintea, Rusu & David 2012). 

Το 2012  διεξήχθη μια πιλοτική έρευνα  από τους Shamsuddin, Yussof, Ismail, 

Hanapiah, Mohamed, Piah & Zahari που λειτούργησε ως θεμέλιο με σκοπό να 

παρατηρήσουν τις αντιδράσεις ενός 10 χρονου παιδιού με αυτισμό σε μια πρώτη επαφή 

με το συγκεκριμένο ρομπότ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αυτιστικά 

χαρακτηριστικά του παιδιού ήταν λιγότερο εμφανή όταν αυτό αλληλεπιδρούσε με το 

ρομπότ. Ακόμη, παρατηρήθηκε περισσότερη βλεμματική επαφή με το ρομπότ παρά με 

την δασκάλα όταν βρισκόταν στην τάξη του (Shamsuddin, Yussof, Ismail, Hanapiah, 

Mohamed, Piah & Zahari, 2012). 

Αργότερα το 2012, οι Tapus, Peca, Aly, Pop, Jisa, Pintea, Rusu & David διεξήγαγαν μια 

έρευνα με στόχο να διαπιστώσουν αν η αλληλεπίδραση με τον Nao μπορεί να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό περισσότερο από ότι με 

κάποιον άνθρωπο. Τα παιδιά που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν 6 ηλικίας από 2 εως 6 

ετών και είχαν διαγνωσθεί με αυτισμό. Οι ελλείψεις που παρουσίαζαν συνολικά 

αφορούσαν τη γλωσσική ανάπτυξη, νοητικές και μιμητικές ικανότητες, αδυναμία 

ανάπτυξης συμβολικού παιχνιδιού, στερεοτυπικές συμπεριφορές, εστίαση της προσοχής 

και κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. 

Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν η συχνότητα της έναρξης 

αλληλεπίδρασης από το παιδί με ή χωρίς υποδείξεις, η διάρκεια της βλεμματικής 

επαφής, η εναλλαγή βλέμματος ανάμεσα στα άτομα που αλληλεπιδρούν καθώς και η 

διάρκεια του χαμόγελου.  

Στην πρώτη-βασική διαδικασία υπήρχε αλληλεπίδραση ανάμεσα στο παιδί και τον 

πειραματιστή. Ο τελευταίος έκανε διάφορες κινήσεις (χτυπούσε ρυθμικά το τραπέζι, 
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έκανε πως παίζει πιάνο κλπ) και περίμενε να απαντήσει το παιδί με κάποια κίνηση. Η 

δεύτερη διαδικασία περιλάμβανε την φάση της εξοικείωσης με το ρομπότ, την επίδειξη 

από τον πειραματιστή για τις δυνατότητες του ρομπότ καθώς και τη δυαδική (ανάμεσα 

στο παιδί και το ρομπότ) και τριαδική (ανάμεσα στο παιδί, τον πειραματιστή και το 

ρομπότ) αλληλεπίδραση. Η τρίτη και τελευταία διαδικασία αφορούσε πάλι την 

αλληλεπίδραση, αλλά αυτή τη φορά το ρομπότ αντικαταστάθηκε από έναν ειδικά 

εκπαιδευμένο άνθρωπο, τον οποίο δεν γνώριζαν τα παιδιά.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ποικιλία στις αντιδράσεις των παιδιών, οι οποίες ήταν 

ανάμεικτες, αναφορικά με το Nao για τις μεταβλητές που εξετάστηκαν. Πιο 

συγκεκριμένα η αλληλεπίδραση που είχαν με το ρομπότ τα 2 από τα 4 παιδιά δεν έδειξε 

κάποια σημαντική διαφορά σε σχέση με την αλληλεπίδραση  με τον άνθρωπο. Από την 

άλλη, τα περισσότερα παιδιά παρουσίασαν περισσότερη βλεμματική επαφή όταν 

βρίσκονταν με το ρομπότ. Ακόμη, κάποια παιδιά εξέφρασαν περισσότερα 

συναισθήματα χαράς, όπως γέλιο κατά την επαφή τους με το ρομπότ. Τέλος, 2 από τα 

παιδιά παρουσίασαν περισσότερες στερεοτυπικές συμπεριφορές κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο, ενώ αυτές μειώθηκαν σημαντικά κατά την επαφή 

τους με το ρομπότ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Το ρομπότ Nao 
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Ifbot 

Οι Lee, Takehashi, Nagai, Obinata & Stefanov διεξήγαγαν το 2012 μια έρευνα, η οποία 

αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο διερευνούν ποια χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό 

ενός ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη ανάπτυξη των κοινωνικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό. Ενώ στο δεύτερο ερευνούν το πώς 

παιδιά με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας ανταποκρίνονται στην επαφή τους με τα 

ρομπότ, που διαθέτουν λεκτικές επικοινωνιακές λειτουργίες.  

Στο πρώτο σκέλος, έλαβαν  μέρος γονείς παιδιών με αυτισμό χαμηλής 

λειτουργικότητας, όπου με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν 

στοιχεία που αφορούσαν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες (όπως 

βλεμματική επαφή, χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, γλώσσα) που κατείχαν τα παιδιά 

καθώς και τα χαρακτηριστικά του αγαπημένου τους παιχνιδιού (π.χ. χαρακτηριστικά 

προσώπου, αν κουνά τα άκρα του, αν παράγει ήχο ή αν έχει ρόδες). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα παιχνίδια που είχαν πρόσωπο και κινούσαν τα άκρα τους (είχαν δηλαδή 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά) διευκόλυναν περισσότερο της ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων όπως και τις εκφράσεις του προσώπου χωρίς όμως να παρατηρείται 

ανάπτυξη κι άλλων δεξιοτήτων. Αντίθετα, ο ήχος και οι ρόδες των παιχνιδιών δεν 

ενίσχυαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.  

Στο δεύτερο σκέλος, έλαβαν μέρος 6 παιδιά που είχαν διαγνωσθεί με αυτισμό χαμηλής 

λειτουργικότητας, ηλικίας από 7 έως 12 ετών. Τα παιδιά συμμετείχαν σε δύο δοκιμές 

που είχαν την ίδια δομή και περιελάμβανε δυο λεκτικές φάσεις και μια φάση που 

συνδύαζε λεκτική και οπτική αλληλεπίδραση και αποτελούνταν από μια μικρή 

συζήτηση και ένα παιχνίδι με τις εκφράσεις του προσώπου (χαρά, λύπη, έκπληξη, 

θυμός). Στην πρώτη περίπτωση, τα λεκτικά μηνύματα δίνονταν από μια γυναίκα 

πειραματιστή, ενώ στη δεύτερη από ένα ρομπότ που ονομαζόταν Ifbot.  Το τελευταίο 

έχει ύψος 45 εκατοστά, μπορεί να κουνήσει τα χέρια του και κινείται πάνω σε δύο 

ρόδες. Επιπλέον, διαθέτει εκφράσεις προσώπου κατά τις οποίες μπορεί να κουνήσει τα 

μάτια, τα ματόκλαδα και το λαιμό, διαθέτει φωτιζόμενο κεφάλι και στόμα και μπορεί 

ακόμη και να μιμηθεί τα δάκρυα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά ανέπτυξαν 

μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με το ρομπότ παρά με τον πειραματιστή. Επιπλέον, 

ακολούθησαν και ανταποκρίθηκαν καλύτερα στις λεκτικές οδηγίες του ρομπότ ενώ 

παράλληλα σημείωσαν καλύτερα αποτέλεσμα στις εκφράσεις προσώπου όταν αυτές 

υποδεικνύονταν από το ρομπότ (Lee, Takehashi, Nagai, Obinata & Stefanov, 2012). 
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Εικόνα 8:  Το ρομπότ Ifbot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Kaspar 

Το 2014 οι Robins & Dautenhahn ανέπτυξαν μια έρευνα , η οποία αποτελεί κομμάτι 

του ROBOSKIN project. Σε αυτήν αναπτύσσονται κάποια καινοτόμα σενάρια που 

αφορούν καινούργιες δυνατότητες των ρομπότ βασισμένες στην ανατροφοδότηση αφής 

και έχουν στόχο τη βελτίωση της ικανότητας της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ. 

Το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Kaspar, ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ στο 

μέγεθος ενός παιδιού. Έχει ύψος 60 εκατοστά και στέκεται πάντα καθισμένος. Το 

πρόσωπό του είναι φτιαγμένο από σιλικόνη, τα μάτια μπορούν να ανοιγοκλείνουν και 

το στόμα του να ανοίγει και να χαμογελά. Ακόμη, μπορεί να εκφράζεται με το σώμα 

του κουνώντας το κεφάλι, τα χέρια και τον κορμό του, όπως και με το πρόσωπό του και 

με χειρονομίες για να αλληλεπιδράσει με τον άνθρωπο. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα 

να εκφέρει προ-ηχογραφημένες προτάσεις. Έχει στο σώμα του κολλημένους κάποιους 

αισθητήρες πίεσης, τους οποίους όταν τους αγγίξει κάποιος, το ρομπότ ανταποκρίνεται 

αυτόματα. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα τηλεχειρισμού του από ένα ασύρματο 

πληκτρολόγιο (Robins & Dautenhahn, 2014).  

Τα παιδιά που πήραν μέρος στην έρευνα ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες 

και έχουν διαφορετικές ικανότητες. Έτσι, κάποια ήταν παιδιά νηπιαγωγείου-

διαγνωσμένα με αυτισμό, κάποια δημοτικού-με μέτριες μαθησιακές δυσκολίες και 

κάποια γυμνασίου-με σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Κάθε συνεδρία αποτελούνταν από 

τη φάση της εξοικείωσης με το ρομπότ, τη φάση της διεξαγωγής του σεναρίου και τη 

φάση του κλεισίματος, όπου το παιδί μπορούσε ελεύθερα να αλληλεπιδράσει με το 

ρομπότ.  Οι θεραπευτικοί και εκπαιδευτικοί στόχοι που επιλέχθηκαν για τα 

συγκεκριμένα σενάρια κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε αναπτυξιακές περιοχές του 

παιδιού: αισθητηριακή ανάπτυξη, επικοινωνία και αλληλεπίδραση, γνωστική ανάπτυξη, 

κινητική ανάπτυξη και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη. 

Το παιχνίδι του πρώτου σεναρίου επέτρεπε στα παιδιά με αυτισμό χαμηλής 

λειτουργικότητας να εμπλακούν σε απτική αλληλεπίδραση με το ρομπότ εξερευνώντας 

τις αντιδράσεις του. Πιο συγκεκριμένα, ο ενήλικας δείχνει στο παιδί πώς λειτουργεί το 

ρομπότ όταν το ακουμπά. Αγγίζοντας διαφορετικά μέρη του, προκαλούνται και 

διαφορετικές αντιδράσεις και κινήσεις. Επίσης, ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο 

εκδηλώνεται το άγγιγμα π.χ. ήπια-μαλακά ή άγρια, το ρομπότ δίνει την κατάλληλη 

ανατροφοδότηση κάνοντας χειρονομίες, κινήσεις με το σώμα του, μιλώντας ή 

παίρνοντας συγκεκριμένες εκφράσεις προσώπου (χαμογελά ή συνοφρυώνεται). Ο 
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ενήλικας είναι αυτός που χειρίζεται το ρομπότ όταν χρειάζεται, ώστε να δώσει την 

κατάλληλη ανατροφοδότηση κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, μπορεί να 

ζητήσει από το παιδί να αναγνωρίσει το πώς αισθάνεται το ρομπότ και στη συνέχεια να 

το προτρέψει να το κάνει να χαμογελάσει (αυτό εξαρτάται από την νοητική ικανότητα 

του παιδιού). Έτσι, με αυτό τον τρόπο δημιουργείται και αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 

παιδί και τον ενήλικα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο παιδί και το ρομπότ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του παιδιού 

καθώς το τελευταίο είναι που  θα καθορίζει τις αντιδράσεις του ρομπότ ανάλογα με τον 

τρόπο με τον οποίο θα το μεταχειριστεί. Στο δεύτερο σενάριο το ρομπότ δείχνει με τη 

σειρά κάποια μέρη του σώματός του, 2, 3 ή 4(ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας) και 

στη συνέχεια το παιδί καλείται να αγγίξει αυτά τα σημεία με τη σειρά που του υπέδειξε 

το ρομπότ. Κάθε φορά που το παιδί αγγίζει το σωστό μέρος, το ρομπότ ανοιγοκλείνει 

τα ματόκλαδα και παίζει μια έναν απαλό ήχο, ώστε να του δώσει θετική 

ανατροφοδότηση. Αντίθετα, όταν ακουμπήσει λάθος σημείο του ρομπότ, εκείνο 

παράγει έναν διαφορετικό ήχο και του ζητά να ξαναπροσπαθήσει. Όταν το παιδί 

ολοκληρώνει με επιτυχία κάποιους γύρους περνάει στο επόμενο επίπεδο, διαφορετικά 

επιστρέφει σε χαμηλότερο επίπεδο. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ο παίκτης ολοκληρώσει 

όλα τα επίπεδα ή ολοκληρώσει με επιτυχία κάποιο κατώτερο μετά από μερικές 

αποτυχημένες προσπάθειες σε υψηλότερο επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 

τελευταίου γύρου ο Kaspar ανακοινώνει το τέλος του παιχνιδιού και παράγει μια 

πρόσθετη ακουστική και λεκτική θετική ανατροφοδότηση.  

Κάποιες από τις συμπεριφορές του ρομπότ αποδείχθηκαν δυσνόητες από ορισμένα 

παιδιά με αποτέλεσμα να χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος απόκρισής του απέναντι σε 

αυτά. Τα παιδιά συνήθως χρησιμοποιούσαν απλές συμπεριφορές του ρομπότ, όπως το 

να αγγίζουν κάποιο μέρος του σώματός του και να παράγεται κάποιος ήχος ή να 

προσπαθούν να ενεργοποιήσουν μια χαρούμενη και θετική του στάση. Ακόμη, 

αποδείχθηκε για τα μεγαλύτερα παιδιά με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας, ότι η 

λεκτική απόκριση του ρομπότ μετά από την αλληλεπίδραση με επαφή είχε οφέλη για 

αυτά. Ορισμένα με πολύ περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες έκαναν προσπάθεια να 

επαναλαμβάνουν φωναχτά όσα έλεγε το ρομπότ, γεγονός που βοήθησε στην βελτίωση 

αυτών των δεξιοτήτων καθώς και στην κατανόηση τόσο των πράξεών τους όσο και της 

συμπεριφοράς του ρομπότ. Επίσης, φάνηκε να τους ενθουσιάζει η εξερεύνηση της 

αιτίας και του αποτελέσματος μέσα από την απτική αλληλεπίδραση με το ρομπότ. 

Επιπλέον, ενώ αρχικά κάποια παιδιά διαπίστωσαν ότι ένα έντονο χτύπημα οδηγούσε σε 
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μια αρνητική έκφραση του ρομπότ, συνέχιζαν να επιζητούν αυτή την απόκριση. 

Παρόλα αυτά, με το πέρας των συνεδριών άρχισαν να αντιλαμβάνονται την επίδραση 

που είχαν οι πράξεις τους στη συμπεριφορά του ρομπότ καθώς και ότι αυτές μπορεί να 

ήταν ακατάλληλες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσπαθούν να κάνουν τον Kaspar να 

παίρνει χαρούμενες εκφράσεις, όπως γαργαλώντας του το πόδι (Robins & Dautenhahn, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Το ρομπότ Kaspar 
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Probo 

Μια ακόμη έρευνα που αφορά την αλληλεπίδραση παιδιών με αυτισμό με ένα ρομπότ 

διενήργησαν οι Simut, Vanderfaeillie, Peca, VandePerre & Vanderborght το 2016. Πιο 

συγκεκριμένα ερευνήθηκε αν η αλληλεπίδραση των παιδιών αυτών παρουσίαζε 

διαφορές όταν γινόταν με έναν άνθρωπο από ότι με έναν ρομποτικό συνεργάτη μέσα σε 

ένα πλαίσιο παιχνιδιού. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 παιδιά ηλικίας από 5 εως 7 ετών 

που είχαν διαγνωστεί με αυτισμό, είχαν δείκτη νοημοσύνης πάνω από 70 και απόδοση 

80% σε εργασίες κατανόησης της προτίμησης. Τα παραπάνω ήταν προϋποθέσεις για να 

εξασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να εντοπίσουν τις προτιμήσεις των 

ανθρώπινων συνεργατών, ώστε να ανταπεξέλθουν σωστά στην πειραματική διαδικασία. 

Οι συναντήσεις που έγιναν ήταν τρεις. Κατά την πρώτη συνάντηση υπήρξε μια 

πεντάλεπτη φάση εξοικείωσης με το ρομπότ. Αυτή αποτελούνταν από μια διαδικασία 

ανίχνευσης της προτίμησης όπου έπαιρνε μέρος ένας άγνωστος στα παιδιά ενήλικας. Τα 

παιδιά καλούνταν να χτίσουν έναν πύργο με Lego ανάλογα με τις προτιμήσεις του 

ενήλικα. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης το ρομπότ ήταν ενεργό κοιτάζοντας γύρω-

γύρω, ανοιγοκλείνοντας τα μάτια ή απαντώντας σε ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες 

μπορούσαν να αγγίξουν ή να μιλήσουν στο ρομπότ για μερικά λεπτά. Έπειτα, στη 

δεύτερη και τρίτη συνάντηση διεξήχθη η πειραματική διαδικασία, κατά την οποία οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να φτιάξουν μια φρουτοσαλάτα για τον συνεργάτη με τον 

οποίο αλληλεπιδρούσαν ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Αρχικά, ο συνεργάτης 

καλωσόριζε τον πειραματιστή και το παιδί και έθετε κάποιες ερωτήσεις με σκοπό να 

δώσει στο παιδί χρόνο ώστε να νιώσει άνετα. Ο πειραματιστής παρουσίαζε οκτώ 

ζευγάρια από πλαστικά φρούτα και το παιδί έπρεπε να διαλέξει αυτά που προτιμούσε ο 

συνεργάτης του, κάτι που έπρεπε να καταλάβει από το βλέμμα του, τα λεγόμενά του ή 

τις εκφράσεις του προσώπου του. Ο συνεργάτης που αλληλεπιδρούσε με το παιδί είτε 

ήταν ο άνθρωπος είτε το ρομπότ, έδινε ανατροφοδότηση στο παιδί μετά την επιλογή 

κάθε φρούτου. Αν το παιδί είχε διαλέξει το σωστό ζευγάρι, τότε ο συνεργάτης έπαιρνε 

μια χαρούμενη έκφραση και έκανε ένα επιφώνημα ευχαρίστησης. Αντίθετα, όταν είχαν 

επιλεγεί τα λάθος φρούτα, έπαιρνε λυπημένη έκφραση (Simut, Vanderfaeillie, Peca, 

VandePerre & Vanderborght, 2016). 

Ως ρομποτικός συνεργάτης χρησιμοποιήθηκε το κοινωνικό ρομπότ Probo. Το 

συγκεκριμένο έχει χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες έρευνες είτε για να διηγείται 

ιστορίες με σκοπό να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες των αυτιστικών παιδιών είτε 

για την αναγνώριση συναισθημάτων, είτε για εμπλοκή των παιδιών σε συνεργατικό 
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παιχνίδι. Ο Probo αποτελεί μια κοινωνική διεπαφή χρησιμοποιώντας ανθρώπινα 

κοινωνικά στοιχεία και επικοινωνιακούς τρόπους. Είναι μια φανταστική οντότητα γι’ 

αυτό δεν μοιάζει ούτε σε άνθρωπο ούτε σε ζώο. Για να είναι ασφαλές για τα παιδιά και 

για να μπορούν να το αγκαλιάζουν είναι επενδυμένο με ένα αφρολέξ το οποίο 

καλύπτεται από ένα πράσινο ύφασμα. Επίσης, αποτελείται από ελαστικά μέρη, ώστε σε 

περίπτωση αποκόλλησης να μην προκληθεί ζημιά ούτε στο παιδί ούτε στο ίδιο το 

ρομπότ. Μπορεί να κάνει κινήσεις με το κεφάλι του, να εστιάσει το βλέμμα του, να 

εκφράζει συναισθήματα, να κινείται, να παίρνει βασικές εκφράσεις προσώπου καθώς 

και να μιλά. Επιπλέον, τα χείλη του μπορούν να συγχρονίζουν την κίνησή τους με τη 

φωνή του. Διαθέτει ψηφιακή κάμερα, μικρόφωνο, αισθητήρες θέσης, θερμοκρασίας και 

αγγίγματος. Ακόμη, είναι τοποθετημένη στην κοιλιά του μια οθόνη αφής που με τη 

χρήση ασύρματου ίντερνετ  μπορούν να λειτουργήσουν διάφορες εφαρμογές (Saldien, 

Goris, Vanderborght, Vanderfaeillie & Lefeber, 2010). Το ρομπότ το χειρίζεται ένας 

ενήλικας που δεν βρίσκεται στο χώρο, άρα δεν γίνεται αντιληπτός από το παιδί και με 

το πάτημα κουμπιών συγχρονίζει λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές (ένδειξη 

διαφορετικών συναισθημάτων, συγχρονισμός κίνησης κεφαλιού και βλεμματικής 

επαφής, ανοιγοκλείσιμο των ματιών, θετικό ή αρνητικό νεύμα κλπ).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στη βλεμματική 

επαφή, η οποία ήταν υψηλότερη όταν το παιδί αλληλεπιδρούσε με το ρομπότ. Δεν 

σημειώθηκε κάποια διαφορά στην ανίχνευση των προτιμήσεων του ρομπότ ή του 

ανθρώπου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για τις άλλες μεταβλητές που αφορούσαν 

τόσο την κοινωνική όσο και την μη κοινωνική συμπεριφορά η επίδραση του ρομπότ  

δεν ήταν μεγαλύτερη από αυτή του ανθρώπινου συνεργάτη. Παρόλα αυτά, τα παιδιά 

έδειξαν για μεγαλύτερο διάστημα θετικά σημάδια συμπεριφοράς (όπως χαμόγελο, 

αγκάλιασμα του ρομπότ) προς το ρομπότ. Τέλος, παρατηρήθηκε πως ο συνεργάτης με 

τον οποίο αλληλεπιδρούσαν το παιδιά (ρομπότ ή άνθρωπος) δεν είχε κάποια επίδραση 

στον τρόπο που αυτά αλληλεπιδρούν με κάποιον άλλο ενήλικα που παρευρίσκεται στο 

δωμάτιο. 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Το ρομπότ Probo 
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Carbo 

Η έρευνα των Krichmar & Chou (2018) είχε στόχο την προσπάθεια θεραπείας παιδιών 

με αναπτυξιακές διαταραχές με τη χρήση ενός αυτόνομου ρομπότ. Ένα είδος 

συμπεριφοριστικής θεραπείας που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη και έχει 

δείξει βελτίωση στις ιδιαιτερότητες και στις κοινωνικές λειτουργίες είναι η θεραπεία 

αισθητηριακής ενσωμάτωσης (SIT-Sensory Integration Therapy). Η συγκεκριμένη 

αντιμετωπίζει την αργή ή γρήγορη ανταπόκριση σε αισθητηριακά ερεθίσματα 

εστιάζοντας στο παιδί και στο ατομικό παιχνίδι ανάμεσα στο θεραπευτή και το μαθητή 

και συχνά χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού. Η SIT περιλαμβάνει αισθητηριακά κίνητρα και κινήσεις ή ένα αισθητηριακό 

ερέθισμα στο οποίο το παιδί πρέπει να ανταποκριθεί. Ο θεραπευτής καθοδηγεί το παιδί 

μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων ενσωματώνοντας αυτά τα στοιχεία με τέτοιο 

τρόπο που δημιουργεί πρόκληση αλλά είναι ταυτόχρονα και διασκεδαστικός (Krichmar 

& Chou, 2018). 

Το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση αυτής της έρευνας είναι ένα 

καινοτόμο ρομπότ, το οποίο ονομάζεται CARBO (CAre taker RoBOt) και σχεδιάστηκε 

συγκεκριμένα για να αντιμετωπίζει τις κινητικές αλλά και τις δυσκολίες στην επαφή 

που παρατηρούνται σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές. Το  CARBO είναι ένα 

αυτόνομο κινητό ρομπότ που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μέσω της επαφής. Ανήκει 

στην κατηγορία των ρομπότ κοινωνικής υποστήριξης, τα οποία δεν είναι τόσο 

τρομακτικά όσο οι άνθρωποι, μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην 

κοινωνικοποίηση των παιδιών από ότι τα παιχνίδια και είναι πιο προβλέψιμα από τα 

ζώα (Krichmar & Chou, 2018). Το ρομπότ μοιάζει με μισή σφαίρα και αποτελείται από 

μια κυρτή επιφάνεια η οποία διαθέτει κατά μήκος της μια σειρά από αισθητήρες αφής 

που μετρούν την κατεύθυνση και την ταχύτητα των κινήσεων του χεριού. Η μορφή 

αυτή του ρομπότ ενθαρρύνει το χρήστη να τρίψει ή να χαϊδέψει την επιφάνειά του. 

Διαθέτει ακόμη φωτάκια Led που παίρνουν διάφορα χρώματα  και παρέχουν οπτική 

ανατροφοδότηση ως απάντηση στα αγγίγματα. Το ρομπότ επικοινωνεί μέσω Bluetooth 

με ένα laptop, στο οποίο και συλλέγονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που 

αφορούν την αλληλεπίδραση του χρήστη με το ρομπότ. Η οθόνη του laptop 

χρησιμοποιείται επίσης για να δίνει στον χρήστη οδηγίες αλλά και ανατροφοδότηση.  

Το διαδραστικό παιχνίδι που κλήθηκαν να παίξουν οι συμμετέχοντες αυτής της έρευνας 

ονομάζεται «Ζωγράφισέ με». Σε αυτό οι χρήστες έπρεπε να τρίψουν την επιφάνεια του 
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CARBO σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονταν σχετικά με την επιθυμητή 

κατεύθυνση και ταχύτητα, ώστε να χρωματιστεί η επιφάνεια με το ζητούμενο χρώμα. 

Το ρομπότ παρείχε ακουστική και κινητή ανατροφοδότηση τόσο όταν ικανοποιούνταν 

το κριτήριο του χρώματος όσο και όταν δεν γινόταν αυτό. Το παιχνίδι είχε 6 επίπεδα 

που κυμαίνονταν από το ευκολότερο στο δυσκολότερο. Τα υψηλότερα επίπεδα 

απαιτούσαν πιο περίπλοκες κινήσεις. Το παιχνίδι ολοκληρωνόταν όταν ο παίκτης είχε 

περάσει επιτυχώς από όλα τα στάδια και τότε ο CARBO χόρευε χαρούμενα 

στριφογυρίζοντας αριστερά και δεξιά. 

Στη μελέτη αυτή πήραν μέρος 19 μαθητές ηλικίας από 7 εως 11 ετών. Κάποιοι από 

αυτούς είχαν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ (Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητα), κάποιοι με αυτισμό και κάποιοι με διαταραχές άγχους ή 

συνδυασμό των παραπάνω. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με αυτισμό 

κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα χαμηλότερα επίπεδα του παιχνιδιού κάνοντας όμως τα 

λιγότερα λάθη και χρησιμοποιώντας πιο αργές και ήπιες κινήσεις. Αντίθετα, τα παιδιά 

με ΔΕΠΥ έφτασαν στα υψηλότερα στάδια κάνοντας όμως περισσότερα λάθη και 

απρόβλεπτες κινήσεις. Σαφώς το δείγμα ήταν αρκετό μικρό ώστε να μας επιτρέψει να 

γενικεύσουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά γίνεται φανερό ότι το συγκεκριμένο 

project  μπορεί να ενισχύσει τα ελλείμματα που παρουσιάζουν παιδιά με αναπτυξιακές 

διαταραχές και αφορούν την αλληλεπίδραση μέσω της επαφής.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Το ρομπότ CARBO 
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Β΄ΜΕΡΟΣ:ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

3.1 Σκοπός της έρευνας-Ερευνητικά ερωτήματα 

Μέσα από την εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, τόσο για τον 

αυτισμό όσο και για την εμπλοκή της ρομποτικής κοινωνικής αρωγής στον 

συγκεκριμένο τομέα της ειδικής αγωγής, γίνονται φανερές οι ιδιαίτερες και ξεχωριστές 

ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα παράλληλα με τους τρόπους που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη ή βελτίωση πολλών 

δεξιοτήτων  των παιδιών αυτών. 

 

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις στάσεις και τις απόψεις 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ρομποτικού 

εργαλείου Μαργαρίτα στην ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της 

ενσυναίσθησης των παιδιών με αυτισμό. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθούν οι απόψεις 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη συμπεριφορά, τη λειτουργία, την ευκολία χρήσης 

καθώς και την ένταξη αυτού του μέσου στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Έτσι, από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

 

➢ Η εμφάνιση και το υλικό της Μαργαρίτας είναι κατάλληλα και ικανά να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών με αυτισμό; 

➢ Η Μαργαρίτα είναι ένα εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό; 

➢ Η Μαργαρίτα είναι ένα εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης των παιδιών με αυτισμό; 

➢ Θα ήταν αποτελεσματική μια παρέμβαση εξ αποστάσεως με το συγκεκριμένο 

εργαλείο; 
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3.2 Μέθοδος της έρευνας 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος, καθώς το θέμα που μας 

ενδιαφέρει ερευνάται μόνο με ποιοτική έρευνα. Η μέθοδος αυτή είναι καταλληλότερη 

σε αυτή τη περίπτωση καθώς το δείγμα μας αποτελείται από λίγα άτομα, τα οποία όμως 

διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τον αυτισμό που αποτελεί έναν από τους 

βασικούς πυλώνες της μελέτης.  

 

Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες, σε ένα 

φυσικό πλαίσιο και σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2003, όπ.αναφ. στο Ιωσηφίδης, 2008), 

η ποιοτική έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και κατανόηση 

κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και χαρακτηριστικών κοινωνικών ομάδων 

απαντώντας κυρίως στα ερωτήματα «πώς» και «γιατί». Ακόμη, ο ερευνητής μπορεί να 

εμβαθύνει και να προβεί σε λεπτομερή ανάλυση του θέματος διερευνώντας τις 

εμπειρίες, τις αντιλήψεις, τα κίνητρα, καθώς και τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων 

απέναντι σε συγκεκριμένες καταστάσεις/φαινόμενα και κατανοώντας τον κόσμο μέσα 

από τα δικά τους μάτια. Με άλλα λόγια, όπως αναφέρει και ο Eisner (1991, όπ. αναφ. 

στο Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008), μέσα από την ποιοτική μέθοδο καταγράφεται η 

«φωνή» του υποκειμένου . 

 

Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα που προκύπτουν από μια τέτοια έρευνα δεν μπορούν να 

γενικευτούν καθώς η αντιμετώπιση του θέματος και οι απαντήσεις που δίνονται δεν 

αντιπροσωπεύουν τον γενικό πληθυσμό, αλλά είναι υποκειμενικές.  

 

Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ομάδων εστίασης 

(focus groups). Σύμφωνα με τον Krueger (1988:18, όπ. αναφ. στο Ίσαρη & Πουρκός, 

2015), η μέθοδος των ομάδων εστίασης αφορά «μια προσεκτικά οργανωμένη 

συζήτηση, η οποία είναι σχεδιασμένη να αντλεί αντιλήψεις και πεποιθήσεις σε ένα 

καθορισμένο ερευνητικό θέμα, μέσα σε ένα επιτρεπτικό, μη απειλητικό περιβάλλον». 

Επομένως, έχουμε μια ομαδική συζήτηση στην οποία οι συμμετέχοντες θα 

συνομιλήσουν για ένα συγκεκριμένο θέμα και θα αλληλεπιδράσουν τόσο με τον 

ερευνητή όσο και μεταξύ τους (Wilkinson,1998, όπ. αναφ. στο Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). 
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Ακόμη, σύμφωνα με τον Kitzinger (1994, όπ. αναφ. στο Ίσαρη & Πουρκός, 2015) αυτή 

η μέθοδος μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον τρόπο που σκέφτονται οι 

συμμετέχοντες αλλά και το γιατί σκέφτονται με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Όπως 

αναφέρει και η Morgan (1998:9, όπ. αναφ. στο Ίσαρη & Πουρκός, 2015) είναι «ένας 

τρόπος να ακούς τους ανθρώπους και να μαθαίνεις από αυτούς». 

 

Με τη χρήση λοιπόν, της συγκεκριμένης μεθόδου επιδιώκεται η ανταλλαγή και 

πολυφωνία απόψεων, ιδεών, αντιλήψεων αλλά και εμπειριών μεταξύ των 

συμμετεχόντων μέσα από μια  αποδοτική και εποικοδομητική συζήτηση με στόχο την 

παραγωγή χρήσιμου ερευνητικού υλικού. Έτσι, προκειμένου να διερευνηθούν οι 

διαφορετικές οπτικές του κάθε εκπαιδευτικού χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου, στις οποίες ο κάθε ένας μπορούσε να απαντήσει ελεύθερα με βάση τις γνώσεις 

και τις εμπειρίες του.  

 

Όσον αφορά την ερευνητική εγκυρότητα, αυτή ελέγχεται μέσα από τη συμφωνία των 

ερευνητικών ερωτημάτων με τα αποτελέσματα της έρευνας. Δηλαδή, αναφέρεται στο 

κατά πόσο τα δεδομένα που συλλέξαμε καθώς και η ανάλυση και ερμηνεία τους, 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της έρευνας  ή απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα 

(Berg & Mansvelt, 2000, όπ. αναφ. στο Ιωσηφίδης, 2008). 

 

 

3.3 Δείγμα 

 

Στην υλοποίηση της έρευνας πήραν μέρος συνολικά δέκα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες 

εστίασης (focus groups) καθεμία από τις οποίες αποτελούνταν από πέντε 

εκπαιδευτικούς.  

 

Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που εργάζονταν στο ίδιο δημοτικό 

σχολείο γενικής αγωγής. Και οι πέντε είχαν προσληφθεί για υποστήριξη μαθητών που 

βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού. Ήταν πολύ θετικό το γεγονός ότι υπήρχε κλίμα 

συμπάθειας και συνεργασίας μεταξύ αυτών των εκπαιδευτικών, κάτι που βοήθησε πολύ 

στην εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε. Ιδιαιτέρως σημαντικό ήταν το 

γεγονός πως όλοι τους είχαν αρκετή εμπειρία στο τομέα του αυτισμού καθώς και τα 
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προηγούμενα χρόνια είχαν αναλάβει πολλές περιπτώσεις αυτιστικών παιδιών. Και 

ακριβώς επειδή κάθε περίπτωση αυτισμού είναι διαφορετική, αυτή τους η εμπειρία τους 

έδινε την δυνατότητα να έχουν τεκμηριωμένη και αρκετά ολοκληρωμένη  άποψη πάνω 

στο θέμα για το οποίο συζητούσαμε. Επιπλέον, μια από τις συναδέλφους εργαζόταν και 

σε λογοθεραπευτήριο, όπου και εκεί ερχόταν καθημερινά σε επαφή με περιπτώσεις 

αυτισμού. 

 

Στην δεύτερη ομάδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε διαφορετικές 

σχολικές μονάδες γενικής αγωγής, αλλά και αυτοί είχαν αναλάβει περιπτώσεις μαθητών 

με αυτισμό. Όπως και οι παραπάνω, έτσι και οι τελευταίοι είχαν δουλέψει και στο 

παρελθόν με παιδιά που βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού. Και σε αυτήν την 

περίπτωση η εξοικείωση και η εμπειρία τους στον τομέα αυτό ήταν πολύτιμη. 

Παράλληλα, το φιλικό κλίμα που επικρατούσε, καθώς οι συνάδελφοι γνωρίζονταν 

μεταξύ τους, βοήθησε πολύ στο να εκφράζει ο καθένας ελεύθερα τη γνώμη του και 

παράλληλα να συμπληρώνει ή να διαφωνεί με τους υπολοίπους. Ανάμεσα σε αυτούς 

υπήρχε και πάλι μια εκπαιδευτικός που είχε εργαστεί επίσης σε λογοθεραπευτήριο στο 

παρελθόν, γεγονός που μας έδωσε επιπρόσθετες πληροφορίες.  

 

Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως οι εκπαιδευτικοί ήταν νεαρής ηλικίας -από 

26 εως 43- , εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, κάτι το οποίο συνέβαλε στην θετική 

αντιμετώπιση του προς συζήτηση θέματος, καθώς όλοι τους ήταν δεκτικοί και 

πρόθυμοι να προσεγγίσουν τον αυτισμό με έναν εναλλακτικό τρόπο και να κάνουν 

χρήση καινούργιων και καινοτόμων εργαλείων.  

 

3.4 Συλλογή δεδομένων 

 

Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2018. Η συλλογή των δεδομένων της 

πρώτης ομάδας έγινε σε αίθουσα σχολικής μονάδας στην πόλη της Καστοριάς. Ο χώρος 

και ο χρόνος που επιλέχθηκαν ήταν ιδανικά προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 

περάτωση της συζήτησης. Η αίθουσα ήταν ευρύχωρη και διαμορφωμένη έτσι ώστε να 

καθίσταται κατάλληλη. Η ώρα που επιλέχθηκε μας εξασφάλισε ένα ήσυχο περιβάλλον, 

χωρίς διακοπές ή φασαρία. Η συνολική διάρκεια της διαδικασίας ήταν μιάμιση ώρα.  
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Η συλλογή των δεδομένων από την δεύτερη ομάδα έγινε σε έναν χώρο 20 τ.μ. . Ο 

χώρος ήταν ιδανικός για τη συγκέντρωση αυτού του αριθμού των ατόμων και επιπλέον 

βοήθησε η παρουσία του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την παρουσίαση των στοιχείων 

και των ερευνών του προς συζήτηση θέματος. Η παρουσίαση και η συζήτηση 

διήρκεσαν δύο ώρες συνολικά.  

 

Και στις δύο περιπτώσεις διασφαλίστηκαν ιδανικές συνθήκες για την διεξαγωγή της 

συζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες είχαν τον απαραίτητο χρόνο για να 

επεξεργαστούν τα δεδομένα, ώστε να μπορέσουν να τα κατανοήσουν. Δόθηκαν οι 

απαραίτητες διευκρινήσεις σε βασικά σημεία και υπήρξε καθοδήγηση της συζήτησης, 

όταν αυτό κρίνονταν αναγκαίο. Ακόμη, τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στην δεύτερη 

τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ηχογράφησης και έπειτα ακολούθησε η 

απομαγνητοφώνησή τους για την περαιτέρω ερμηνεία και ανάλυση όσων ειπώθηκαν. 

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η προστασία της ταυτότητας των εκπαιδευτικών που 

πήραν μέρος στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν τα αρχικά των ονομάτων τους στις 

απομαγνητοφωνήσεις. 

 

3.5 Υλοποίηση της έρευνας-Διαδικασία 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η πρώτη ομάδα εστίασης συγκεντρώθηκε σε ένα 

δημοτικό σχολείο της Καστοριάς. Η αίθουσα που χρησιμοποιήθηκε διαμορφώθηκε έτσι 

ώστε να εξυπηρετεί την διεξαγωγή της συζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, στο κέντρο της 

αίθουσας υπήρχε ένα μεγάλο τραπέζι και γύρω του τοποθετήθηκαν κυκλικά καρέκλες 

όπου κάθισαν οι εκπαιδευτικοί. Στη διάθεση μας είχαμε και έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση. 

 

Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα εστίασης, ο χώρος που συγκεντρώθηκε ήταν επαρκής 

και ιδανικός, καθώς υπήρχε στο κέντρο ένα μεγάλο τραπέζι και περιμετρικά ήταν 

τοποθετημένες καρέκλες. Επίσης, σημαντική ήταν και η παρουσία ενός υπολογιστή 

μέσω του οποίου έγινε η παρουσίαση. Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθήθηκε η ίδια 

διαδικασία. 

 

Αρχικά, ξεκίνησα την παρουσίαση κάνοντας μια εισαγωγή στις συναδέλφους σχετικά 

με την ρομποτική και τα είδη της. Μίλησα για την Κοινωνική Ρομποτική και τα  

ρομπότ υποβοήθησης (Assistive Robotics), τα οποία χρησιμοποιούνται για την 



69 
 

υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται σε στάδιο αποκατάστασης από κάποιο ατύχημα ή 

κάποια χειρουργική επέμβαση ή για αυτούς που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. 

Παράλληλα, γινόταν επίδειξη αντίστοιχων εικόνων για να κατανοούν καλύτερα οι 

συμμετέχοντες αυτά που λέγονταν. Είδαμε εικόνες ανθρώπων που δεν μπορούσαν να 

κινηθούν και ρομπότ που τους κουβαλούσαν ή τους μετέφεραν, όπως και ρομπότ που 

βοηθούσαν κάποιους ανθρώπους να φάνε ή να πιουν. Ακόμη, είδαμε πως χειροκίνητοι 

βραχίονες βοηθούν άτομα που έχουν αναπηρία στα άκρα. Αναφέρθηκε επίσης ότι όλα 

τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της φυσικής επαφής. Συνεχίσαμε με την 

Υποστηρικτική Ρομποτική και τα ρομπότ κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Socially 

Interactive Robotics), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συντροφιά των 

ηλικιωμένων ή να αποτελέσουν κάποιο είδος κατοικίδιου, το οποίο θα φροντίζουν. Εδώ 

η αλληλεπίδραση επιτυγχάνεται μέσω του λόγου, των χειρονομιών και άλλων μέσων. 

Τέλος, καταλήξαμε στην Ρομποτική Κοινωνικής Αρωγής (Socially Assistive Robotics), 

που είναι και ο κλάδος στον οποίο εντάσσεται το εργαλείο που προτείνουμε να 

χρησιμοποιηθεί για παρεμβάσεις σε παιδιά με αυτισμό. Στην ΡΚΑ η υποστήριξη 

επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στους 

στόχους της, οι οποίοι αφορούν την πρόοδο και την βελτίωση δεξιοτήτων και γνώσεων, 

ενώ σημειώθηκε ότι η ΡΚΑ απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και καλύπτει 

ανάγκες πολλών ειδών, από αυτοεξυπηρέτηση μέχρι ένταξή της στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ως εργαλείο μάθησης ακόμη και στον τομέα της ειδικής αγωγής.    

 

Έπειτα, παρουσιάστηκαν κάποιες εικόνες από παρεμβάσεις με ρομπότ κοινωνικής 

αρωγής σε παιδιά με αυτισμό. Ακολούθησε η αναφορά στους στόχους των 

παρεμβάσεων με τέτοια εργαλεία-ρομπότ που είχαν να κάνουν με την διατήρηση της 

προσοχής, τη μίμηση, την λήψη σειράς σε συνεργατικό παιχνίδι καθώς και τη 

διατήρηση της συμμετοχής του παιδιού σε κάποια δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, 

σημειώθηκε ο ρόλος του ρομπότ, ο οποίος μπορεί να είναι αυτός του δασκάλου, του 

παιχνιδιού ή να λειτουργήσει ως υποκατάστατο του χειριστή.  

 

Στη συνέχεια έγινε αναφορά στην εμφάνιση των ρομπότ και πιο συγκεκριμένα στην 

εμφάνιση αυτών που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία του αυτισμού. Μιλήσαμε για τις 

κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα ρομπότ ανάλογα με την εμφάνισή τους που 

είναι τα ανθρωπομορφικά (αυτά που έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά), τα μη 

ανθρωπομορφικά (αυτά που δεν μοιάζουν με τον άνθρωπο, αλλά έχουν τη μορφή ζώου 

ή παιχνιδιού) και τα μη βιομιμητικά (όπου δεν υπάρχει καμία ομοιότητα με βιολογικά 
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είδη και η εμφάνισή τους ποικίλει ανάλογα με τη χρήση τους). Φυσικά ακολούθησε 

επεξήγηση και παραδείγματα για το κάθε είδος ρομπότ. Αμέσως μετά παρουσιάστηκαν 

ενδεικτικά μερικά αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών σε παιδιά με αυτισμό που 

αφορούσαν την προτίμησή των τελευταίων σχετικά με την εμφάνιση των ρομπότ.  

 

Ακολούθησε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε προηγούμενες έρευνες, όπου είχε γίνει 

χρήση ρομπότ για τη θεραπεία και βελτίωση των δεξιοτήτων παιδιών με αυτισμό. Αυτό 

βοήθησε στο να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες 

με διαφορετικά ρομπότ και κάθε μια από αυτές στόχευε μέσω της αλληλεπίδρασης 

παιδιού-ρομπότ να ενισχύσει τις δεξιότητες των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού. Ακόμη, τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών τους έδειξαν ότι πράγματι με 

αντίστοιχα εργαλεία μπορεί να γίνει μια διαφορετική και καινοτόμα προσέγγιση στην 

εκπαίδευση των συγκεκριμένων παιδιών.  

 

Συνεχίσαμε λέγοντας για τα συναισθήματα που μπορεί να νιώθει ένα παιδί με αυτισμό, 

όπως είναι η απομόνωση, η απογοήτευση, η σύγχυση, το άγχος, η ενόχληση, η μοναξιά, 

ο φόβος, ο αποκλεισμός κλπ. επαληθεύοντας τα μέσα από πραγματικές εικόνες 

σχολικής τάξης. 

  

Έτσι μετά από αυτή την εκτενή και λεπτομερή εισαγωγή φτάσαμε στο δικό μας 

εργαλείο που ήταν η Μαργαρίτα-ρομπότ. Έγινε μια πρώτη γνωριμία του συγκεκριμένου 

ρομπότ με τους εκπαιδευτικούς. Κατά την παρουσίασή του, δόθηκαν όλες οι 

απαραίτητες λεπτομέρειες για το εργαλείο αυτό και επιπλέον έγινε αναφορά σε 

πραγματικές προηγούμενες έρευνες που έχουν γίνει με αυτό. Πιο συγκεκριμένα, 

ειπώθηκε ότι η Μαργαρίτα είναι ένα μη ανθρωπόμορφο κοινωνικό ρομπότ που μοιάζει 

με λουλούδι. Έχει κορμό και φύλλα και στηρίζεται σε μια βάση που μοιάζει με 

γλάστρα. Επίσης, το κεφάλι είναι αποσπώμενο από τον κορμό. Είναι λούτρινη, άρα έχει 

μαλακή υφή και στο κέντρο του κεφαλιού της είναι τοποθετημένο ένα tablet με οθόνη 8 

ιντσών, το οποίο έχει το ρόλο του προσώπου και διαθέτει μεγάλα μάτια που μπορούν να 

εστιάζουν μπροστά τους όσο και να κοιτούν αριστερά και δεξιά. Επιπλέον, έχει φρύδια, 

καθώς και στόμα, το οποίο ανοιγοκλείνει όταν μιλά. Στα πέταλά της, που βρίσκονται 

περιμετρικά του tablet υπάρχουν ενσωματωμένα ηχεία, για να ενισχύεται ο ήχος. 

Επιπλέον, τέσσερα από τα πέταλα έχουν την δυνατότητα να κινούνται. Ακόμη, 

πραγματοποιείται ασύρματη σύνδεση του tablet της Μαργαρίτας με ένα δεύτερο, το 

οποίο το χειρίζεται ο πειραματιστής, για να δίνει τις κατάλληλες εντολές κάθε φορά, 
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ώστε το ρομπότ να προφέρει συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις. Αυτό που αξίζει να 

σημειωθεί είναι ότι το ρομπότ δεν διαθέτει προκαθορισμένες εντολές και λειτουργίες, 

αλλά ο ερευνητής-εκπαιδευτικός που κάνει την παρέμβαση μπορεί να προσαρμόσει και 

να εισάγει εντολές-δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για κάθε παιδί ανάλογα το 

επίπεδο του μαθητή αλλά και τη στοχοθεσία του εκπαιδευτικού.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 12: Το ρομπότ μαργαρίτα 

 

Ύστερα, έγινε αναφορά στην μέθοδο ARRoW, η οποία αποτελείται από πέντε στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο έχουμε την επαφή του ρομπότ με το παιδί με αυτισμό. Εδώ στόχος 

είναι να αποδεχτεί το παιδί το ρομπότ και να εξοικειωθεί μαζί του, ώστε να υπάρξει 

αλληλεπίδραση ανάμεσα τους και το παιδί να εκτελεί τις εντολές που του δίνει η 

Μαργαρίτα. Στο δεύτερο στάδιο εισάγεται ο εκπαιδευτικός, ώστε να υπάρξει τριαδική 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο παιδί, το ρομπότ και τον εκπαιδευτικό. Στο τρίτο στάδιο 

μπαίνει και ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης με σκοπό να μπορέσουν να συνυπάρξουν όλοι 

μαζί και να κάνουν κάποιες δραστηριότητες. Στο τέταρτο στάδιο φεύγει ο 

εκπαιδευτικός και μένουν τα παιδιά με την Μαργαρίτα και τέλος στο πέμπτο στάδιο 

φεύγει και η Μαργαρίτα και μένουν τα δυο παιδιά μόνα τους. Ο στόχος αυτής της 

μεθόδου είναι μακροπρόθεσμος και για να επιτευχθεί χρειάζεται αρκετός χρόνος. Αυτό 

που θέλουμε όμως να πετύχουμε είναι χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό εργαλείο που 

λειτουργεί ως μεσολαβητής, να ενισχύσει ή να αναπτύξει κάποιες δεξιότητες του 

παιδιού με αυτισμό, ώστε αργότερα αυτό να μπορεί να τις γενικεύσει και να τις 

εφαρμόσει σε πραγματικές συνθήκες αλληλεπιδρώντας με παιδιά τυπικής ανάπτυξης.  
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Η χρήση αυτού του εργαλείου μπορεί να γίνει είτε από κάποιον εκπαιδευτικό, 

λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγο ή οποιονδήποτε ειδικό που ασχολείται με 

περιπτώσεις ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.  

Στη συνέχεια, ακολούθησε και παρουσίαση του περιβάλλοντος του λογισμικού της 

Μαργαρίτας και πιο συγκεκριμένα είδαμε τις επιλογές έναρξης του παιχνιδιού, τις 

ρυθμίσεις, τη δυνατότητα ηχογράφησης, αποθήκευσης, επανάληψης, διαγραφής κ.α.  

  

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με αναφορά σε προηγούμενη έρευνα που έχει 

πραγματοποιηθεί με το συγκεκριμένο εργαλείο. Παρατέθηκαν τα ερευνητικά 

ερωτήματα, το δείγμα, οι περιορισμοί της έρευνας, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

(η Μαργαρίτα), η διαδικασία που ακολουθήθηκε, η μεθόδευση της παρέμβασης και 

κλείσαμε με την ανάλυση των δεδομένων και τα αποτελέσματα. 

  

Από την αρχή οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, 

καθώς δεν γνώριζαν για την συμβολή της ρομποτικής στον τομέα της ειδικής αγωγής. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης διατύπωναν κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ως 

έναυσμα για την έναρξη της συζήτησης έθεσα μια ερώτηση που σχετιζόταν με την 

εμφάνιση της Μαργαρίτας. Έτσι, από εκείνο το σημείο και μετά ακολούθησε μια 

διεξοδική συζήτηση που αφορούσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μαργαρίτας, τις 

αντιδράσεις και την ανατροφοδότηση που έδινε στους μαθητές, τον χειρισμό της, τους 

τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, την 

αποτελεσματικότητά της. Ακόμη, έγινε αναφορά σε τυχόν άλλες χρήσεις που θα 

μπορούσε να έχει το συγκεκριμένο ρομπότ, μιλήσαμε για το αν θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί και από άλλους εκτός από τους εκπαιδευτικούς, για το αν θα ήταν 

δυνατή η πραγματοποίηση μιας εξ αποστάσεως παρέμβασης με αυτό το εργαλείο καθώς 

και για το αν οι σχολικές μονάδες θα ήταν διατεθειμένες να επενδύσουν σε αυτό. 

Κλείνοντας, συζητήθηκε και το αν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα ήταν πρόθυμοι 

να χρησιμοποιήσουν την Μαργαρίτα ως εργαλείο παρέμβασης στην εκπαίδευση 

παιδιών με αυτισμό. Οι εκπαιδευτικοί διατύπωναν τις απόψεις τους τεκμηριώνοντάς τες 

με βάση την εμπειρία τους. Κάποιοι συμφωνούσαν μεταξύ τους σε συγκεκριμένες 

πτυχές του θέματος και άλλοι διαφωνούσαν εκφράζοντας μια διαφορετική άποψη και 

προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις. Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός της έρευνας, να 

καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών όπως πραγματικά ήταν. Το θέμα 

συζητήθηκε σε βάθος, στον βαθμό που αυτό ήταν δυνατό. 
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Τέλος, να σημειώσω πως στα σημεία που κρίνονταν απαραίτητο, διατυπώνονταν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι οποίες βοηθούσαν στη συνέχιση και στην ομαλή 

διεξαγωγή της συζήτησης.  

   

3.6 Ανάλυση της έρευνας 

  

Στις ποιοτικές έρευνες συναντάται παραγωγή μεγάλου όγκου υλικού. Για να μπορέσει 

λοιπόν ο ερευνητής να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει 

να τα οργανώσει και να τα ταξινομήσει ανάλογα. Για το λόγο αυτό στην παρούσα 

έρευνα θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου.  

Σύμφωνα με τον Jackson (1995, όπ. αναφ. στο Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004), η 

ανάλυση του περιεχομένου  γίνεται μέσω της ταξινόμησης των στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν κάθε τύπο επικοινωνίας σε κατηγορίες,  οι οποίες καθορίζονται από τον 

ερευνητή. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση περιεχομένου είναι μια προσέγγιση συστηματικής 

κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης που χρησιμοποιείται για να διερευνηθούν 

μεγάλες ποσότητες γραπτών πληροφοριών, ώστε να καθοριστούν οι τάσεις και τα 

μοτίβα των λέξεων που χρησιμοποιήθηκαν, η συχνότητά τους καθώς και η δομή της 

επικοινωνίας (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013). 

Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική προσέγγιση («από κάτω προς τα πάνω»-

«bottom up»), η οποία αποτελεί μια διαδικασία κωδικοποίησης των δεδομένων χωρίς 

να στηρίζεται σε ένα προϋπάρχον κωδικοποιημένο πλαίσιο ή στις προκαθορισμένες 

αντιλήψεις του ερευνητή.  Με άλλα λόγια η κατηγοριοποίηση έγινε μετά από 

λεπτομερή εξέταση των δεδομένων. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η διαδικασία της κατηγοριοποίησης έγινε με τη 

συμμετοχή δύο ερευνητών. Στα σημεία όπου προέκυπταν διαφορετικές απόψεις, 

ακολουθούσε συζήτηση προκειμένου να καταλήξουμε στη συμφωνία μιας κατηγορίας. 

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε η εγκυρότητα της ανάλυσης.  
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Οι Braun & Clarke (2006) προτείνουν έξι στάδια για την διεξαγωγή της ανάλυσης 

περιεχομένου, τα οποία  και ακολουθήθηκαν στην παρούσα μελέτη και είναι τα εξής: 

1.      Εξοικείωση με τα δεδομένα. Σε αυτό το πρώτο στάδιο ο ερευνητής 

πρέπει να εξοικειωθεί με το υλικό που διαθέτει και για να το πετύχει αυτό 

πρέπει να διαβάσει ξανά και ξανά τα δεδομένα που έχει καταγράψει με 

σκοπό να βρει θέματα και μοτίβα σχετικά με το υπό εξέταση θέμα-

αντικείμενο. Σε αυτή τη φάση ιδιαίτερα βοηθητικό θα ήταν να κρατά 

σημειώσεις που θα τον βοηθήσουν στην κωδικοποίηση αργότερα. 

2.    Κωδικοποίηση των δεδομένων που είναι σημαντικά και παρουσιάζουν 

κοινά χαρακτηριστικά σε ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

δημιουργηθούν αργότερα οι κατηγορίες και υπο-κατηγορίες. 

3.    Αναζήτηση θεμάτων, η οποία ξεκινά όταν έχουν κωδικοποιηθεί όλα τα 

δεδομένα. Ο ερευνητής χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έχει 

δημιουργήσει ψάχνει για πιθανά θέματα ή μοτίβα μέσα από τα δεδομένα. 

Κάποιοι αρχικοί κώδικες είναι δυνατόν να σχηματίζουν κύρια θέματα, ενώ 

άλλοι κάποια υπο-θέματα και άλλοι ακόμη και να μην μπορούν να 

ταιριάξουν κάπου. Τα θέματα λοιπόν αποτελούνται από ομάδες κωδικών ή 

κατηγοριών. 

4.   Επανεξέταση των θεμάτων για να ελέγξει ο ερευνητής ποια από αυτά 

περιέχουν επαρκή  και συνεκτικά μεταξύ τους δεδομένα, ώστε να 

διατηρηθούν, ποια υπάρχει ανάγκη να συγχωνευθούν με άλλα, ακόμη και 

ποια θα έπρεπε να χωριστούν σε διαφορετικά θέματα. 

5.   Ορισμός και ονομασία θεμάτων. Αυτό το στάδιο προϋποθέτει την 

διαμόρφωση του θεματικού χάρτη των δεδομένων. Εν συνεχεία ο ερευνητής 

πρέπει να αναλύσει λεπτομερώς κάθε θέμα καθώς και να το συσχετίσει με 

τα ερευνητικά ερωτήματα. Τέλος να δώσει όνομα στα διάφορα θέματα, το 

οποίο θα πρέπει να είναι περιεκτικό και αντιπροσωπευτικό για κάθε 

περίπτωση. 

6.     Έκθεση των δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει την τελική ανάλυση και 

τη συγγραφή των ευρημάτων. Στο τελευταίο αυτό στάδιο ο ερευνητής 

καλείται να παρουσιάσει τα δεδομένα με συνοχή και λογική σειρά, 

συμπεριλαμβάνοντας και αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα αυτών. Με αυτόν 
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τον τρόπο τεκμηριώνει την αφήγησή του και την συσχετίζει με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και το εξεταζόμενο θέμα, ενώ παράλληλα πείθει τον 

αναγνώστη για την εγκυρότητα της ανάλυσης. 

  

 

3.7 Παρουσίαση αποτελεσμάτων  

Σύμφωνα με την ανάλυση περιεχομένου που προηγήθηκε και αφορούσε την 

κατηγοριοποίηση σε θέματα των όσων ειπώθηκαν από τις ομάδες εστίασης, 

προκύπτουν τα εξής: 

Καταρχάς, οι θεματικές περιοχές στις οποίες χωρίστηκε η ανάλυση αφορούν την 

εμφάνιση του ρομπότ, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τις εφαρμογές που μπορεί 

αυτό να έχει. 

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη θεματική περιοχή αναφέρεται ειδικότερα  στα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά της Μαργαρίτας καθώς και στην καταλληλότητά της σε σχέση με την 

προσέγγιση ενός παιδιού με αυτισμό. Αναλυτικότερα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

υποστήριξαν πως τα χρώματα και το μέγεθος της Μαργαρίτας είναι κατάλληλα και 

ιδανικά για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ενός παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα του 

αυτισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

ΤΖ: «Νομίζω ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι αρκετά καλό το μέγεθος και το χρώμα και η 

υφή του και το ύφασμα του.» 

Ε.Κ.: «Και τα χρώματα που είναι έτσι χαρούμενα και ζωντανά και το πρόσωπο που είναι 

χαμογελαστό το βοηθάει. Νομίζω ότι είναι ιδανική.» 

Ε.Δ. «Το γεγονός ότι είναι βαρύ, θεωρώ ότι είναι σημαντικό, γιατί είναι πιο επιβλητικό 

και ίσως του είναι δύσκολο να το σπρώξει ή να το χτυπήσει.» 

Να σημειωθεί πως η παραπάνω δήλωση αφορούσε τη Μαργαρίτα ως ολοκληρωμένο 

εργαλείο μαζί με τη βάση της (γλάστρα). 

Όσον αφορά την καταλληλότητα του υλικού, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως είναι 

ιδανικό. Αφού η υφή του είναι μαλακή, αυτό κάνει το εργαλείο μας ακίνδυνο και 

εξαφανίζει τον κίνδυνο τραυματισμού του παιδιού. Οι απόψεις τους στηρίχτηκαν στην 

εξοικείωση που έχουν τα περισσότερα παιδιά με τέτοιου είδους υλικά, καθώς υπάρχουν 
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στην καθημερινότητά τους και ακόμη πιο ειδικότερα στο σπίτι τους.  Συγκεκριμένα, 

αναφέρουν: 

Ε.Κ: «Είναι μαλακό, ακίνδυνο, δεν μπορεί να τραυματιστεί.» 

E: «Θεωρώ πως είναι μια οικεία αίσθηση για τα παιδιά, αφού λογικά θα έχουν στο 

περιβάλλον τους διάφορα λούτρινα... θα έχουν ξαναέρθει σε επαφή με ένα τέτοιο υλικό 

και επιπλέον όπως αναφέρθηκε είναι ακίνδυνο και ταυτόχρονα ανθεκτικό υλικό. 

Συνεπώς, δεν καταστρέφεται εύκολα (αν εξαιρέσεις την οθόνη) και δεν είναι επικίνδυνη 

για τυχόν τραυματισμούς. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι η βάση της είναι 

αποσπώμενη.  Αυτό την κάνει πιο εύχρηστη.» 

Σχετικά με την συνολική εικόνα της Μαργαρίτας ως λουλούδι ο εκπαιδευτικοί 

υποστηρίζουν τα εξής: 

E: «Και εγώ θεωρώ πως η εμφάνιση της μαργαρίτας είναι κατάλληλη για την προσέγγιση 

ενός παιδιού με αυτισμό, διότι μοιάζει με λουλούδι, πολύ μεγαλύτερου μεγέθους βέβαια 

από αυτά που μπορεί να συναντήσουμε στη φύση, έχει έντονα χρώματα που πιθανό να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον του παιδιού.» 

Ε.Κ: «Θα του τραβήξει το ενδιαφέρον. Αρχικά, ίσως το συσχετίσει με την κανονική τη 

γλάστρα και του φανεί λίγο περίεργο αλλά μετά όταν δει κινήσεις και ήχους και εντολές 

που θα λέει, επιβραβεύσεις και λοιπά, ε ίσως του φανεί πιο οικείο και πιο προσιτό.....» 

Η δεύτερη θεματική περιοχή αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μαργαρίτας, 

δηλαδή τις κινήσεις των ματιών, των πετάλων την ομιλία της και την επάρκεια αυτών, 

καθώς και το χειρισμό της, ο οποίος αναφέρεται στην ευκολία χρήσης του εργαλείου 

αλλά και σε κάποια προσπάθεια για εξ αποστάσεως παρεμβάσεις από ειδικούς που 

ασχολούνται με τα συγκεκριμένα παιδιά. 

Έτσι, αναφορικά με τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, οι συνάδελφοι εξέφρασαν θετικές 

εντυπώσεις, καθώς όπως υποστήριξαν οι κινήσεις των ματιών και των πετάλων 

προσδίδουν στο εργαλείο μια αίσθηση αμεσότητας, οικειότητας και είναι πολύ 

βοηθητικές στην ανάπτυξη αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδί και το ρομπότ. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 
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Ι: « Οι κινήσεις προσεγγίζουν το παιδί περισσότερο, γιατί όταν υπάρχει μια κίνηση νιώθει 

το παιδί πιο κοντά του.» 

E: «Οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν τα πέταλα πιθανόν να ενισχύσουν την 

αλληλεπίδραση του (π.χ. νεύματα, χειραψία, αγκαλιά,)» 

Ωστόσο, μια εκπαιδευτικός κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση: 

Ε: «Όσον αφορά τα μάτια, ενδέχεται να μην έχουν καθοριστικό ρόλο σε περίπτωση που 

το παιδί δεν έχει βλεμματική επαφή.» 

Ακόμη, οι περισσότεροι θεωρούν πως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου είναι 

επαρκή για το σκοπό που τα χρειαζόμαστε: 

E: «Φαίνονται επαρκή. Ακόμα, είναι θετικό ότι αυτός που το χειρίζεται μπορεί να 

προσθέσει επιπλέον υλικό, ανάλογα με αυτό που θέλει να πετύχει.» 

Σχετικά με την ευκολία χρήσης του λογισμικού οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως 

φαίνεται απλό και πως μετά από μια μικρή εξοικείωση που μπορεί να έχουν με αυτό θα 

είναι σε θέση να το χειρίζονται χωρίς καμία δυσκολία. Ιδανικότερα, υποστηρίζουν πως 

ίσως θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί κάποιου είδους επιμόρφωση για καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη χρήση του. 

ΤΖ: «Εγώ νομίζω πως λειτουργεί σαν ένα απλό application, σαν ένα smart phone 

δηλαδή.» 

Ε.Κ: «Εντάξει στην αρχή μέχρι να το μάθουμε ίσως θέλει λίγο χρόνο, γιατί σε εμάς ήταν 

τελείως άγνωστο. Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Σίγουρα, είναι κάτι άγνωστο.... Αλλά αν 

το μάθεις, πιστεύω θα έχει ό, τι μια ηλεκτρονική συσκευή.» 

Ε: «Κατά τη γνώμη μου το λογισμικό φαίνεται να είναι αρκετά εύκολο και δεν νομίζω ότι 

χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για τη χρήση του. Ωστόσο, θεωρώ πολύ σημαντικό να 

υπάρχει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο για τους τρόπους χρήσης της όσο και για 

τους στόχους που επιθυμούμε να επιτευχθούν μέσω αυτής.» 

Όσον αφορά την πραγματοποίηση κάποιας εξ αποστάσεως παρέμβασης με το 

συγκεκριμένο εργαλείο, οι συνάδελφοι υποστήριξαν πως δεν ενδείκνυται ιδιαίτερα όταν 

η παρέμβασή μας απευθύνεται σε παιδιά-άτομα με αυτισμό. Θεωρούν πως η αμεσότητα 

που δημιουργείται ανάμεσα στον ειδικό και το παιδί είναι πιο αποτελεσματική για την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζει η κάθε περίπτωση. 
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Α: «......Δεν ξέρω πως μια θεραπεία ή παρέμβαση εξ αποστάσεως θα βοηθούσε το 

παιδί...... Από κοντά το να βλέπεις τις αντιδράσεις του, να σε νιώθει, να βλέπει τις δικές 

σου αντιδράσεις, είναι πολύ καλύτερο στο παιδί με αυτισμό. Δηλαδή θέλει εξ επαφής 

επικοινωνία οπωσδήποτε....» 

Ά-Μ: «Το κλείνει ακόμη περισσότερο νομίζω, γιατί στον αυτισμό το θέμα μας είναι να 

ανοιχτεί, να επικοινωνήσει, να έρθει σε επαφή με ανθρώπους...» 

Στην τρίτη θεματική περιοχή γίνεται αναφορά στο πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο 

στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για τη συμπεριφορά της 

Μαργαρίτας που έχει να κάνει με την επιβράβευση, την αποτυχία, την ανατροφοδότηση 

που προσφέρει στον μαθητή και το αν ενισχύει τις κοινωνικο-γνωστικές δεξιότητες των 

παιδιών. Επιπλέον, γίνεται συζήτηση για τις δυνατότητες του εργαλείου που αφορούν 

την ανάπτυξη των κοινωνικο-γνωστικών δεξιοτήτων, της ενσυναίσθησης καθώς και το 

αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από άλλους ειδικούς αλλά και από τους γονείς των 

παιδιών. 

Σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης της Μαργαρίτας και την ανατροφοδότηση που 

παράγει, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως τόσο η επιβράβευση όσο και 

ένδειξη της αποτυχίας είναι αναγκαίες. Η μεν πρώτη γιατί ενθαρρύνει τον  μαθητή και 

του δίνει κίνητρο να συνεχίσει και η δε δεύτερη γιατί θα πρέπει να μάθει το παιδί με 

αυτισμό πώς να διαχειρίζεται μια κατάσταση αποτυχίας χωρίς να ακολουθούν ακραίες 

εκδηλώσεις θυμού, εκρήξεις και ανάρμοστη συμπεριφορά. Ακόμη, μέσα από αυτές τις 

διαδικασίες ο μαθητής, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού θα προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες που θα τον οδηγήσουν στην βελτίωσή του. 

Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί: 

Ε.Δ: «Θεωρώ πως όχι μόνο τα παιδιά με αυτισμό, αλλά όλα τα παιδιά....όλοι θέλουμε την 

επιβράβευση, είτε είμαστε ενήλικες, είτε ανήλικοι.» 

Ι: «Είναι ένα κίνητρο.» 

Ά-Μ: «............ η επιβράβευση, η απογοήτευση, ναι μεν  χρειάζεται εκπαιδευτικά να δεις 

αν θα καταφέρεις κάποιους σκοπούς, από την άλλη όμως να αντιληφθείς αν είναι σωστό 

αυτό που έκανες. Προκάλεσα επιβράβευση, άρα σε εμένα προκάλεσε ευχάριστο 

συναίσθημα, στην δασκάλα μου αυτό, στον συμμαθητή μου αυτ. Απογοήτευση, έκανα 

λάθος, άρα ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσω λίγο περισσότερο....» 
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Όσον αφορά τις δυνατότητες του εργαλείου, στην πλειοψηφία τους ανέφεραν πως είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί ανάπτυξη κοινωνικο-γνωστικών δεξιοτήτων, πάντα όμως 

ανάλογα με την περίπτωση του αυτισμού που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όπως έχουμε 

αναφέρει και άλλες φορές κάθε περίπτωση αυτισμού είναι μοναδική και χρειάζεται 

διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση. 

ΤΖ: «Θέλει χρόνο, αλλά εγώ πιστεύω ότι όντως μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση με κάποιο άλλο παιδί......επίσης πολλές φορές διάφορα αντικείμενα με τα 

οποία αποκτούν εμμονή τα αυτιστικά παιδιά μπορεί να βοηθήσουν στο να έρθουν σε 

επαφή με άλλα παιδιά...άρα να κοινωνικοποιηθούν......Σε αυτή την περίπτωση αυτό το 

αντικείμενο είναι η Μαργαρίτα.» 

Ε: «Εφόσον ο δάσκαλος δημιουργεί εντολές ανάλογα με το στόχο που θέλει να πετύχει, 

τότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν κοινωνικο-γνωστικοί 

στόχοι. Παρόλα αυτά πολλοί είναι οι  παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν το τελικό 

αποτέλεσμα, τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς.» 

Ωστόσο, μια συνάδελφος πιστεύει ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο 

αποτελεσματικά για την ανάπτυξη του γνωστικού τομέα και λιγότερο του κοινωνικού. 

Ε.Δ: «Εγώ αν το είχα αυτό , μμμμ δεν είμαι σίγουρη για το κοινωνικό κομμάτι, που δεν με 

βρίσκει τόσο σύμφωνη, θα το χρησιμοποιούσα κυρίως για το γνωστικό κομμάτι.... η 

πρώτη χρήση του θα αφορούσε το γνωστικό και έπειτα ίσως το χρησιμοποιούσα για 

ενίσχυση της κοινωνικότητας.» 

Ακόμη, επεσήμαναν πως το να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση σε ένα παιδί με αυτισμό 

είναι κάτι δύσκολο και χρονοβόρο. Παρόλα αυτά ίσως κάποιες από τις εκφράσεις χαράς 

ή λύπης που παίρνει η Μαργαρίτα να ήταν βοηθητικές για την επαφή του παιδιού με τα 

συναισθήματα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

Κ: «Η ενσυναίσθηση είναι δύσκολο κομμάτι...» 

Ε.Δ: «Απλά θεωρώ ότι την ενσυναίσθηση είναι δύσκολο να την πετύχεις ακόμα και στους 

μεγάλους. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να το πετύχεις στα παιδιά με αυτισμό.» 

Ν: «Θέλει χρόνο.» 

 



80 
 

Ε: «Συμφωνώ! Πιστεύω πως είναι αρκετά διαφορετικό το παιδί να αλληλεπιδρά σε ένα 

περιβάλλον με ελεγχόμενες αντιδράσεις και διαφορετικό σε περιβάλλοντα που οι 

αντιδράσεις των συνδιαλεγόμενων είναι αυθόρμητες και πιο παρορμητικές.» 

Κ: «Ίσως θα μπορούσε να επιτευχθεί με τις εκφράσεις του προσώπου, γιατί βοηθάει και 

στην αναγνώριση συναισθημάτων για το παιδί πάρα πολύ.» 

Τ: «.....Οι εκφράσεις της μαργαρίτας θα βοηθούσαν, στο να κατανοήσουν καλύτερα τα 

συναισθήματα.» 

Ε.Κ: «Άμα ας πούμε η μαργαρίτα μιλάει στο παιδί και του λέει καλημέρα και το παιδί δεν 

απαντάει και δείχνει δυσαρεστημένη η μαργαρίτα, μέσα από τις εκφράσεις, ίσως μπει σιγά 

σιγά, ανάλογα με το επίπεδο κάθε παιδιού, στη διαδικασία να σκεφτεί πως νιώθει ή στην 

περίπτωση που πετυχαίνει τον στόχο σε ένα παιχνίδι, και του λέει μπράβο, αυτόματα από 

το χαμόγελο της μαργαρίτας να καταλάβει και το παιδί ότι έκανε κάτι καλό, αρά στο καλό 

χαμογελάμε.» 

Αναφορικά με την δυνατότητα χρήσης του εργαλείου από άλλους ειδικούς, οι 

συνάδελφοι υποστηρίζουν πως κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό αλλά για συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις. Με άλλα λόγια, ίσως δεν θα ήταν το πρωτεύον εργαλείο αλλά θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση. 

Ά-Μ: «Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει και κάποιος λογοθεραπευτής και 

κάποιος άλλος ειδικός όχι εντελώς αλλά σε μεγάλο ποσοστό γιατί αυτοί δουλεύουν με 

κάρτες, με παιχνίδια, με εντολές κλπ.» 

Ε.Δ: «Ε για λογοθεραπευτή δεν νομίζω ότι είναι κύριο.. είναι ένα δευτερεύον εργαλείο..... 

ίσως μπορεί να το χρησιμοποιήσει μόνο ως παιχνίδι ρόλων και  για κοινωνικές ιστορίες.» 

Ε: «Νομίζω πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί γενικά από ειδικούς διαφόρων κλάδων, 

οι οποίοι συναναστρέφονται και κάνουν παρεμβάσεις σε παιδιά με αυτισμό και γιατί όχι 

και από τους γονείς τους, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν να το χειρίζονται σωστά.» 

Η τέταρτη και τελευταία θεματική περιοχή αφορά τις εφαρμογές που μπορεί να έχει το 

συγκεκριμένο εργαλείο, δηλαδή αν και πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί από τις 

σχολικές μονάδες και ταυτόχρονα αναφέρονται διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. 
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Για την αξιοποίηση της Μαργαρίτας από τις σχολικές μονάδες εστιάσαμε στο αν θα 

γινόταν επένδυση για την αγορά του εργαλείου καθώς και για το αν οι εκπαιδευτικοί θα 

ήταν πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μέσο για να διαφοροποιήσουν την 

διδασκαλία τους και να προσεγγίσουν με έναν καινούργιο τρόπο τον αυτισμό. 

Σχετικά με την επένδυση στην αγορά του εργαλείου, όλοι υποστηρίζουν πως 

προϋπόθεση για να γίνει η αγορά θα ήταν να έχουν προηγηθεί εφαρμογές που είχαν 

θετικά αποτελέσματα. Θεωρούν πως κάθε σχολική μονάδα θα ήθελε να έχει 

χειροπιαστές ενδείξεις ως προς την αποτελεσματικότητα του μέσου αυτού σε 

περιπτώσεις αυτισμού. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: 

ΤΖ: «Εγώ θα σου πω ανάλογα.... Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και αν κάνει 

δουλειά. Σε τι ποσοστό κάνει δουλειά. Αυτό πρέπει να το δοκιμάσουμε... Και αν για 

παράδειγμα 7 στα 10 παιδιά είχαν θετική εξέλιξη, ε τότε πιστεύω όσο και να στοιχίζει, 

εγώ θα πρότεινα να το πάρουμε. Αν έβλεπα θαύματα σε παιδιά όπως Λεωνίδα, Άγγελο 

(όχι πολύ λειτουργικά αυτιστικά παιδιά) κτλ.....» 

Ε: «Νομίζω πως χρειάζεται περισσότερη έρευνα και πειραματισμός σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του εργαλείου, ώστε οι αρμόδιοι να είναι πεπεισμένοι για τα θετικά 

αποτελέσματα μιας τέτοιας επένδυσης. Να πειστούν ότι τα αποτελέσματα είναι εμφανή και 

ικανοποιητικά και μετά να μπουν στην διαδικασία αγοράς.» 

Ά-Μ: «Αν πείσεις τους αρμόδιους, και έβλεπαν τα αποτελέσματα ναι, αλλά έτσι σαν κάτι 

καινούργιο, μια καινοτομία χωρίς να την έχουν δοκιμάσει και χωρίς να ξέρουν τα 

αποτελέσματα, όχι. Πιστεύω ότι δεν θα έδιναν χρήματα.» 

 Ενώ για το αν θα το χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι, ανέφεραν πως θα το έκαναν 

οπωσδήποτε, καθώς πρόκειται για ένα καινοτόμο εργαλείο. Γενικά, υποστήριξαν πως 

επειδή ο αυτισμός είναι μια διαταραχή που εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε 

άτομο, διαφορετική θα πρέπει να είναι και η προσέγγισή του ανάλογα την περίπτωση. 

Έτσι, κάθε τι καινούργιο θα έπρεπε να βρίσκει εφαρμογή, ώστε να σημειώνεται η 

αποτελεσματικότητά του και με αυτό τον τρόπο να σημειώνεται σταδιακά μια εξέλιξη, 

βελτίωση στους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζεται εκπαιδευτικά ο αυτισμός. 

Α: «Ναι σίγουρα. Οτιδήποτε καινούργιο νομίζω...» 
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Ε: «Πιστεύω πως θα δοκίμαζα να τη χρησιμοποιήσω λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη 

διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του τρόπου μάθησης κάθε παιδιού. Καλό είναι να 

είμαστε διαλλακτικοί και ευέλικτοι στις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας που 

ταιριάζουν στον κάθε μαθητή.» 

Όσον αφορά τις εναλλακτικές χρήσεις που μπορεί να έχει η Μαργαρίτα, οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην λειτουργία του ως εργαλείο υπενθύμισης ρουτινών 

και δραστηριοτήτων κάτι που δυσκολεύει πολύ τα παιδιά με αυτισμό και ταυτόχρονα 

μέσα από αυτή τη χρήση θα μπορούσαν να επιτευχθούν  και κοινωνικο-γνωστικοί 

στόχοι, κάτι το οποίο είναι άλλωστε και το ζητούμενο από αυτό το μέσο. 

ΤΖ: «......Εγώ θα το χρησιμοποιούσα πολύ άνετα.... για να του δώσω οδηγίες στο σπίτι 

του. Αν ήταν αυτός ο ρόλος του και αν μου επιτρέπονταν να το κάνω. Δηλαδή για να τον 

βοηθήσω καμία φορά να θυμάται το πρόγραμμά του, τις ρουτίνας του, που βλέπω ότι 

παρόλο που τις έχει εκεί και τις βλέπει, δεν τις κάνει..... Πιστεύω θα βοηθούσε αυτό πάρα 

πολύ.... μιλάμε  τώρα για ένα  πολύ λειτουργικό παιδί με αυτισμό έτσι;» 

Όπως αναφέρουν, ένας ακόμη εναλλακτικός τρόπος για να χρησιμοποιηθεί η 

Μαργαρίτα θα ήταν να λειτουργήσει ως ένα αντικείμενο το οποίο θα αναπτύξει την 

υπευθυνότητα στα παιδιά με αυτισμό. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί αν 

δινόταν στο παιδί η οδηγία πως θα πρέπει να φροντίζει μόνο του την Μαργαρίτα. 

Χαρακτηριστικά όμως υποστηρίζουν, πως οι δύο παραπάνω επιλογές θα ήταν δυνατόν 

να πραγματοποιηθούν μόνο με την προϋπόθεση ότι απευθύνεται σε λειτουργικά παιδιά 

με αυτισμό. 

Ε.Δ: «Δηλαδή όπως εγώ φροντίζω το παιδί με αυτισμό, το παιδί με αυτισμό να φροντίσει 

τη μαργαρίτα του..... Να αναπτύξει την υπευθυνότητα, τη φροντίδα. Να φροντίσει αυτός, 

να μην τον φροντίζουν πάντα οι άλλοι.» 

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε και η περίπτωση κατά την οποία ο μαθητής θα αντιμετώπιζε 

την Μαργαρίτα ως ένα αντικείμενο με το οποίο θα ένιωθε ασφάλεια και σιγουριά και 

θα μπορούσε να καταφεύγει σε αυτό σε κάποια στιγμή κρίσης ή έκρηξης θυμού 

προκειμένου να ηρεμεί. Παρόλα αυτά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι περισσότεροι 

συνάδελφοι τόνισαν την πιθανότητα εθισμού ή προσκόλλησης με το αντικείμενο 

(Μαργαρίτα). 
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Κ: «Εγώ σκέφτηκα να είναι σαν εργαλείο, ένας τρόπος να ηρεμεί το παιδί.......θα μπορεί 

να είναι ένα αντικείμενο που θα το έχει μαζί του και εκεί θα καταφεύγει τέλος πάντων 

όταν έχει άγχος, όταν έχει κάποια κρίση και αυτά. Θα το βοηθούσε έτσι...» 

Κ: ..... «δεν θα ήταν καλό να υπάρχει μεγάλη προσκόλληση με τη μαργαρίτα.» 

Ά-Μ: «Είναι λίγο επικίνδυνο. Μην εθιστεί να είναι εκεί, και να μην αποζητήσει να 

κοινωνικοποιηθεί με τους γύρω του.» 

Ε.Κ: «.....μπορεί να συνηθίσει στην μαργαρίτα και να μην δέχεται άνθρωπο και να έχει 

ταυτιστεί με τη μαργαρίτα.» 

Τέλος, μια ακόμη εν δυνάμει χρήση του εργαλείου θα ήταν να το αντιμετωπίζει το παιδί 

ως φίλο του, ως ένα μέσο που θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει μαζί του και σύμφωνα 

με την πλειοψηφία των συνάδελφων αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πόλος 

προσέλκυσης άλλων παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, η παρουσία της 

Μαργαρίτας πιθανόν θα κέντριζε το ενδιαφέρον των συμμαθητών του και αυτό ίσως θα 

είχε ως αποτέλεσμα να το προσεγγίσουν, άρα να αλληλεπιδράσουν μαζί του, συνεπώς 

να αρχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνικότητα του αυτιστικού παιδιού σε πραγματικά 

περιβάλλοντα. 

Ε.Δ: «Να βγαίνει έξω μαζί του μια βόλτα. Να το πιάσει από το κλωνάρι, να θεωρηθεί ότι 

εκείνο είναι το χέρι του...» 

Ά-Μ: «Και μόνο που θα είναι ένα παιχνίδι, θα τραβήξει και το ενδιαφέρον των άλλων 

παιδιών στο τραπέζι..» 

ΤΖ: «...Αν δεθεί μαζί του και του αρέσει και του κινήσει το ενδιαφέρον , θα χρησιμεύσει 

πιστεύω και στην κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλο παιδί. Γιατί αυτός είναι και ο στόχος 

μας, όχι να αλληλεπιδρά μόνο με τον εκπαιδευτικό. Μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον και 

του παιδιού τυπικής ανάπτυξης, να πάει να δει, να παίξουν.... Είναι και σε ηλεκτρονική 

μορφή, παραπέμπει λίγο σε τάμπλετ και σε αυτά που τους αρέσουν.» 
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Γ΄Μέρος:Ερμηνεία/Συζήτηση των Πορισμάτων-

Συμπερασματικές παρατηρήσεις-Προτάσεις 

4.1 Συζήτηση αποτελεσμάτων-Συμπεράσματα 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, η 

οποία εμφανίζεται από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί και είναι ισόβια, δηλαδή το 

ακολουθεί για την υπόλοιπη ζωή του (Γκονέλα, 2006). Ο αυτισμός χαρακτηρίζεται ως 

φάσμα λόγω της διακύμανσης των εκδηλώσεων του ίδιου μειονεκτήματος (Γκονέλα, 

2006, οπ. αναφ. στη Wing, 1981). Σύμφωνα με την Wing, 2000 τα ελλείμματα που 

παρουσιάζονται στον αυτισμό αφορούν τρεις περιοχές και αυτές είναι η κοινωνική 

αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και η φαντασία. Εκτός όμως από αυτές χαρακτηριστική 

είναι και έλλειψη που παρατηρείται στον τομέα των συναισθημάτων. Όσον αφορά τον 

τελευταίο, δεν σημαίνει πως τα παιδιά δεν έχουν συναισθήματα αλλά συναντάται 

δυσκολία στο να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τόσο τα δικά τους όσο και των 

άλλων (Νότας, 2005). 

Παρόλο που δεν γνωρίζουμε την ακριβή αιτία ή αιτίες του αυτισμού, ο επιστημονικός 

κόσμος ερευνά πολλούς και διαφορετικούς τομείς που πιθανόν να ευθύνονται για την 

εμφάνιση του (Νότας, 2005). Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή που δεν επιδέχεται 

κάποια θεραπεία, ωστόσο το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στην αναζήτηση και 

διερεύνηση τρόπων για μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση και αντιμετώπισή του. 

Έχουν δημιουργηθεί και εφαρμοστεί πολλές θεραπευτικές-εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

με σκοπό να βελτιωθούν τα ελλείμματα του αυτισμού. Φυσικά για να εφαρμοστεί κάθε 

μέθοδος παρέμβασης λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού. 

Κάθε παιδί είναι μοναδικό και μπορεί να συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία του αυτισμού 

από κάποιο άλλο. Αυτή είναι άλλωστε και η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης 

διαταραχής, ότι εμφανίζεται με διαφορετικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό τους σε κάθε 

άτομο. Έτσι κάθε παρέμβαση πρέπει να είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες του εκάστοτε ατόμου-παιδιού. 

Ένας διαφορετικός λοιπόν, τρόπος προσέγγισης του αυτισμού είναι μέσω ρομποτικών 

εργαλείων, τα οποία καλούνται να αλληλεπιδράσουν με αυτιστικά παιδιά προκειμένου 

να βελτιώσουν πολλές από τις μειονεξίες τους. Έτσι στην συγκεκριμένη έρευνα 

παρουσιάζονται οι απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα ενός 

τέτοιου εργαλείου σε περιπτώσεις αυτισμού. 
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Η έρευνα των Giullian, Ricks, Atherton, Colton, Goodrich & Brinton (2010) , 

υποστηρίζει πως η εμφάνιση του ρομπότ παίζει καθοριστικό ρόλο στο πόσο 

αποτελεσματικό θα είναι κατά την αλληλεπίδρασή του με παιδιά με αυτισμό. Ακόμη, 

αναφέρουν πόσο σημαντικό είναι το μέγεθος του ρομπότ που θα χρησιμοποιηθεί, 

καθώς δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε διαστάσεις ένα παιδί νηπίου, αφού σε διαφορετική 

περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να τρομάξει το παιδί. Εξίσου σημαντική θεωρούν και 

την ασφάλεια του εργαλείου ιδιαίτερα για το παιδί. Τα παραπάνω έρχονται σε 

συμφωνία με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας καθώς οι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν 

πως γενικά η εμφάνιση της Μαργαρίτας είναι κατάλληλη για την προσέγγιση ενός 

παιδιού που βρίσκεται στο φάσμα και πιο συγκεκριμένα το μέγεθός του είναι ιδανικό 

όπως και το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη, αφού είναι ασφαλές και ακίνδυνο για 

το παιδί.    

Για την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία αποτελεί έναν από τους 

βασικούς στόχους των παρεμβάσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται κοινωνικά ρομπότ, 

οι συνάδελφοι υποστήριξαν πως κάτι τέτοιο είναι δυνατό να επιτευχθεί με ένα εργαλείο 

σαν τη Μαργαρίτα. Με αυτή την άποψη συνάδουν και τα αποτελέσματα πολλών 

ερευνών, στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα ρομπότ για την ανάπτυξη της 

κοινωνικότητας των παιδιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα του 

Dautenhahn (1999), όπου και χρησιμοποιήθηκε ένα αυτόματα κινούμενο ρομπότ ως 

κοινωνικός μεσολαβητής προκειμένου να εμπλέξει παιδιά με αυτισμό σε κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά καθώς σημειώθηκε 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παιδιά και το ρομπότ. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα 

αποτελεί και η έρευνα των Ferrari, Robins & Dautenhahn (2009), στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε μια ρομποτική κινητή πλατφόρμα με σκοπό να ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή των παιδιών σε κοινωνικό και συνεργατικό παιχνίδι. Εξαιρετικής σημασίας 

είναι το γεγονός ότι με το συγκεκριμένο ρομπότ μπορούν να εφαρμοστούν σενάρια 

ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. Ανάλογα τοποθετήθηκαν και οι εκπαιδευτικοί, 

που σημείωσαν ότι είναι πολύ θετική η δυνατότητα προσθήκης εντολών στη 

Μαργαρίτα, ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού άρα και του επιδιωκόμενου στόχου. 

Όσον αφορά την ενσυναίσθηση, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως είναι μια δεξιότητα, η 

οποία είναι δύσκολο να αναπτυχθεί. Έρευνες από την βιβλιογραφία δεν συμφωνούν με 

αυτή την άποψη καθώς πολλά είναι τα ρομπότ που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 

ανάπτυξη της συναισθηματικής δεξιότητας. Παρόλα αυτά οι συνάδελφοι επεσήμαναν 

πως οι εκφράσεις της Μαργαρίτας ίσως θα ήταν ικανές να φέρουν τα παιδιά με αυτισμό 
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σε επαφή με τα συναισθήματα και την αναγνώρισή τους. Παρόλο που η Μαργαρίτα 

είναι ένα μη ανθρωπόμορφο ρομπότ, τα χαρακτηριστικά του προσώπου της 

παραπέμπουν στα ανθρώπινα, όπως είναι τα μάτια, τα φρύδια και το στόμα. Έτσι, όπως 

υποστηρίζουν οι κινήσεις τους θα ήταν βοηθητικές στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων.  Κάτι ανάλογο επιβεβαιώνεται και στην έρευνα των Robins & 

Dautenhahn (2014),  όπου αποδείχθηκε ότι οι εκφράσεις προσώπου που έπαιρνε το 

ρομπότ, κατόρθωσαν μετά από κάποιο αριθμό συνεδριών να κάνουν τα παιδιά να 

κατανοήσουν πότε εκφράζεται κάποιο συναίσθημα, για παράδειγμα  ότι το γαργαλητό 

προκαλεί γέλιο, το χτύπημα οδηγεί σε ένα αρνητικό συναίσθημα κλπ. Μια ακόμη 

έρευνα που συμφωνεί με τα παραπάνω είναι αυτή των  Duquette, Michaud & Mercier 

(2008), όπου το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε έπαιρνε διάφορες εκφράσεις προσώπου 

όπως χαρά, λύπη κλπ και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά παρουσίασαν 

ενδιαφέρον για τον τρόπο που το ρομπότ εξέφραζε αυτά τα συναισθήματα. 

Σχετικά με την δυνατότητα πραγματοποίησης μιας εξ αποστάσεως παρέμβασης με την 

Μαργαρίτα, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους υποστήριξαν πως κάτι τέτοιο δεν 

θα ήταν ιδανικό να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις αυτισμού, καθώς το παιδί λειτουργεί 

καλύτερα όταν έχει άμεση επαφή με τον εκπαιδευτικό ή τον ειδικό με τον οποίο 

πραγματοποιεί μια συνεδρία. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, στόχος είναι να 

κοινωνικοποιηθεί το παιδί έχοντας ανθρώπους γύρω του και όχι να κλειστεί ακόμη 

περισσότερο στον εαυτό του. Τα λεγόμενα αυτά έρχονται σε συμφωνία με την έρευνα 

των Robins και Dautenhahn (2006), όπου και εκείνοι επισημαίνουν πως η παρουσία του 

ερευνητή είναι απαραίτητη και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον τελευταίο και το παιδί. Ο θεραπευτής πρέπει να 

βρίσκεται κοντά στο παιδί, ώστε να το ενθαρρύνει και ταυτόχρονα να είναι σε 

ετοιμότητα να αλληλεπιδράσει με το παιδί με κάθε ευκαιρία. 

Τα ευρήματα λοιπόν της παρούσας έρευνας, θα λέγαμε πως είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά, καθώς φαίνεται ότι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με εμπειρία στον 

τομέα του αυτισμού βρίσκουν άκρως θετική και βοηθητική την χρήση ρομποτικού 

εργαλείου για την προσέγγιση αυτής της διαταραχής. Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 

είναι πολύ σημαντικά για την πραγματικότητα του ελληνικού σχολείου. Είναι πολύ 

θετικό το γεγονός ότι αναζητούνται καινοτόμοι τρόποι προσέγγισης για την 

αντιμετώπιση του αυτισμού, οι οποίοι γεννιούνται με τη βοήθεια της τεχνολογίας όπως 

και το ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την ειδική αγωγή 

διακατέχονται από μια ευαισθησία, που τους κρατά σε επαγρύπνηση με απώτερο σκοπό 
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να βρουν και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους για να βοηθήσουν τα παιδιά 

που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. 

 

4.2 Περιορισμοί της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τις απόψεις εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ρομπότ Μαργαρίτα αναφορικά με την 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό. Παρά την συλλογή των 

παραπάνω ευρημάτων, υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί στην έρευνα, οι οποίοι δεν μας 

επιτρέπουν να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα της. 

Καταρχάς, έναν από τους βασικότερους περιορισμούς αποτέλεσε το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο εργαλείο 

και να πειραματιστούν με αυτό. Αυτό θα αποτελούσε καταλυτικό παράγοντα για να 

δημιουργηθεί μια πιο ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη άποψη σχετικά με το ρομπότ 

και τις δυνατότητές του. 

Επιπλέον, το δείγμα των εκπαιδευτικών που επιλέχθηκε ήταν περιορισμένο, συνεπώς 

δεν επαρκεί για να έχουμε μια συνολική εικόνα των απόψεων εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής. Ιδανικά, θα έπρεπε οι συμμετέχοντες να είναι περισσότεροι στο σύνολο τους 

και να δημιουργηθούν περισσότερα focus groups. Με αυτόν τον τρόπο θα 

εξασφαλίζαμε μεγαλύτερη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, 

τη χρήση του ρομπότ καθώς και προτάσεων για βελτιώσεις του. 

 

4.3 Προτάσεις   

Μέσα από τη συζήτηση στις ομάδες εστίασης προέκυψαν και ορισμένες ενδιαφέρουσες 

προτάσεις που αφορούν είτε τη βελτίωση της Μαργαρίτας είτε προτείνεται μια λίγο 

διαφορετική χρήση της. Μια από τις πρώτες παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών ήταν 

πως ίσως η Μαργαρίτα θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη αυτονομία. Για παράδειγμα να 

μπορεί να ανταποκρίνεται κάποιες φορές χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού που 

τη χειρίζεται. 

Εξίσου σημαντική ήταν και η παρατήρηση που αφορούσε την εκφραστικότητα της 

Μαργαρίτας, όπου εδώ προτείνεται να υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό. Πιο 

συγκεκριμένα, όταν η Μαργαρίτα θα απογοητεύεται από μια πιθανή αποτυχία του 
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μαθητή ή από μια βίαιη συμπεριφορά του προς αυτή, θα μπορούσε να κατεβάζει τα 

πέταλα και να φαίνεται στο πρόσωπο της το συναίσθημα της λύπης. Αντίστοιχα, όταν 

θα επρόκειτο για επιβράβευση, να υιοθετούσε τις αντίστοιχες εκφράσεις και κινήσεις. 

Κάτι τέτοιο πιθανόν να ήταν πολύ βοηθητικό για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. 

Ακόμη, ίσως θα μπορούσαν να εισαχθούν διάφορες πληροφορίες που αφορούν πολλά 

γνωστικά αντικείμενα ή ακόμη καλύτερα να υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο απ’ όπου 

και θα μπορεί η Μαργαρίτα να αντλεί πληροφορίες και να τις μεταδίδει στο μαθητή 

ανάλογα με το θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρέμβαση εκείνη την στιγμή. Με αυτό 

τον τρόπο ίσως να μπορούσε να επιτευχθεί περισσότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 

ρομπότ και το παιδί. 

Μια επιπλέον βελτίωση που ίσως να επιδεχόταν η Μαργαρίτα θα ήταν να διαθέτει 

ενσωματωμένη μια κάμερα, η οποία θα εξυπηρετούσε στην περίπτωση κάποιας εξ 

αποστάσεως παρέμβασης. Άλλη μια  πρόταση θα ήταν το τάμπλετ της Μαργαρίτας που 

απεικονίζει το πρόσωπό της, να ήταν οθόνη αφής όπου ο μαθητής θα μπορούσε να 

επέμβει και να παίξει μαζί της. 

Όσον αφορά άλλες χρήσεις που θα μπορούσε να έχει η Μαργαρίτα εκτός από την 

ανάπτυξη κοινωνικο-γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, προτείνεται να 

λειτουργήσει ως «φίλος» του παιδιού, όπου έχοντας την ολόκληρη μαζί του με τη βάση 

της, να μπορεί ο μαθητής να την παίρνει έξω στο διάλειμμα ως συντροφιά και ακόμη να 

μάθει να την φροντίζει. Έτσι, αναπτύσσεται το αίσθημα της υπευθυνότητας και 

παράλληλα η αλληλεπίδραση αυτή ανάμεσα τους βοηθά το παιδί να αναπτύξει και την 

κοινωνικότητά του αν αναλογιστούμε ότι πιθανόν θα τον πλησιάσουν και άλλοι 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης, προκειμένου να δουν ή να τον ρωτήσουν για τη 

Μαργαρίτα. 

Παρόμοια περίπτωση θα μπορούσε να θεωρηθεί και η χρήση του ρομπότ ως ένα μέσο 

στο οποίο το παιδί καταφεύγει όταν νιώθει άγχος ή αγωνία. Να αποτελεί δηλαδή ένα 

αντικείμενο με το οποίο θα μπορεί να ηρεμεί, να νιώθει ασφάλεια κοντά του. 

Επιπλέον, μια αρκετά ενδιαφέρουσα πρόταση είναι να λειτουργεί η Μαργαρίτα ως ένα 

μέσο υπενθύμισης της καθημερινής ρουτίνας του παιδιού με αυτισμό. Με άλλα λόγια 

να είναι έτσι προγραμματισμένη να το βοηθάει να οργανώνεται και να γίνεται πιο 

αυτόνομο και λειτουργικό. Να σημειωθεί βέβαια πως κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατόν να 

επιτευχθεί μόνο με ένα πολύ λειτουργικό παιδί που βρίσκεται στο φάσμα. 



89 
 

Ακόμη, για την καλύτερη γνωριμία αλλά και την αποτελεσματικότερη χρήση της 

Μαργαρίτας σε μελλοντικές έρευνες, θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό να γίνεται μια 

εισαγωγική επιμόρφωση των εν δυνάμει εκπαιδευτικών-ειδικών που επρόκειτο να 

χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο εργαλείο καθώς η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει για 

την εμπλοκή και συμβολή της Ρομποτικής Κοινωνικής Αρωγής στην εκπαίδευση 

παιδιών με αυτισμό. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί εξοικείωση τους με το ρομπότ, 

το οποίο θα μπορέσουν να γνωρίζουν αρχικά από κοντά και έπειτα να χρησιμοποιήσουν 

πειραματικά ώστε να πειστούν για τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα του και 

κατά συνέπεια όχι μόνο να το προτείνουν αλλά και να το εντάξουν στην εκπαίδευση 

των μαθητών με αυτισμό. 

Τέλος, σε μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να δοθούν πιλοτικά τα συγκεκριμένα 

εργαλεία σε πλήθος ειδικών που ασχολούνται με περιπτώσεις αυτισμού, τα οποία θα 

συμπεριλάμβαναν στις παρεμβάσεις τους και με αυτόν τον τρόπο θα προέκυπταν 

ολιστικά, πιο έγκυρα και αξιόπιστα ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

ρομπότ-Μαργαρίτα. 
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Παράρτημα Α 

 

 

Focus Group 1ο 

 

Μαρία: Θεωρείτε πως η εμφάνιση της μαργαρίτας είναι κατάλληλη για την 

προσέγγιση ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού; 

ΤΖ: Ανάλογα. Το παιδί πως θα το προσεγγίσει. Γιατί κάποιο παιδί μπορεί να του αρέσει 

και η υφή του και το μέγεθος του και λοιπά, σε κάποιο άλλο παιδί ανάλογα τη 

λειτουργικότητά του. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να μην τους αρέσει η υφή του ή το 

μέγεθος του ή η εμφάνιση του και να μην.. 

Α:Να επιδράσει αρνητικά. Ναι αυτό.  

Μαρία: Άρα τι θα λέγατε για την εμφάνιση του συγκεκριμένου εργαλείου;  

ΤΖ: Νομίζω ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι αρκετά καλό το μέγεθος και το χρώμα και η 

υφή του και το ύφασμα του.  

Ν: Έχει και τη μορφή μαξιλαριού που τους κάνει έτσι να το έχουν μαζί τους. 

ΤΖ: Και νομίζω κάποια παιδιά αυτό όπως λες, να το πάρουν σαν μαξιλάρι και να το 

παίρνουν και μαζί τους και αλλού όχι μόνο εκεί που δουλεύουν. 

Μαρία: ναι ναι.... 

ΤΖ: Αν του επιτρέπεται.  

Κ: Και αισθητηριακά καλό φαίνεται, εκτός αν κάποιο παιδί έχει συγκεκριμένο θέμα με 

κάποιο υλικό. Τι υλικό είναι ακριβώς; 

Μαρία: Λουτρικό μαξιλάρι. 

Τ: Ε, ναι, τα λούτρινα είναι συνήθως οικεία για τα παιδιά. 

Α: Αρκετά κατάλληλο. Σαν πρώτη εικόνα σίγουρα. 
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Μαρία: Τι έχετε να σχολιάσετε σχετικά με τις κινήσεις της μαργαρίτας; (μάτια που 

ανοιγοκλείνουν, πέταλα που έχουν κίνηση). Θα βοηθούσαν αυτά τα χαρακτηριστικά 

ώστε ένα παιδί με αυτισμό να νιώσει οικεία και να αναπτύξει κάποια αλληλεπίδραση με 

το συγκεκριμένο εργαλείο; Δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά του θα το βοηθούσαν να 

αναπτύξει κάποια σχέση μαζί του; Αυτή η αλληλεπίδραση.. 

ΤΖ: Πιστεύω πως ναι, γιατί βοηθάει. Τι λέτε και εσείς; Που έχει το πρόσωπο και τα 

μάτια.  

Κ: Εδώ μιλάμε για αυτισμό που στις εκφράσεις λίγο δεν μπορεί να τις αναγνωρίσει.  

Α: Θα κινήσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον. 

Κ: Και θα δείξει ότι είναι κάτι πιο φυσικό, δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Μπορεί να 

υπάρξει αλληλεπίδραση.  

ΤΖ: Εμένα μου αρέσει που κουνιούνται τα πέταλα. 

Τ: Ε ναι, γιατί τραβάει πιο εύκολα την προσοχή.  

ΤΖ: Ναι ναι ναι....  

Μαρία: Και το υλικό; Μου το αναφέρατε λίγο πιο πριν.... 

ΤΖ: Εμένα μ’ άρεσε!!!  

Τ: Συμφωνώ. Ναι. . . 

Μαρία: Και στο σύνολο τα τεχνικά της χαρακτηριστικά (ομιλία, 

κινήσεις κλπ.); Είναι επαρκή; Πιστεύετε θα πρέπει να έχει περισσότερα ή λιγότερα; 

Δηλαδή το ότι κινείται, ότι μιλάει, το ότι ανοιγοκλείνει μάτια. 

Ν: Αυτό που είπε η Κωνσταντίνα για τα συναισθήματα, τη χαρά δηλαδή όταν έκανε 

κάτι σωστό… 

Κ: Θα βοηθούσε πολύ περισσότερο νομίζω.  

Μαρία: Το επιβραβεύει με τις εκφράσεις.  

Κ: Επίσης θα ήταν πολύ βοηθητικό με τις εκφράσεις του προσώπου, γιατί βοηθάει και 

στην αναγνώριση συναισθημάτων για το παιδί πάρα πολύ.  
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ΤΖ: Όταν το επιβραβεύει, λέει μπράβο, τα κατάφερες; Και η έκφραση της 

μαργαρίτας… 

Μαρία: Ναι, μπορεί να έχει και ηχητικό αρχείο μέσα... 

ΤΖ: Ναι. Αλλάζει και είναι χαρούμενη ας πούμε;  

Μαρία: Αυτό δεν το ξέρω. Αλλά αν υποθέσουμε ότι το κάνει, είναι εντάξει. Όμως αν 

υποθέσουμε ότι δεν έχει έκφραση προσώπου, τι προτείνετε εσείς; 

ΤΖ: Θα βοηθήσει πολύ, γιατί και εμείς όταν χρησιμοποιούμε τα συναισθήματα με 

καρτέλες για να τους μάθουμε τα συναισθήματα, πάντα με εικόνες.  

Κ: Πάντα με εικόνες.  

Τ: Οπότε θα βοηθούσε να αλλάζουν οι εκφράσεις της μαργαρίτας, στο να κατανοήσουν 

και καλύτερα τα συναισθήματα.  

Μαρία: Όταν έχει αποτυχία; 

ΤΖ: Όταν έχει αποτυχία ας πούμε ναι, μπορεί να είναι λυπημένη. 

Μαρία: Ωραία. Θέλουμε εδώ κάτι να προσθέσουμε; Τώρα συμπεριφορά. Πιστεύετε πως 

οι οδηγίες που δίνει, γιατί είπαμε είναι καθοδηγητής η μαργαρίτα, δίνει οδηγίες, 

θέλουμε να δούμε αν το παιδί ακούγοντας τις οδηγίες από αυτό το εργαλείο τις εκτελεί 

καλύτερα από ότι να τις έλεγε ο εκπαιδευτικός. Οπότε η αντίδραση της αργότερα 

(ανατροφοδότηση, επιβράβευση, ήχος αποτυχίας κλπ.) βοηθούν στην ανάπτυξη 

κοινωνικών αλλά και γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό; 

Α: Για μένα τώρα εντάξει το παιδί όταν αναπτύσσει.... 

Μαρία: Πείτε ελεύθερα τη γνώμη σας, εννοείται, εμείς θέλουμε και τα αρνητικά να 

ακούσουμε.. 

Α: Όταν αναπτύσσει μια σχέση με κάποιον είναι πιο άνετα, τώρα με το συγκεκριμένο 

εργαλείο δεν ξέρω πόσο εύκολα θα μπορεί να δεθεί για να εκτελέσει κάποια εντολή. 

Μαρία: Ωραία... 

Κ: Θεωρώ ότι θα βοηθούσε καθαρά ως μέσο για να επιτευχθεί τέλος πάντων η 

συνεργασία με κάποιο άλλο παιδί, σαν κοινωνικοποίηση σαν το σύστημα arrow που 

ακολουθείται.  
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Μαρία: Σκεφτείτε  όμως ότι αυτό μπορεί να πάρει και χρόνο και πάνω από χρόνο για να 

γίνει. Αυτό είναι πιο μακροπρόθεσμο που λέμε, να μπει ο δάσκαλος, να μπει το παιδί, 

να βγει ο δάσκαλος, να βγει η μαργαρίτα, εντάξει δεν είναι απλό. 

Κ: Αυτό καθαυτό στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων θα έλεγα περισσότερο έτσι, 

με την αναγνώριση συναισθημάτων. 

Α: Αυτό αν περιοριστούν στις λίγες εντολές... 

ΤΖ: Ναι, αλλά ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός είπε, κατάλαβες; Δεν είναι στο να 

βοηθάει από ότι κατάλαβα να αναγνωρίζει συναισθήματα. 

Μαρία: Όχι, είναι μόνο για να δίνει εντολή την οποία πρέπει να εκτελέσει ο μαθητής 

και από κει και πέρα  να τον επιβραβεύσει ή όχι.  

Α: Νομίζω θέλει πολύ χρόνο.  

ΤΖ: Θέλει χρόνο, αλλά εγώ πιστεύω ότι όντως μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση με κάποιο άλλο παιδί και σιγά σιγά αυτό, να φεύγει ας πούμε  ο ρόλος 

του δασκάλου.  

Τ: Σταδιακά... 

ΤΖ: Ναι, σταδιακά. Κάποιες φορές άμα το καταφέρει αυτό...  

Μαρία: Ναι, όντως αν υπάρχει εξοικείωση με το εργαλείο αυτό, μπορείς σιγά σιγά. Άρα 

ουσιαστικά δεν είναι θετικό; 

ΤΖ: Να σου πω κάτι; Πολλές φορές διάφορα αντικείμενα με τα οποία αποκτούν εμμονή 

τα αυτιστικά παιδιά μπορεί να βοηθήσουν στο να έρθουν σε επαφή με άλλα 

παιδιά...άρα να κοινωνικοποιηθούν. Π.χ. ο μικρός, ο Λεωνίδας, έχεις ας πούμε την 

τρέλα με την μπάλα. Τον βοηθάει αυτό το αντικείμενο του, ώστε να έρθει σε επαφή με 

άλλα παιδάκια και να παίξει. Σε αυτή την περίπτωση αυτό το αντικείμενο είναι η 

Μαργαρίτα. 

Τ: Και να περιμένει τη σειρά του για να παίξει.  

Μαρία: Βλέπετε μιλάμε για το αντικείμενο. Αν αυτό λειτουργεί ως βοήθεια ώστε να 

αναπτύξει κάποιες δεξιότητες. 

Ν: Πιστεύω ότι μπορεί. 
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Μαρία: Ωραία! Τώρα για τον χειρισμό. Είναι απλό στη χρήση ή πιστεύετε ότι 

απαιτούνται επιπλέον γνώσεις τεχνολογίας για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά; 

Πώς σας φάνηκε;  

ΤΖ: Εγώ νομίζω σαν ένα απλό application, σαν ένα smart phone δηλαδή.  

Μαρία: Απλό. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δηλαδή ο κάθε εκπαιδευτικός θα μπορούσε να 

το χρησιμοποιήσει. Τώρα θεωρείτε πως με την χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου 

μπορούν να τεθούν και να επιτευχθούν εκπαιδευτικοί στόχοι που να εστιάζουν στην 

ανάπτυξη κοινωνικών-γνωστικών δεξιοτήτων σε μαθητές με αυτισμό; Δηλαδή 

χρησιμοποιώντας το αυτό ως οδηγό, μπορούμε να θέσουμε στόχους που δίνοντας του 

τις οδηγίες να τις εκτελέσει το παιδί  και επομένως να κατακτήσει κάποια πράγματα; 

Τ: Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω.  

Α: Ναι, αν μετά από κάποιες απλές οδηγίες υπάρξει ανταπόκριση, μπορείς να θέσεις 

κάποιους στόχο μέσα από αυτό το εργαλείο …. 

Μαρία: Υποτίθεται ότι η όποια οδηγία του δίνεις γίνεται για κάποιο στόχο. Ας πούμε 

όπως με το σκορ 4 που κάνανε, ή ας πούμε εμείς που θέλαμε με τον Άγγελο να 

δουλέψουμε τα συναισθήματα.  

Τ: Άρα θέλουμε μέσα από ασκησούλες δικές μας, με εικόνες ή με οτιδήποτε άλλο... 

απλά η μαργαρίτα θα έδινε την οδηγία. Ας πούμε: «Άγγελε, πες μου τι έκφραση δείχνει 

αυτό το πρόσωπο. Είναι χαρά, λύπη; Ή αντιστοίχισε μου τις εικόνες». Θέλαμε να δούμε 

αν μπορεί να εκτελέσει τις εντολές.  

Μαρία: Μπράβο. Και πιστεύετε πως η μαργαρίτα θα μπορούσε να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της ενσυναίσθησης των παιδιών αυτών; Να γίνει το 

παιδί πιο κοινωνικό.. αυτό που λες με την αλληλεπίδραση, για παράδειγμα στο να έρθει 

πιο κοντά με άλλα παιδιά.  

Κ: Πιο μακροπρόθεσμα. 

Ν: Θέλει χρόνο.  

Κ: Μιλάμε για το συνολικό έτσι. 

ΤΖ: Της κοινωνικότητας ναι. Της ενσυναίσθησης δεν ξέρω.  

Μαρία: Κοινωνικότητα πώς; 
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ΤΖ: Έτσι όπως το είπαμε πριν. Με τα άλλα παιδιά, να βοηθήσει να αλληλεπιδράσει 

θετικά.  

Α: Μόνο που θα είναι με ένα άλλο παιδί, θα τους δίνει μια εντολή, και θα κάνουν το 

ίδιο, θα βλέπει, θα συμμετέχει. 

ΤΖ: Όσον αφορά την ενσυναίσθηση δεν γνωρίζω αν θα μπορούσε να βοηθήσει... 

Κ: Η ενσυναίσθηση είναι δύσκολο κομμάτι.  

ΤΖ: Με ποιο τρόπο ας πούμε δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω... 

Ν: Τι εντολή θα του δώσει; 

Μαρία: Άρα εκεί είναι δύσκολο. Και έτσι όπως το περιγράψαμε, έχετε να προτείνετε 

κάποια άλλη εφαρμογή αυτού του εργαλείου; Πώς αλλιώς θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί; Εσείς αν το είχατε στα χέρια σας, εκτός από αυτό που είπαμε, θα το 

χρησιμοποιούσατε κάπως διαφορετικά; 

Κ: Εγώ σκέφτηκα να είναι σαν εργαλείο, ένας τρόπος να ηρεμεί το παιδί. Όταν πριν καν 

αναπτύξει σχέση, να δούμε τι το βοηθάει και τι το ηρεμεί αυτό το παιδί, θα μπορεί να 

είναι ένα αντικείμενο που θα το έχει μαζί του και εκεί θα καταφεύγει τέλος πάντων 

όταν έχει άγχος, όταν έχει κάποια κρίση και αυτά. Θα το βοηθούσε έτσι... 

ΤΖ: Πολύ ωραίο αυτό.  

Μαρία: Άλλη χρήση; 

ΤΖ: Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε;  

Μαρία: Αυτό που είπατε, το να το έχει μαζί του, να το παίρνει μαζί του, ή … 

ΤΖ: Αυτό ναι, αν δεθεί μαζί του και του αρέσει και του κινήσει το ενδιαφέρον , θα 

χρησιμεύσει πιστεύω και στην κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλο παιδί. Γιατί αυτός 

είναι και ο στόχος μας, όχι να αλληλεπιδρά μόνο με τον εκπαιδευτικό. 

Μαρία: Δηλαδή πιστεύεις ότι το άλλο παιδί θα έρθει βλέποντας αυτό το παιδί να έχει 

αυτό το αντικείμενο-μαργαρίτα και να αναπτύξει κάποιες... 

ΤΖ: Να σου πω κάτι. Μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον και του παιδιού τυπικής 

ανάπτυξης, να πάει να δει, να παίξουν.... Είναι και σε ηλεκτρονική μορφή, παραπέμπει 

λίγο σε τάμπλετ και σε αυτά που τους αρέσουν.  
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Τ: Τραβάει το ενδιαφέρον των παιδιών.  

ΤΖ: Να τραβήξει και το ενδιαφέρον του παιδιού της τυπικής ανάπτυξης, οπότε θα πάει 

εκεί πέρα να παίξει μαζί του . Θα αναρωτηθεί τι είναι αυτό; 

Μαρία: Τα παιδιά δεν μπορούν να πατήσουν και να κάνουν κάτι όπως στο τάμπλετ. 

ΤΖ: Να σου πω όμως κάτι; Αν είναι αρκετό απλό στην χρήση, μπορεί να το 

χρησιμοποιήσει και ένα παιδί τυπικής ανάπτυξης.  

Μαρία: Πώς να το χρησιμοποιήσει; 

ΤΖ: Με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε εμείς. Δεν γίνεται;  

Ν: Ή να βάζει ο εκπαιδευτικός το παιδί να κάνει τις εντολές. 

Μαρία: Ναι, αλλά ξέρετε τι; Υποτίθεται ότι το παιδί με αυτισμό δεν πρέπει να 

καταλαβαίνει ότι το καθοδηγεί κάποιος άλλος αυτό. Δεν πρέπει να βλέπει ότι ο 

εκπαιδευτικός δίνει την εντολή. Θα πρέπει να νομίζει ότι αυτό τη δίνει αυτόματα. 

Α: Καλά σίγουρα. Αυτός είναι ο στόχος . Ναι. 

Μαρία: Ναι. Να φαίνεται ότι είναι ένα αυτόνομο αντικείμενο , το οποίο του δίνει 

κάποιες εντολές και να δούμε με αυτό τι σχέση μπορεί να αναπτύξει.  

Τ: Δηλαδή μου το λέει το τάμπλετ... 

ΤΖ: ΑΑ.... Κατάλαβα... Ναι!  

Μαρία: Γι’ αυτό  λέω ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν λογισμικό κάποιος 

άλλος.  

Α: Καθαρά σαν παιχνίδι.  

ΤΖ: Και σιγά σιγά ο στόχος είναι να φύγει και το παιχνίδι και η μαργαρίτα. 

Μαρία: Ναι, κάποια στιγμή.  

Τ: Ώστε να μάθει να αλληλεπιδρά με άλλα παιδιά κάποια στιγμή χωρίς τη βοήθεια της 

μαργαρίτας.  

Μαρία: Ακριβώς, χωρίς τη βοήθεια της μαργαρίτας.  
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Κ: Επομένως γι’ αυτό δεν θα ήταν καλό να υπάρχει μεγάλη προσκόλληση με τη 

μαργαρίτα.  

Μαρία: Ίσως όμως πρώτα θα πρέπει να υπάρξει ένα στάδιο εξοικείωσης με αυτό για να 

αισθανθεί ασφάλεια. 

Κ: Σίγουρα, σίγουρα.... 

Μαρία: Και μετά από κει και πέρα σταδιακά, όταν αρχίσει να αναπτύσσει κάποιες 

δεξιότητες μόνο του, με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου ας πούμε, θα γίνει πιο 

αυτόνομο και ίσως αργότερα θα μπορέσει να αλληλεπιδράσει...  

Κ: Ίσως οι εντολές από ένα τέτοιο αντικείμενο του δίνουν παραπάνω κίνητρα. 

ΤΖ: Καμιά φορά. Ναι, βοηθάει σίγουρα. Παρά να του λέμε εμείς... 

Μαρία: Άρα στις χρήσεις τι άλλο προτείνουμε σαν βοηθητικό εργαλείο για προσέλκυση 

και άλλων παιδιών , κοινωνικότητα..... 

ΤΖ: Ηρεμία που είπες, χαλάρωση.... 

Μαρία: Ωραία.. Επομένως για να ηρεμεί,  να χαλαρώνει κλπ. 

Α: Σαν παιχνίδι και μόνο από τα χρώματα, σαν κάτι καινούργιο.... 

Μαρία: Ωραία.  

Α: Απλά να το βλέπει, να χαίρεται...... 

Μαρία: Άρα δεν προσθέτουμε κάτι άλλο εδώ, προχωράμε. Ποια είναι η γνώμη σας για 

την χρήση της μαργαρίτας από κάποιον που δεν είναι εκπαιδευτικός π.χ. 

Λογοθεραπευτής; Υπάρχει μια δυνατότητα η παρέμβαση να γίνεται εξ αποστάσεως.. Το 

παιδί να είναι στο σπίτι του, να έχει τη μαργαρίτα, και εξ αποστάσεως ο 

λογοθεραπευτής να χειρίζεται τη μαργαρίτα, να δίνει εντολές, δηλαδή το παιδί να μην 

φεύγει από το περιβάλλον του, κατάλαβες; Και να μπορεί  να του κάνει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ή άσκηση ή οτιδήποτε θέλει άλλο να πετύχει. Ή κάποιος ψυχολόγος; 

Α: Είναι καλή ιδέα. Έχουμε ένα τέτοιο στο γραφείο και το χρησιμοποιούμε.  

Μαρία: Τι εννοείς; 
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Α: Αυτό που δεν είσαι μπροστά, δεν βλέπει ότι δίνεις την εντολή, έχουμε και εμείς από 

ένα τάμπλετ να βάζουμε μουσική για παράδειγμα. Χωρίς να σε βλέπει το παιδί να το 

ρυθμίζεις.  

Μαρία: Ωραία! 

Α: Δεν γίνεται γι’ αυτό το σκοπό, αλλά θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε 

νομίζω.  

Κ: Είναι καλή εφαρμογή.  

Α: Θα ήταν εύκολο να χρησιμοποιηθεί, δεν θα ήταν περίπλοκο.  

Μαρία: Να βρεθούνε δηλαδή τρόποι, έτσι ώστε το παιδί και να μην χαλάει την ρουτίνα 

και το περιβάλλον του, και να αλληλεπιδρά με κάτι εύκολο και σίγουρο.. 

Κ: Υπακούει καθαρά σε εντολές, αυτά που δίνει.. 

Μαρία: Εντολές δίνει. Καθοδηγεί. 

ΤΖ: Λέει ουσιαστικά τι να κάνει. Αυτός είναι ο ρόλος της μαργαρίτας, δεν νομίζω ότι 

είναι κάποιος άλλος και δεν θέλουν νομίζω να είναι (κάποιος άλλος ο ρόλος της). Δεν 

ξέρω μετά αν θέλουν να το εξελίξουν... 

Μαρία: Μπορείς μετά αν θέλεις να αναπτύξεις κάποιες δεξιότητες σε αυτά τα παιδιά, 

παίρνοντας εντολές από κάποιο εργαλείο απρόσωπο και όχι από κάποιον άνθρωπο. Και 

αργότερα είπαμε, μακροπρόθεσμα να φτάσει να αλληλεπιδρά το παιδί με άλλα παιδιά. 

Πιστεύετε πως μια παρέμβαση εξ αποστάσεως από έναν τέτοιο ειδικό θα βοηθούσε ένα 

παιδί με αυτισμό; Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το παιδί θα βρίσκεται στο δικό του 

περιβάλλον. Θα το βοηθούσε; 

Κ: Σίγουρα έχει αρκετά θετικά. 

Μαρία: Για πες... 

Α: Για μένα όχι. Δεν ξέρω πως μια θεραπεία ή παρέμβαση εξ αποστάσεως θα βοηθούσε 

το παιδί.  

Μαρία: Ο λόγος; 
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Α: Από κοντά το να βλέπεις τις αντιδράσεις του, να σε νιώθει, να βλέπει τις δικές σου 

αντιδράσεις, είναι πολύ καλύτερο στο παιδί με αυτισμό. Δηλαδή θέλει εξ επαφής 

επικοινωνία οπωσδήποτε.... 

Κ: Νομίζω θα μπορούσε να εφαρμοστεί μετά από καιρό, αφού έχει γνωριστεί με τον 

εκπαιδευτικό και είναι τυποποιημένη η διαδικασία. 

Μαρία: Να έχει εξοικειωθεί δηλαδή μαζί του... 

ΤΖ: Αλλά ανάλογα και το παιδί βρε παιδιά.... Ανάλογα τη λειτουργικότητά του 

Τ: Σίγουρα..... 

Μαρία: Φαντάζομαι ότι εδώ πέρα μιλάμε για ένα λειτουργικό παιδί περισσότερο, όχι 

κάποιο που δεν έχει λόγο. Θα ήταν πιο δύσκολο σε αυτή την περίπτωση.  

ΤΖ: Κοιτά, να σου πω κάτι. Εγώ θα το χρησιμοποιούσα πολύ άνετα αυτό με τον 

Χρήστο, για να του δώσω οδηγίες στο σπίτι του. Αν ήταν αυτός ο ρόλος του και αν μου 

επιτρέπονταν να το κάνω. Δηλαδή για να τον βοηθήσω καμία φορά να θυμάται το 

πρόγραμμά του, τις ρουτίνας του, που βλέπω ότι παρόλο που τις έχει εκεί και τις βλέπει, 

δεν τις κάνει. Που μου λέει ναι τα βλέπω αλλά δεν τα κάνω. Πιστεύω θα βοηθούσε 

αυτό πάρα πολύ.... 

Κ: Πολύ καλό! 

ΤΖ: Ή ένας γονιός θα μπορούσε να του δώσει οδηγίες. Από το διπλανό δωμάτιο.  

Μαρία: Και από τους γονείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με την προϋπόθεση ότι θα 

γνωρίζουν να χειρίζονται το λογισμικό. 

ΤΖ: Βέβαια. Να του υπενθυμίζει το πρόγραμμα του. Μιλάμε  τώρα για ένα  πολύ 

λειτουργικό παιδί με αυτισμό έτσι;  

Μαρία: Το ρυθμίζεις εσύ το λογισμικό να κάνει ό,τι του πεις... 

ΤΖ: Τώρα ξέρεις ναι, Χρήστο, ακολούθησε τις οδηγίες, τα τσέκαρες όλα; Ναι, μπράβο. 

Να το επιβραβεύει όπως είπατε και πριν.  

ΤΖ: Πιστεύω ότι θα τον βοηθούσε πάρα πολύ. Στη ρουτίνα του σπιτιού του. Την 

πρωινή ρουτίνα. Τη διαδικασία πριν πας στο σχολείο, να φας, να πλύνεις το πρόσωπο 
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σου, να πλύνεις τα δόντια σου, να ετοιμάσεις την τσάντα σου. Ή πριν να κοιμηθείς. 

Όλα αυτά.  

Τ: Και να νιώθει και σιγουριά έτσι;  

ΤΖ: Θα τον βοηθούσε. Αλλά εξ αποστάσεως τώρα δεν ξέρω. Ανάλογα τι θες να κάνεις. 

Ανάλογα τη στοχοθεσία που έχεις.... 

Μαρία: Να κάνεις μια παρέμβαση... 

ΤΖ: Ανάλογα το παιδί και ανάλογα τι στόχο έχεις. Κατάλαβες; 

Α: Ναι, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθάει και σε κάποιες άλλες όχι... 

Μαρία: Ωραία, εγώ κρατάω και την δική σου άποψη. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

παιδιά πιο λειτουργικά. Και αυτό που είπατε, με την καθημερινότητα πολύ ωραίο.  

Κ: Έχει στόχο την κοινωνικοποίηση , όχι την αυτοεξυπηρέτηση.  

ΤΖ: Δηλαδή πιστεύω αυτή την μαργαρίτα αν την είχε ένα λειτουργικό παιδί (όπως ο 

Χρήστος) για δυο τρεις εβδομάδες θα ήταν πολύ καλό. Θα ήταν αλλιώς. Θα ήταν πιο 

οργανωμένος. Θα ερχόταν …ναι αυτό. Επειδή τους λέω τους γονείς του καμιά φορά 

βάλτε τον εσείς να διαβάζει τις ώρες που πρέπει, κάντε του εσείς το πρόγραμμα. Καμιά 

φορά τους λέω δοκιμάστε όμως να μην του λέτε εσείς, να δούμε μονός του τι θα 

καταφέρει. Αλλά εκεί το παιδί ξεφεύγει. Δηλαδή, μήπως μέσα από αυτό και από την 

επανάληψη θα το βοηθούσε, και στο τέλος αν έφευγε η μαργαρίτα θα τα είχε μάθει πια 

από μόνος του και θα τα έκανε μόνος του.  

Α: Ο Λεωνίδας (παιδί με αυτισμό που δεν έχει αναπτύξει λόγο) ας πούμε μετά από τόσο 

καιρό ακούει μόνο εμένα. Δεν ακούει κανέναν άλλον. Φαντάσου τώρα να του δώσεις 

κάτι τέτοιο. Ποτέ.  

Μαρία: Θέλει πολύ χρόνο. Να δουλεύετε μαζί.  

Α: Και τρεις και τέσσερις μήνες να το έχει δεν θα το δεχτεί. Θέλει πολλή επικοινωνία...  

Μαρία: Άρα είναι ανάλογα το παιδί. Και επίσης αυτό που λες, θα πρέπει να έχουμε στο 

πίσω μέρος του μυαλού μας ότι κάποιος πρέπει να το χειρίζεται αυτό.  

Κ: Υπάρχει εικόνα; Οκ, εγώ το χειρίζομαι από το σπίτι, αλλά βλέπω τι κάνει το παιδί;  
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Μαρία: Ναι εσύ θα βλέπεις το παιδί. Απλά το παιδί δεν σε βλέπει. Ακούει οδηγίες μόνο 

από εκεί.  

ΤΖ: Φαντάζομαι όταν λέει εξ αποστάσεως εννοεί ότι θα είσαι λίγα μετά πιο μακριά.  

Μαρία: Μπορείς να είσαι σε άλλο χώρο. 

ΤΖ: Να μην είσαι στο οπτικό του πεδίο. Να είσαι στο δίπλα δωμάτιο.  

Α: Σε άλλο κτήριο.  

Τ:Πως θα γίνει αυτό; 

Μαρία: Παιδιά με ίντερνετ.  

ΤΖ: Ναι, ανάλογα το παιδί ξανά λέω. Αν είναι ένα παιδί που δεν αυτοεξυπηρετείται, δεν 

γίνεται... 

Μαρία: Άρα σε αυτό καταλήγουμε. Ωραία.. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ένα τέτοιο 

εργαλείο θα μπορούσε να εκτιμηθεί από μια σχολική μονάδα; Δηλαδή να το είχαμε 

αυτό στο σχολείο. Αυτό είναι ακριβό εργαλείο για να φτιαχτεί και να αγοραστεί. 

Πιστεύετε ότι θα άξιζε να υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο σε μια σχολική μονάδα; Θα το 

χρησιμοποιούσατε σε παιδιά με αυτισμό; Με ενδιαφέρει η γνώμη σας γιατί δουλεύετε 

με παιδιά με αυτισμό... 

Ν: Ναι σίγουρα. Θα βοηθούσε. 

Τ:Θα θέλαμε να δούμε πρώτα πως δουλεύει. 

Μαρία: Αυτό λέω. Θα επένδυε μια σχολική μονάδα σε μια τέτοια αγορά; 

Τ:Νομίζω πολύ δύσκολα.  

ΤΖ: Εγώ νομίζω πως αν έχεις δει αποτέλεσμα... 

Α: Εμείς εδώ ναι, σίγουρα ναι... 

ΤΖ: Εγώ θα σου πω ανάλογα... Είναι καθαρά θέμα αγοράς. Δεν είναι μόνο το 

οικονομικό. Είναι και αν κάνει δουλειά. Σε τι ποσοστό κάνει δουλειά. Αυτό πρέπει να 

το δοκιμάσουμε... Και αν για παράδειγμα 7 στα 10 παιδιά είχαν θετική εξέλιξη, ε τότε 

πιστεύω όσο και να στοιχίζει, εγώ θα πρότεινα να το πάρουμε. Αν έβλεπα θαύματα σε 

παιδιά όπως Λεωνίδα, Άγγελο (όχι πολύ λειτουργικά αυτιστικά παιδιά) κτλ., πλακά 

κάνεις.. 
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Α: Πες ότι βλέπεις αποτελέσματα και τίθεται το ερώτημα να το πάρεις ή όχι. Αλλά σε 

μια σχολική μονάδα δεν μιλάς με πέντε άτομα... 

Μαρία: Υποτίθεται ότι ένα σχολείο υποστηρίζει και αυτή τη δομή της ειδικής αγωγής.  

ΤΖ: Σε ένα ειδικό σχολείο ας πούμε … 

Α: Εντάξει, στο ειδικό σχολείο θα το χρησιμοποιήσεις...... 

Τ: Και εφόσον υπάρχει κάθε χρόνο κάποιο ποσό που το διαθέτουν για κάποιες αγορές...  

Ν: Ακόμα καλύτερα και σε αυτό το σχολείο, που είναι το γενικό,  που έχουμε και 

παιδιά της τυπικής ανάπτυξης, είναι απαραίτητο, για να μπορέσουν να συνεργαστούν. 

Που έχουμε και τόσα παιδιά εδώ πέρα.  

Μαρία: Άρα θα μπορούσε να προταθεί σαν αγορά, σαν εργαλείο που προσφέρεται για 

διάφορες δραστηριότητες; 

Τ: Εγώ πιστεύω ναι.  

Ν: Ναι.  

Μαρία: Θα ήταν διατεθειμένοι οι αρμόδιοι να επενδύσουν στην αγορά ενός τέτοιου 

εργαλείου; 

Ν: Αν μιλάμε για τον διευθυντή μας εδώ πέρα, ναι.  

Κ: Φυσικά.  

Τ: Θα το εκτιμούσε.  

Μαρία: Ωραία. Πιστεύετε ότι αν είχατε την δυνατότητα να το πάρετε, να το δουλέψετε, 

να το δείτε, θα το εντάσσατε στην εκπαίδευση μαθητών με αυτισμό; 

Α: Ναι σίγουρα. Οτιδήποτε καινούργιο νομίζω... 

ΤΖ: Τα πάντα όλα.  

Κ: Δοκιμάζουμε.  

Μαρία: Απλά τώρα εδώ θέλουμε να δούμε, παρουσιάζοντας αυτό και έχοντας γίνει 

κάποιες έρευνες εδώ στην Ελλάδα, και έχοντας θετικά αποτελέσματα , εσείς απλώς 

βλέποντας το τι έχουν κάνει οι άλλοι , θα σας κέντριζε το ενδιαφέρον να έχετε ένα 
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τέτοιο εργαλείο στα χέρια σας; Να το πάρετε, να το δοκιμάσετε και να το 

χρησιμοποιήσετε; Δηλαδή θα δοκιμάζατε πράγματα με αυτό; 

Τ: Ναι.  

Κ: Ναι, γιατί όχι.  

Μαρία: Ίσως βρίσκατε και καινούριους τρόπους χρήσεις ενδεχομένως.. 

Α: Βασικά πατάς πάνω στο παιδί νομίζω  και εκεί βρίσκεις τη χρήση.  

ΤΖ: Αν μπορεί  κιόλας να λέει και καμία ιστορία.... 

Μαρία: Μπορείς. Μπορείς να το ρυθμίσεις και εσύ. Μπορείς να το βάλεις και να σου 

λέει.  

Ευχαριστούμε πολύ.  

Μαρία: Και εγώ ευχαριστώ! 
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Focus Group 2ο 

 

Μαρία: Θεωρείτε πως η εμφάνιση της μαργαρίτας είναι κατάλληλη για την προσέγγιση 

ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού; Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο; Η 

Ελένη πριν είπε ότι μπορεί να του φανεί τρομακτική. 

Ά-Μ: Είναι ένα λουλούδι και σε όλα τα παιδιά, ακόμα και  15 χρονών που ανέφερες ότι 

χρησιμοποιήθηκε, νομίζω είναι πολύ ευχάριστο θέαμα για αυτά και το ότι είναι 

ολόκληρο και δεν είναι μόνο αυτό, του δίνει μια συνολική εικόνα.  

Ε.Κ: Και τα χρώματα που είναι έτσι χαρούμενα και ζωντανά και το πρόσωπο που είναι 

χαμογελαστό το βοηθάει. Νομίζω ότι είναι ιδανική.  

E: Και εγώ θεωρώ πως η εμφάνιση της μαργαρίτας είναι κατάλληλη για την προσέγγιση 

ενός παιδιού με αυτισμό, διότι μοιάζει με λουλούδι, πολύ μεγαλύτερου μεγέθους βέβαια 

από αυτά που μπορεί να συναντήσουμε στη φύση, έχει έντονα χρώματα που πιθανό να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον του παιδιού. Ίσως θα εξυπηρετούσε να έχει και δυο 

φύλλα, τα οποία θα αντιπροσώπευαν ενίοτε τα χέρια ή τα πόδια της κατά την 

αλληλεπίδραση με το παιδί. 

Μαρία: Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η μαργαρίτα διαθέτει πέταλα που κινούνται 

και ακόμη ο κορμός της έχει φύλλα. 

Ε.Δ: Εγώ στην αρχή όταν την είδα, τη θεώρησα σαν διακοσμητικό στο χώρο, οπότε 

θεωρώ ένα παιδί με αυτισμό... 

Μαρία: Με τον κορμό όλο δηλαδή; 

Ε.Δ: Καταρχάς, θα πρέπει να δούμε αν θα το παρατηρήσει, αν θα αντιληφθεί την 

αλλαγή στο χώρο, πως θα την δεχτεί. Δηλαδή, είμαστε σε αυτό το δωμάτιο, δεν το 

είχαμε τον Σεπτέμβριο, όταν έρθει τον Οκτώβριο θα το βάλουμε εκεί πέρα, θα θελήσει 

να την πλησιάσει ή δεν θα της δώσει σημασία σαν να μην παρατήρησε τίποτα; 

Μαρία: Αυτό λέμε.  

Ε: Από ότι κατάλαβα, το αν θα το παρατηρήσει είναι και αυτό κομμάτι της όλης 

διαδικασίας. Διερευνητικό... Δηλαδή αν του τραβήξει την προσοχή, τότε λογικά το 

εργαλείο αυτό έχει κάτι κατάλληλο, για παράδειγμα την εμφάνιση αρχικά... 
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Ε.Δ: Αν το παρατηρήσει, είναι ένα πάρα πολύ καλό στάδιο.. 

Ι: Ξεκινάμε.. 

Ε.Δ: Και ξεκινάμε όλη αυτήν την δουλειά. Το πλησιάζει, κοιτά τα χρώματα τα έντονα, 

στην αρχή θα θέλει να το ακουμπάει, το γεγονός ότι είναι βαρύ, θεωρώ ότι είναι 

σημαντικό, γιατί είναι πιο επιβλητικό και ίσως του είναι δύσκολο να το σπρώξει ή να το 

χτυπήσει. Ίσως να το προσέξει περισσότερο. Εξαρτάται και από το παιδί. Από την 

άλλη, εμένα στην αρχή με τρόμαξαν τα μάτια που είχε, και πιστεύω ότι το γεγονός πως 

δεν κινείται κάτι, δηλαδή δεν ανοιγοκλείνει το στόμα όπως κάνει ο άνθρωπος.. 

Ε.Κ: Κουνάει όμως τα μάτια, τα πέταλα... 

Ε.Δ: Μετά.. Αφού του δώσουμε την εντολή. Είναι λίγο μυστήριο. Οπότε αυτά τα παιδιά 

με αυτισμό  θεωρώ ότι τους αρέσει αυτό το επιστημονικής φαντασίας θέαμα. Δηλαδή 

το γεγονός ότι βγαίνει ήχος από την λάμπα ή ότι η λάμπα αλλάζει χρώματα χωρίς εγώ 

να αγγίζω κάτι και κάνω μόνο έτσι ( χτυπάω παλαμάκι), θεωρώ ότι τους αρέσει.  

Ι: Τους κεντρίζει το ενδιαφέρον.  

Ε.Δ: Αυτό. Τους κεντρίζει το ενδιαφέρον.  

Μαρία: Ναι, απλά εσύ το ρυθμίζεις να κάνει ό,τι θέλεις εσύ. Υποτίθεται δεν το 

αντιλαμβάνεται. 

Ε.Κ: Εξαρτάται τι θέλεις να πετύχεις κιόλας.  

Ε.Δ: Θεωρώ ότι θα το αγαπήσει κατευθείαν.  

Μαρία: Α, το λες θετικά. Δεν κατάλαβα. Με μπέρδεψες.  

Ε.Δ: Όχι, θετικά το λέω. Δηλαδή κάτι που δεν μιλάει, δεν κουνιέται, δεν αναπνέει, 

μπορεί και σου βγάζει έναν ήχο. Αυτό.  

Μαρία: Ναι. Κίνηση και ομιλία όμως υπάρχει. Την ρυθμίζεις.  

Ι: Όμως δεν θα τη δει το παιδί την κίνηση. 

Ε: Θα την δει.. Αφού τα πέταλά του κουνιούνται.. 

Ε.Δ: Μετά σε δεύτερο στάδιο.  
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Ά-Μ: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα λουλούδι που είναι συνδυασμένο με κάτι πολύ 

θετικό. 

Ε.Δ: Είναι οικείο. 

Ά-Μ: Καθόλου άγνωστο. 

Μαρία: Σχετικά με τις κινήσεις τώρα για τα μάτια και τα πέταλα. Είπαμε λίγο για την 

κίνηση, αν θα βοηθούσαν αυτά να νιώσει οικεία και να αναπτύξει αλληλεπίδραση με 

αυτά, δηλαδή το ότι κινούνται τα πέταλα ή ότι κουνάει τα ματιά, αυτό θα το έκανε πιο 

προσιτό στο παιδί; 

Ι: Το προσεγγίζει το παιδί περισσότερο, γιατί όταν υπάρχει μια κίνηση νιώθει το παιδί 

πιο κοντά του.  

E: Οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν τα πέταλα πιθανόν να ενισχύσουν την 

αλληλεπίδραση του (π.χ. νεύματα, χειραψία, αγκαλιά,). Όσον αφορά τα μάτια, 

ενδέχεται να μην έχουν καθοριστικό ρόλο σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει 

βλεμματική επαφή. 

Μαρία: Ωραία! 

Ε.Κ: Θα του τραβήξει το ενδιαφέρον. Αρχικά, ίσως το συσχετίσει με την κανονική τη 

γλάστρα και του φανεί λίγο περίεργο αλλά μετά όταν δει κινήσεις και ήχους και εντολές 

που θα λέει, επιβραβεύσεις και λοιπά, ε ίσως του φανεί πιο οικείο και πιο προσιτό σε 

αυτό, ότι μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιο τρόπο. 

Ε.Δ: Ναι, αλλά αν πιστέψει έτσι ότι όλα τα λουλούδια μιλάνε και κουνιούνται; 

Μαρία: Κυρίως χρησιμοποιείται αποσπώμενα σε αυτές τις παρεμβάσεις γιατί δεν έχεις 

όλη τη γλάστρα να την κουνάς μαζί σου. Το παίρνεις στο θρανίο δίπλα του.  

Ε.Κ: Άρα θα καταλάβει ότι είναι κάτι διαφορετικό από την κανονική τη γλάστρα, δεν 

θα συσχετίσει την κανονική τη γλάστρα με αυτό. 

Μαρία: Μπορεί να το δει σαν οντότητα ολόκληρο κάποια στιγμή, αλλά υπάρχει 

δυνατότητα να το πάρει από κει.  

Ε.Δ: Το μαξιλάρι.  
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Ι: Και θα μπορεί να δει ότι έχει και πρόσωπο, δεν είναι σαν το συνηθισμένο λουλούδι 

που θα πάρει και θα κόψει. Υπάρχει διαφορά.  

Ά-Μ: Θα δει τις ομοιότητες με τα μάτια, τους συμμαθητές του, με τη μαμά του, τον 

μπαμπά του, ότι ανοιγοκλείνει κάνει κάποια πράγματα. 

Μαρία: Για το υλικό τώρα; Που είναι φτιαγμένη.. 

Ε.Κ: Είναι μαλακό, ακίνδυνο, δεν μπορεί να τραυματιστεί. 

E: Θεωρώ πως είναι μια οικεία αίσθηση για τα παιδιά, αφού λογικά θα έχουν στο 

περιβάλλον τους διάφορα λούτρινα... θα έχουν ξαναέρθει σε επαφή με ένα τέτοιο υλικό 

και επιπλέον όπως αναφέρθηκε είναι ακίνδυνο και ταυτόχρονα ανθεκτικό υλικό. 

Συνεπώς, δεν καταστρέφεται εύκολα (αν εξαιρέσεις την οθόνη) και δεν είναι επικίνδυνη 

για τυχόν τραυματισμούς. Είναι επίσης θετικό το γεγονός ότι η βάση της είναι 

αποσπώμενη.  Αυτό την κάνει πιο εύχρηστη. 

Ι: Είναι ωραίο σαν αίσθηση όταν το πιάσει, δεν θα το αποτρέψει να το ακουμπήσει 

ξανά.  

Ε.Κ: Ούτε θα νιώσει φόβο ή τρόμο. Θα το βοηθήσει ώστε να δεθεί περισσότερο με 

αυτό. 

Ι: Να εξοικειωθεί.  

Μαρία: Ωραία! 

Ά-Μ: Και επειδή έχει και την οθόνη στο κέντρο, μπορεί μεν να μοιάζει με το πρόσωπο 

αλλά είναι σε κάθε περίπτωση οθόνη που πλέον έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις 

οθόνες. 

Ε.Δ: Τάμπλετ. 

Μαρία: Ωραία. Και για  τα τεχνικά της χαρακτηριστικά (ομιλία, κινήσεις κλπ.); Είναι 

επαρκή; Θα έπρεπε να είναι περισσότερα; 

E: Φαίνονται επαρκή. Ακόμα, είναι θετικό ότι αυτός που το χειρίζεται μπορεί να 

προσθέσει επιπλέον υλικό, ανάλογα με αυτό που θέλει να πετύχει. 

Ε.Δ: Εμείς πέρσι που είχαμε πάει στην Αμερική, είχε μια οθόνη και της μιλούσε. Και 

της έλεγε: Γεια σου Αλεξία. Τι καιρό έχει σήμερα; Και απαντούσε: Σήμερα ο καιρός 
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είναι ηλιόλουστος.  Δηλαδή εγώ κανονικά θα μπορούσα να είμαι στο σπίτι, να ρωτάω 

την Αλεξία και αυτή να μου απαντάει.  

Μαρία: Ποιος όριζε τι θα απαντήσει; 

Ε.Δ: Κανένας. Μόνη της. Είναι συνδεδεμένη με το ίντερνετ.  

Μαρία: Ααα, παίρνει πληροφορίες από το ίντερνετ ανάλογα με τι την ρωτάς. Ναι, αλλά 

άμα την ρωτούσες τι έφαγες; Θα σου απαντούσε; 

Ε.Δ: Δεν θα ρωτούσε ποτέ ένα παιδί με αυτισμό τι έφαγες.  

Ι: Ε πώς θα κάνει την παρέμβαση; Δεν ρωτάς για φυσικά φαινόμενα, που μπορεί με το 

ίντερνετ να βρει. 

Ε.Δ: Ρώτα ό,τι θέλεις. 

Ε.Κ: Μπορούσε όμως να ρωτήσει τι χρώμα είναι το μπλουζάκι που κρατάω.  

Μαρία: Ή τι είναι αυτό; 

Ε.Δ: Δεν σε βλέπει. Το παιδί με αυτισμό δεν θα ρωτούσε τέτοια πράγματα. 

Μαρία: Τι θέλεις να πεις δεν κατάλαβα. 

Ε.Δ: Για βελτίωση. 

Μαρία: Α, για βελτίωση... 

Ε.Δ: Να μιλάει. Για παράδειγμα να ρωτάει το παιδί: Πώς σε λένε; Το πρώτο πράγμα 

που μαθαίνουμε. Πώς σε λένε; Και απαντάει αυτό (το εργαλείο): Με λένε Αλέξανδρο.  

Μαρία: Κατάλαβα τι λες. Απλά στην περίπτωση αυτή, αυτό το εργαλείο, είναι 

μεσολαβητής. Εσύ το ρυθμίζεις ανάλογα με αυτό που θέλεις να αναπτύξει το παιδί. Εσύ 

μπορεί να θέλεις να μάθει να παίζει. 

Ε.Δ: Με αυτό δεν αναπτύσσει την κοινωνικότητα του; Την αλληλεπίδραση που θα είχε 

με ένα άτομο; 

Μαρία: Θα μπορούσε.. 

Ε.Δ: Αντί να μιλάει με ένα άτομο, θα μιλάει στην οθόνη. 

Ι: Ε, θα το χειριστείς εσύ για να κάνει αυτό. 
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Ε.Δ: Για βελτίωση της μαργαρίτας, λέω εγώ.  

Μαρία: Για βελτίωση. Μάλιστα. 

Ε.Δ: Δηλαδή, αντί να μιλάω εγώ σε σένα και να σε κοιτάω στα μάτιά, μιλάω στην 

οθόνη και λέω: Πως σε λένε; Το λέω σαν παιδί με αυτισμό έτσι; 

Μαρία: Δηλαδή, ένα παιδί με αυτισμό θα ρωτούσε πιστεύεις ένα άλλο πώς σε λένε;  

Ε.Δ: Χαμηλής λειτουργικότητας, όχι.  

Μαρία: Όπως λες, ότι δεν θα ρωτήσει τι είναι αυτό, ή τι χρώμα είναι το βιβλίο, με το 

ίδιο σκεπτικό είναι σε θέση το παιδί με αυτισμό να κάνει συζήτηση; Δεν νομίζω ότι 

είναι σε θέση.. 

Ε.Δ: Όχι, αλλά.... Μπορεί εγώ να ρωτήσω. Να πω στο παιδί: Θέλεις να μάθεις πώς 

...επειδή έχουν κάποια στερεότυπα... πότε.. 

Ι: Εσύ σαν δασκάλα; 

Ε.Δ: Ή η μαμά του οτιδήποτε. Πότε έζησαν οι δεινόσαυροι; Ας πούμε... 

Μαρία: Ναι. 

Ε.Δ: Θα μου απαντήσει αυτό , οπότε θα μάθει ρωτώντας αυτό εδώ το μηχάνημα. 

Μαρία: Ναι. 

Ε: Εννοείς ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πηγή πληροφοριών για να μαθαίνει 

γενικά το παιδί; 

Ε.Δ. : Πες ότι ένα παιδί δεν μιλάει.  

Μαρία: Ναι. 

Ε.Δ: Του δίνω κίνητρα να μιλήσει περισσότερο. Δηλαδή από το να το ρωτάω εγώ, 

ρωτάει το ίδιο το παιδί.  

Μαρία: Απλά το θέμα είναι ότι λογικά ένα παιδί με αυτισμό, δε σου λέω για κάποιο που 

είναι υψηλής λειτουργικότητας... 

Ε.Δ: Όχι... 
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Μαρία: Δεν παίρνει την πρωτοβουλία να ανοίξει συζήτηση, ούτε να ρωτήσει πράγματα. 

Εσύ υποτίθεται το θέλεις για να αναπτύξει αυτά. Δηλαδή του δίνεις... 

Ε.Κ: Η Ελένη λέει ότι ίσως αυτό του φανεί πιο περίεργο και το κάνει πιο γρήγορα. 

Ι: Ναι όμως ο στόχος δεν είναι να αγκιστρωθεί από το μηχάνημα.  Αφού μετά θα του το 

πάρουνε το μηχάνημα, αυτό άμα συνηθίσει, ό,τι θέλει να του απαντάει κατευθείαν το 

μηχάνημα, πώς μετά θα πάει στην Μαρία να τη ρωτήσει; 

Μαρία: Εσύ ας πούμε το θέλεις σαν... 

Ε.Δ: Μα και να ρωτήσει τη Μαρία, η Μαρία μπορεί να μην ξέρει.  

Ι: Δεν σου λέω αυτό. Στόχος δεν είναι να το κοινωνικοποιήσουμε;  Αυτό σημαίνει... 

Ε.Δ: Θα το βγάλουμε μετά. Ας μάθει να μιλάει και να έχει κίνητρο για κάτι. Δηλαδή να 

μάθει να ρωτάει για κάτι,  π.χ. τι μέρα είναι σήμερα; 

Μαρία: Απ’ ότι καταλαβαίνω εσύ το αφήνεις καθαρά στο γνωστικό. 

Ε.Δ: Έτσι λειτουργούσε αυτό. 

Μαρία: Εμάς δε μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το μηχάνημα να 

βοηθήσει το παιδί να ξεδιπλωθεί, να κάνει πράγματα που πριν δεν μπορούσε να τα 

κάνει.  

Ε.Δ: Όπως; 

Μαρία: Όπως, ας πούμε να μάθει να περιμένει τη σειρά του.  

Ε.Κ: Η καθημερινή επικοινωνία. 

Μαρία: Να μάθει ας πούμε να αναγνωρίζει τα συναισθήματα. Εγώ αυτό θα έκανα. Αν 

έκανα την παρέμβαση, θα είχα κάποια φύλλα εργασίας με τα συναισθήματα και θα 

έλεγε ας πούμε η Μαργαρίτα, Γιώργο κύκλωσε το χαρούμενο πρόσωπο που έχω δείξει. 

Ο σκοπός είναι να εκτελέσει πράγματα που θα τον βοηθήσουν γνωστικά και κοινωνικά.  

Ε.Δ: Αυτό θα το έλεγες εσύ ή το μηχάνημα; 

Μαρία: Η μαργαρίτα θα το έλεγε που θα την είχα ορίσει εγώ. Δηλαδή εμείς δε θέλουμε 

το παιδί να έχει ένα μηχάνημα που του δίνει πληροφορίες. Ο σκοπός είναι να μπορεί να 

δέχεται εντολές από αυτό.  
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Ε.Δ: Να εκτελεί... 

Μαρία: Μπράβο!!! Αυτή είναι η δουλειά αυτού του εργαλείου. Δεν είναι λάθος αυτό 

που λες... 

Ε.Δ: Είναι για βελτίωση. 

Μαρία: Ναι, απλά δεν ξέρω αν εμπίπτει στην βελτίωση γιατί χρησιμοποιείται για 

εντελώς άλλο πράγμα. Εσύ λες να δημιουργηθεί κάτι άλλο. 

Ά-Μ: Η αλήθεια είναι πάντως, εμένα να μου έχει τύχει , σε όλα τα παιδιά που είχα, σε 

ρωτάνε πάντα κάτι δύσκολο, που δεν ξέρεις να το απαντήσεις και είναι μια αφορμή. 

Εγώ θυμάμαι φέτος το παιδί μου τον ενδιέφεραν τα κάστρα. Με ρωτούσε και ήταν 

πάντα πηγή συζήτησης και γνωριμίας και μετά στηριζόμουν εκεί για να αναπτύξουμε 

και άλλα πράγματα.  

Μαρία: Ναι ναι. 

Ά-Μ: Αλλά σε πολλά είχα αγνοία, δεν ήξερα να απαντήσω.  

Μαρία: Ναι.   

Ά-Μ: Και εκεί ο ίδιος απογοητευότανε.  

Ι: Σε αυτό που λες, ότι ένα μηχάνημα θα ήξερε να απαντήσει.  

Μαρία: Απλά δεν θέλουμε ένα μηχάνημα που να παράγει γνώση. Θέλουμε να το 

βοηθήσει να κάνει πράγματα. Αυτό. Εε, τώρα για τη συμπεριφορά. Πιστεύετε πως οι 

οδηγίες που δίνει αρχικά  η μαργαρίτα και η αντίδραση της αργότερα 

(ανατροφοδότηση, επιβράβευση, ήχος αποτυχίας κλπ.) βοηθούν στην ανάπτυξη 

κοινωνικών αλλά και γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό; Δηλαδή τον 

βοηθάει να του πει μπράβο τα κατάφερες; Ή να είχε τον ήχο απογοήτευσης ή  η 

επιβράβευση και αντίστοιχα η απογοήτευση το βοηθάει; 

Ε.Δ: Θεωρώ πως όχι μόνο τα παιδιά με αυτισμό αλλά όλα τα παιδιά. Είτε είσαι 

ενήλικας, είτε είσαι ανήλικος. 

Ι: Είναι ένα κίνητρο.  

Ε.Δ: Πάντα όλοι θέλουμε την επιβράβευση.  

Ε.Κ: Εξαρτάται πως θα είναι ο ήχος.  
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Ε.Δ: Να μην είναι κοροϊδευτικό. 

Ε.Κ: Ναι μεν να έχει έναν ήχο, να του λέει καλή η προσπάθεια σου, δεν τα κατάφερες 

αυτή τη φορά, την επόμενη φορά μπορείς να τα πας καλυτέρα. Δηλαδή να μην τον 

απογοητεύει τελείως.  

Μαρία: Ο τρόπος που θα το λέει.  

Ε.Κ: Ναι ο τρόπος. 

Ι: Για να μπορέσει να συνεχίσει και να κατακτήσει και το μπράβο. 

Μαρία: Να μην τον αποθαρρύνει.  

Ι: Ναι. 

Ε.Κ: Ναι . 

Ε: Μα αυτό που θα πει θα το έχει ορίσει ο εκπαιδευτικός σωστά; 

Μαρία: Σωστά! 

Ε: Άρα από τον εκπαιδευτικό εξαρτάται πώς θα το διατυπώσει. 

Μαρία: Ακριβώς! 

Ά-Μ: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σημαντικό βέβαια το μπράβο της δασκάλας, το μπράβο 

της μαργαρίτας. 

Ι: Στη φάση αυτή όμως εμάς αυτό μας νοιάζει. 

Μαρία: Ναι. Επειδή του δίνει μια οδηγία να εκτελέσει, οπότε όταν την εκτελεί σωστά 

την όποια οδηγία, τότε το επιβραβεύεις.  

Ά-Μ: Άρα εγώ σου έδωσα την οδηγία, εγώ θα σε επιβραβεύσω.  

Μαρία: Ναι.  

Ε.Δ: Επίσης σε αυτό, μπορείς να βάλεις όσες φορές θέλεις το repeat. Δηλαδή να ακούει 

πολλές φορές το μπράβο άμα του αρέσει.  

Μαρία: Το θέμα είναι να το ακούει όταν το κάνει όμως σωστά. Δεν έχει νόημα να κάνει 

λάθος και εσύ να του λες μπράβο..  

Ε.Δ: Όχι, όταν θα το κάνει σωστά.  
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Μαρία: Α, ναι.  

Ε.Δ: Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο να λέει συνέχεια δεκαπέντε φορές 

μπράβο, μπράβο, μπράβο. 

Ε. Κ: Θα το πει η μαργαρίτα και θα συμπληρώσει και ο δάσκαλος προφανώς.  

Ε.Δ: Θα συμπληρώσει κάποια στιγμή και ο δάσκαλος, αλλά για το μηχάνημα του είναι 

πιο εύκολο να λέει συνέχεια: πατά το κόκκινο πλήκτρο, πατά το κόκκινο πλήκτρο. 

Μαρία: Πρακτικά. Πράγματα που πρέπει να επαναλαμβάνονται, εννοείς ότι είναι 

βαρετά. Προχωράμε λοιπόν στη λειτουργία και το χειρισμό. Τι έχετε να σημειώσετε για 

την λειτουργία του εργαλείου. Είναι απλό στη χρήση ή πιστεύετε ότι απαιτούνται πιο 

εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογίας για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά; 

Ά-Μ: Απλό είναι. Απλώς χρειάζεται μια διακριτικότητα αν δεν έχεις τον βοηθό για να 

μην σε καταλάβει το παιδί.  

Μαρία: Όχι, πέρα από την διακριτικότητα, εσύ θεωρείς ότι είναι εύκολο για έναν 

εκπαιδευτικό, να το ρυθμίσει να πάρει εκφράσεις, θεωρείτε ότι είναι κάτι περίπλοκο; 

Αυτό λέω. 

Ε.Κ: Εντάξει στην αρχή μέχρι να το μάθουμε, γιατί σε εμάς ήταν τελείως άγνωστο. Εγώ 

προσωπικά δεν το ήξερα. Σίγουρα, είναι κάτι άγνωστο και δύσκολο. Αλλά αν το μάθεις, 

πιστεύω θα έχει ότι μια ηλεκτρονική συσκευή.  

Ε: Κατά τη γνώμη μου το λογισμικό φαίνεται να είναι αρκετά εύκολο και δεν νομίζω 

ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για τη χρήση του. 

Ά-Μ: …. Από ότι είδαμε στο περιβάλλον έχει στάνταρ πράγματα, μάτια, φράσεις κλπ... 

Μαρία: Ναι; 

Ά-Μ: Μπορείς να προσθέσεις και εσύ δικά σου; 

Μαρία: Μπορείς να προσθέσεις τις οδηγίες που θέλεις ή τις εκφράσεις 

καλωσορίσματος, επιβράβευσης κλπ. 

Ά-Μ: Νομίζω είναι στάνταρ τα πράγματα που μπορείς να κάνεις. 

Ε.Δ : Και από αυτά που γράφεις, ότι θέλεις γράφεις έτσι; 
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Μαρία: Ναι ό,τι θέλεις. Το ρυθμίζεις. Ναι, αφού μπορεί να κάνεις κάτι εντελώς 

διαφορετικό. Εσύ γράφεις αυτό που σε εξυπηρετεί κάθε φορά. Άρα απλό στη χρήση. 

Λοιπόν, Θεωρείτε πως με την χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου μπορούν να τεθούν 

και να επιτευχθούν εκπαιδευτικοί στόχοι που εστιάζουν στην ανάπτυξη κοινωνικών-

γνωστικών δεξιοτήτων σε μαθητές με αυτισμό; Είναι εφικτό ή τελικά δεν γίνεται; 

Ε.Δ: Ναι ας πούμε.. 

Ά-Μ: Νομίζω αυτό θα πετύχουμε ουσιαστικά. 

Μαρία: Αυτό λέω. Θεωρείτε ότι το πετυχαίνουμε; Θεωρείτε ότι με την περιγραφή που 

είχατε μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο; 

Ε: Εφόσον ο δάσκαλος δημιουργεί εντολές ανάλογα με το στόχο που θέλει να πετύχει, 

τότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι δυνατόν να επιτευχθούν κοινωνικο-γνωστικοί 

στόχοι. Παρόλα αυτά πολλοί είναι οι  παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν το τελικό 

αποτέλεσμα, τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς. 

Ε.Κ: Ναι. 

Ε.Δ: Απλά πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι οι στόχοι. Τι θέλουμε; Στα 

Μαθηματικά; Γλώσσα; Στις κοινωνικές δεξιότητες; 

Μαρία: Ναι, αυτό είναι κάθε αντικείμενο ξεχωριστό. Εσύ το ορίζεις αυτό.  

Ε.Κ: Στο σχολείο μου ας πούμε είχαμε ένα παιδί με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας 

και δεν μιλούσε καν μες την τάξη, ούτε καλημέρα, ούτε τι κάνεις, ούτε τίποτα. Και 

θυμάμαι που με μια άλλη δασκάλα, είχαμε κάνει, είχαμε γυρίσει βιντεάκια και καλά 

χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού, άνοιγα, λέγαμε καλημέρα, τι κάνεις, πως είσαι, και 

μετά του τα δείχναμε και έτσι σιγά σιγά απέκτησε αυτά τα βασικά της επικοινωνίας. 

Οπότε αυτό πιστεύω θα του κάνει καλό. Και θα ήταν κάτι πιο ευχάριστο οπτικά μέσω 

της μαργαρίτας από το να βλέπει ένα βιντεάκι με δυο άγνωστες στην ουσία.  

Μαρία: Ωραία.  

Ά-Μ: Ναι, γιατί πλέον θα έχει γίνει κομμάτι της τάξης, οπότε όντως θα ήταν 

ευεργετικό.  

Μαρία: Ωραία. Πιστεύετε πως η μαργαρίτα θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της κοινωνικότητας και της ενσυναίσθησης των παιδιών αυτών; 
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Ά-Μ: Κοινωνικότητα ναι, ενσυναίσθηση δεν είμαι σίγουρη.  

Ε.Κ: Αναλόγως. Αν υπάρχουν εκφράσεις στο πρόσωπο της μαργαρίτας. 

Μαρία: Δηλαδή; 

Ε.Κ: Άμα ας πούμε η μαργαρίτα μιλάει στο παιδί και του λέει καλημέρα και το παιδί 

δεν απαντάει και δείχνει δυσαρεστημένη η μαργαρίτα, μέσα από τις εκφράσεις, ίσως 

μπει σιγά σιγά, ανάλογα με το επίπεδο κάθε παιδιού, στη διαδικασία να σκεφτεί πως 

νιώθει.  

Μαρία: Ναι. 

Ε.Δ: Δηλαδή αν κατεβάζει τα πέταλα. Ή αν πονάει, άμα το χτυπήσει να βγάλει έναν ήχο 

ή να μαδηθεί.  

Ε.Κ: Ακόμα και στην περίπτωση που πετυχαίνει τον στόχο σε ένα παιχνίδι, και του λέει 

μπράβο, αυτόματα από το χαμόγελο της μαργαρίτας να καταλάβει και το παιδί ότι 

έκανε κάτι καλό, αρά στο καλό χαμογελάμε.  

Μαρία: Καλά γι’ αυτό θα πρέπει προφανώς να υπάρξει και κάποια παρέμβαση από τον 

δάσκαλο. Να του πει ότι αυτό είναι χαρά, αυτό είναι λύπη κλπ.  

Ε.Δ: Απλά θεωρώ ότι την ενσυναίσθηση είναι δύσκολο να την πετύχεις και στους 

μεγάλους. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να το πετύχεις στα παιδιά με αυτισμό.  

Ε: Συμφωνώ! Πιστεύω πως είναι αρκετά διαφορετικό το παιδί να αλληλεπιδρά σε ένα 

περιβάλλον με ελεγχόμενες αντιδράσεις και διαφορετικό σε περιβάλλοντα που οι 

αντιδράσεις των συνδιαλεγόμενων είναι αυθόρμητες και πιο παρορμητικές. 

Μαρία: Μάλιστα.  

Ε.Κ: Ακριβώς, άρα αυτό ίσως καταφέρουμε να το πετύχουμε σιγά σιγά. 

Μαρία: Αλλά όσον αφορά αυτό που είπες για τον πόνο, ίσως μπορούν να προστεθούν 

και άλλα πράγματα.  

Ε.Δ: Γιατί στην ενσυναίσθηση τι θέλουμε να πετύχουμε; Αν μας πείραξε ο άλλος, αν 

λυπηθήκαμε, αν πειραχτήκαμε, δηλαδή όλα αυτά πως θα τα δείξει η μαργαρίτα; 

Μαρία: Άρα, ίσως δεν είναι επαρκής σε αυτή τη φάση η μαργαρίτα για να ... 
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Ε.Δ: Δεν ξέρω αν ένα ρομπότ μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο και τα 

συναισθήματα που έχει.  

Μαρία: Έχετε λοιπόν να προσθέσετε κάτι ακόμα για την ενσυναίσθηση;  

Ά-Μ: Ότι σίγουρα στο βήμα που φεύγει ο δάσκαλος και μένει το ρομπότ εε η 

μαργαρίτα, ο μαθητής και ο συμμαθητής του, εκεί σίγουρα νομίζω ότι επειδή είναι οι 

δυο τους, ειδικά και στο σημείο που ίσως περισσεύει η μαργαρίτα, εκεί ίσως 

αλληλεπιδρούν οι δυο τους και ίσως αναπτύσσεται καλύτερα η ενσυναίσθηση. 

Μαρία: Άρα έχει βοηθήσει η μαργαρίτα σε αυτό πιστεύεις; 

Ά-Μ: Ναι. 

Ε.Κ: Βάζεις τις βάσεις και σιγά σιγά... 

Ά-Μ: Ναι. Ξεκίνησαν με τη μαργαρίτα... 

Μαρία: Άρα ίσως αργότερα μπορεί να βοηθήσει με κάποιο τρόπο... 

Ά-Μ: Και μετά φαντάζομαι ίσως προτιμήσει να είναι με τον συμμαθητή του πάρα με 

την μαργαρίτα. 

Ε.Κ: Εγώ πιστεύω ότι θα συμβάλλει, αλλά θέλει πολύ χρόνο για να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο.  

Μαρία: Ωραία.. Έχετε να προτείνετε κάποια άλλη εφαρμογή αυτού του εργαλείου; Με 

ποιον άλλον τρόπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί; Θα το χρησιμοποιούσατε εσείς 

διαφορετικά; 

Ε.Δ: Αν βάλεις ρόδες στην γλάστρα, να βγαίνετε έξω μαζί μια βόλτα. Να το πιάσει από 

το κλωνάρι, να θεωρηθεί ότι εκείνο είναι το χέρι του, και ας πούμε ότι ένα παιδί δεν του 

αρέσει να το αγγίζουν.. 

Μαρία: Σαν παιδί να το πάρει, σαν φίλο του; 

Ε.Κ: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό.  

Ά-Μ: Είναι λίγο επικίνδυνο. Μην εθιστεί να είναι εκεί, και να μην αποζητήσει να 

κοινωνικοποιηθεί με τους γύρω του. 

Ε: Γιατί να εθιστεί; Αφού υποτίθεται η μαργαρίτα θα το βοηθήσει να αναπτύξει κάποια 

κοινωνικότητα. 
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Ε.Δ: Ναι, ας μάθει πρώτα να παίζει με το λουλούδι, να το πιάνει. 

Ε.Κ: Ναι, αλλά μετά μπορεί να συνηθίσει στην μαργαρίτα και να μην δέχεται άνθρωπο 

και να έχει ταυτιστεί με τη μαργαρίτα.  

Ε.Δ: Ναι αλλά και τόση ώρα με αυτά που λέμε πάλι με τη μαργαρίτα θα εθιστεί. 

Ε.Κ: Θα είναι στο περιβάλλον και ένα παιδί. 

Ε.Δ. : Ας το πιάσει και ο συμμαθητής από το άλλο το κλωνάρι.  

Ι: Ο στόχος είναι να πιάσει το παιδί το παιδί και όχι οι δυο τη μαργαρίτα. 

Ε.Δ: Ε καλά στο τέλος θα τη βγάλουμε τη μαργαρίτα.  

Ά-Μ: Στην αρχή για πρώτο βήμα.  

Μαρία: Γενικά, είπαμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να την έχει μαζί του. 

Δεν είναι ανάγκη να πάρει ολόκληρη τη μαργαρίτα μαζί με τη γλάστρα. 

 Ε.Δ. Ναι εντάξει, ας πάρει το μαξιλάρι.  

Ε.Κ: Αγκαλιά θα βοηθούσε σε ένα παιδί που ίσως δεν δέχονταν αγγίγματα.  

Ά-Μ: Την άμεση επαφή.  

Ε: Ναι. Να εξοικειωθεί με κάποιον δίπλα του.  

Μαρία: Βρήκαμε άλλον τρόπο να χρησιμοποιηθεί εκτός από αυτά που είπαμε μέχρι 

τώρα;  

Ά-Μ: Δεν είπαμε κάτι καινούργιο.  

Ε.Κ: Η Ελένη πρότεινε αυτό για να το παίρνει μαζί του.   

Ε.Δ: Δηλαδή όπως εγώ φροντίζω το παιδί με αυτισμό, το παιδί με αυτισμό να φροντίσει 

τη μαργαρίτα του.  

Μαρία: Να αναλάβει ρόλο δασκάλου; 

Ε.Δ: Όχι δασκάλου. 

Ι: Φροντίδας.  
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Ε.Δ: Φροντίδας. Έχω την μαργαρίτα μου και την παίρνω μαζί μου. Να προσέξω για 

παράδειγμα να μην λερωθεί. 

Μαρία: Άρα θα αναπτύξει ... 

Ε.Δ: Να μην την αφήσει κάπου και χαλάσει, μαραθεί.  

Μαρία: Άρα για να αναπτύξει την υπευθυνότητα για παράδειγμα. 

Ε.Δ: Την υπευθυνότητα, τη φροντίδα. Να φροντίσει αυτός, να μην τον φροντίζουν 

πάντα οι άλλοι.  

Ι: Σαν τα σκυλάκια.  

Μαρία: Ααα λες αυτά που αναφέραμε στην αρχή. Ωραία. Προχωράμε; Ποια είναι η 

γνώμη σας για την χρήση της μαργαρίτας από κάποιον που δεν είναι εκπαιδευτικός π.χ. 

Λογοθεραπευτής; Όπως αυτό που σας είπα πριν. Ότι θα μπορούσε και λογοθεραπευτής 

να το χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο. Γιατί και οι λογοθεραπευτές πλέον κάνουν 

παρεμβάσεις γνωστικές. 

Ε: Νομίζω πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί γενικά από ειδικούς διαφόρων κλάδων, 

οι οποίοι συναναστρέφονται και κάνουν παρεμβάσεις σε παιδιά με αυτισμό και γιατί όχι 

και από τους γονείς τους, με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν να το χειρίζονται σωστά. 

Ά-Μ: Από τη στιγμή που θα παίξουν ένα παιχνίδι και τα λοιπά και θα χρειάζονται 

εντολές, επιβράβευση. 

Μαρία : Και ψυχολόγος είναι ένας άλλος ειδικός που θα μπορούσε να σχετίζεται με ένα 

τέτοιο. 

Ε.Δ: Απλώς ο λογοθεραπευτής η κύρια δουλειά του είναι να ασχοληθεί με το λόγο. Και 

όταν εγώ δεν βλέπω εσένα πως αρθρώνεις.... 

Μαρία: Αυτός είναι ο σκοπός, αυτό λέμε. Η δουλειά του εργαλείου είναι αυτή. Να είναι 

ο καθοδηγητής, ο μεσολαβητής που να σου δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνεις.  

Ε.Δ: Ε για λογοθεραπευτή δεν νομίζω ότι είναι κύριο.. είναι ένα δευτερεύον εργαλείο. 

Ι: Ναι όμως κάνουν και οι ίδιοι παρεμβάσεις.  

Μαρία: Δηλαδή να το χρησιμοποιήσει ο λογοθεραπευτής ως μέσο παρέμβασης για να 

βοηθήσει στην ανάπτυξη του λόγου. 
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Ά-Μ: Όπως εσύ που είσαι δασκάλα του, έτσι να το χρησιμοποιήσει και αυτός. 

Μαρία: Ναι. 

Ι: Αυτό το κομμάτι θα πάρει μόνο, δεν θα πάρει την κοινωνικοποίηση, τα ψυχολογικά. 

Ε.Δ: Τι θα πάρει; 

Ι: Μόνο το κομμάτι που τον ενδιαφέρει για τον λόγο.  

Ε.Δ: Ε άμα έχει αυτό λόγο, πώς θα δω εσένα πως προφέρεις το δ και το θ; Πώς θα δω 

τη γλώσσα σου αν είναι εδώ πέρα η εδώ; Εφόσον αυτό δεν ανοιγοκλείνει το στόμα; 

Ε.Κ: Ακουστικά μόνο.  

Ι: Με την εντολή που θα πει. 

Ε.Δ: Εμένα ακουστικά δεν μου λέει κάτι. Άρα και ο λογοθεραπευτής μπορεί να το 

χρησιμοποιήσει μόνο ως παιχνίδι ρόλων και  για κοινωνικές ιστορίες. 

Μαρία: Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί; 

Ε.Δ: Ναι, αλλά όχι για την κύρια δουλειά του λογοθεραπευτή.  

Μαρία: Ωραία. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να βοηθήσει παρόλα αυτά; 

Ε.Κ: Στον τομέα του λόγου, ναι. 

Ε.Δ: Αυτό είπα. Όπως και για τον δάσκαλο.  

Ε.Κ: Αν και ανάλογα την περίπτωση. Αν είναι ένα παιδί υψηλής λειτουργικότητας, 

πιστεύω δε θα έχει θέμα να δει το στόμα του αλλουνού. 

Ε.Δ: Ένα παιδί υψηλής λειτουργικότητας ούτε την μαργαρίτα δεν θα χρειαστεί. 

Ε.Κ: Μην το λες. 

Ι: Μπορεί να έχει ελλείψεις και να τη χρειάζεται για να βελτιωθεί.  

Ε: Στην ενσυναίσθηση. 

Ε.Δ: Στο κοινωνικό κομμάτι. 

Ε.Κ: Στο συναισθηματικό κομμάτι. 

Ε.Δ: Στο κοινωνικό κομμάτι. 
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I: Ε ναι υπάρχει κάπου που βοηθάει. 

Ε.Δ: Όχι στον κύριο ρόλο του λογοθεραπευτή όμως. 

Ά-Μ: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει και κάποιος λογοθεραπευτής και 

κάποιος άλλος ειδικός όχι εντελώς αλλά σε μεγάλο ποσοστό γιατί αυτοί δουλεύουν με 

κάρτες, με παιχνίδια, με εντολές κλπ. 

Ε.Κ: Και σε συνεργασία με το δάσκαλο μπορεί να το κάνει.  

Ε.Δ: Εδώ δε λέμε μόνο για τον λογοθεραπευτή; 

Μαρία: Εντάξει, ιδέες πείτε, δεν το δένουμε κόμπο, αλλά λέμε ότι εκτός από τον 

δάσκαλο που έχει άμεση επαφή με τέτοια παιδιά και για άλλες ειδικότητες που βλέπουν 

τέτοια παιδιά.  

Ε.Δ: Ναι, όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι. Όσον αφορά το κομμάτι του λόγου 

θεωρώ πως όχι.  

Μαρία: Ωραία. Τώρα για άλλους ειδικούς που λέγαμε, πιστεύετε πως μια παρέμβαση εξ 

αποστάσεως από έναν τέτοιο ειδικό θα βοηθούσε ένα παιδί με αυτισμό; Αν λάβουμε 

υπόψη μας ότι το παιδί θα βρίσκεται στο δικό του περιβάλλον και έτσι δεν θα υπάρχει 

διατάραξη της καθημερινότητάς του και με την προϋπόθεση ότι το παιδί θα 

αλληλεπιδρά με την μαργαρίτα,  μέσω κάμερας μπορεί και ρυθμίζει ο ειδικός και δίνει 

οδηγίες στο παιδί για να κάνει αυτά που πρέπει.  

Ε.Δ: Δηλαδή θα κάθεται στο δωμάτιο του... 

Μαρία: Και θα αλληλεπιδρά με τη μαργαρίτα όμως. Δηλαδή είναι το παιδί, η μαργαρίτα 

και εξ αποστάσεως με κάποια κάμερα.. 

Ε.Δ: Και ξεκινάει η μαργαρίτα να μιλάει και να δίνει εντολές στο παιδί.  

Μαρία: Ναι, τις οποίες δίνει φυσικά ο ειδικός.  

Ά-Μ: Το κλείνει ακόμη περισσότερο νομίζω, γιατί στον αυτισμό το θέμα μας είναι να 

ανοιχτεί, να επικοινωνήσει, να έρθει σε επαφή με ανθρώπους, για πρώτο βήμα ίσως να 

ήταν καλό. 

Ι: Το περιβάλλον όμως που είναι οικείο, έχει μια ρουτίνα, έχει τα πράγματα του, τον 

χώρο του...  
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Μαρία: Δηλαδή μια παρέμβαση ενός ψυχολόγου, αντί να το πας το παιδί στο γραφείο 

του ψυχολόγου και να του κάνει μια συνέδρια, να γίνει αυτή η παρέμβαση μέσω της 

μαργαρίτας. Αυτό λέμε δηλαδή, να είναι μεσολαβητής. 

 Ε: Θα μπορούσε να γίνει εξ αποστάσεως παρέμβαση, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει 

τρόπος ο εκπαιδευτής να μπορεί να παρακολουθεί κάθε αντίδραση του παιδιού ώστε να 

είναι ακριβής και καίριος στις παρεμβάσεις του. 

Ε.Δ: Απλά θα πρέπει να έχει κάποιο ηχείο. 

Μαρία: Αφού μιλάει ... 

Ι: Τα τεχνολογικά... 

Μαρία: Ε αφού μιλάει δεν έχει ηχείο; 

Ε.Δ: Έχει κατευθείαν ηχείο; Πάει κατευθείαν η εντολή; 

Μαρία: Ναι. 

Ε.Δ: Α, εντάξει. 

Μαρία: Αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι πιο εύκολο να το δεχτεί το παιδί, πιο εύκολο 

να το ακούσει, από το να ακούσει έναν ξένο ειδικό που μπορεί να τον βλέπει μια φορά 

στις δυο εβδομάδες, άρα θα του είναι πιο εύκολο να βοηθηθεί.  

Ε.Κ: Αναλόγως. Αν στο δωμάτιο που ήτανε έχει έναν υπολογιστή ή ένα κινητό και ένα 

παιδί με αυτισμό που τα περισσότερα είναι προσκολλημένα σε αυτά, δεν ξέρω κατά 

πόσο θα μπορούσε να εστιάσει σε αυτό και να έχει αποτέλεσμα. 

Μαρία: Α εννοείς ότι αν υπάρχουν κι αλλά μέσα τεχνολογικά ή ηλεκτρονικά τέλος 

πάντων δε θα ήταν αρκετό αυτό να του τραβήξει την προσοχή. 

Ε.Κ: Ανάλογα με την περίπτωση του παιδιού. Παίζει ρόλο.  

Ε.Δ: Εγώ νομίζω πρέπει να προστεθεί μια κάμερα πάνω στην μαργαρίτα.  

Μαρία: Η οποία θα κάνει τι; 

Ε.Δ: Να βλέπει το παιδί.. 

Ι: Σε περίπτωση εξ αποστάσεως όμως θα είναι κι άλλος ο εξοπλισμός που θα έχει.  

Μαρία: Δεν το κατάλαβα αυτό. Εξήγησε το καλύτερα. 
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Ε.Δ: Όπως είναι η οθόνη, ας έχει εδώ την κάμερα. 

Μαρία: Ε και σε τι εξυπηρετεί; 

Ε.Δ: Να βλέπω και το παιδί εκείνη την ώρα. 

Ι: Στην εξ αποστάσεως λέει. 

Ε.Δ: Εσύ που θα είσαι κρυμμένη.  

Μαρία: Το βλέπεις το παιδί. Αφού από κάπου υπάρχει κάμερα.  

Ε.Δ: Εννοώ να είναι πάνω στο τάμπλετ. 

Μαρία: Εννοείς αυτό σαν βελτίωση; 

Ε.Δ: Ναι. Όπως το ηχείο, να έχει και μια κάμερα.  

Μαρία: Κατάλαβα.  

Ά-Μ: Εγώ εδώ δεν έχω καταλήξει, γιατί βρίσκω τα πλεονεκτήματα, δηλαδή το ότι θα 

είναι στο χώρο του, θα είναι με τη μαργαρίτα που θα υπάρχει στην ζωή του αρκετό 

καιρό, ότι έχει μια εξοικείωση, αλλά από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει να 

ολοκληρώσει τη συνέδρια με τον ψυχολόγο. 

Μαρία: Εννοείς ότι μπορεί να βαρεθεί γρήγορα; 

Ά-Μ: ...Θα το δει σαν παιχνίδι και ίσως του φύγει το ενδιαφέρον. Στον αυτισμό από τη 

μια θα δυσκολευτεί να δει εσένα ως ψυχολόγο και να σου ανοιχτεί τέλος πάντων, να 

μπορέσετε να αλληλεπιδράσετε, αλλά από την άλλη αυτή είναι και η πρόκληση, να 

ζοριστεί γιατί έτσι θα συνεχίσει από δω και πέρα.  

Μαρία: Άρα λέμε ότι το εργαλείο αυτό είναι βοηθητικό, δηλαδή ο ρόλος του είναι 

υποστηρικτικός. Θεωρείτε πως θα μπορούσε να έχει και κάποιον άλλο ρόλο εκτός από 

βοηθητικό εργαλείο; 

Ά-Μ: Κάτι πιο πρωταγωνιστικό εννοείς; 

Μαρία: Οτιδήποτε. 

Ά-Μ: Σίγουρα είναι σαν παιχνίδι για αυτό και είναι πολύ προσιτό στα παιδιά. 

Ε: Σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε πάντως να αντικαταστήσει το ρόλο του 

εκπαιδευτικού ή οποιουδήποτε άλλου ειδικού. 
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Ε.Δ: Μπορεί να πάρει η μαργαρίτα το ρόλο ενός φίλου;  

Ι: Μετά όμως θα προσκολληθεί στην μαργαρίτα και δε θα χρειάζεται να κάνει άλλους 

φίλους, αφού θα λειτουργεί η μαργαρίτα σαν δικός του φίλος.  

Ε.Δ: Γιατί όταν κάνουμε έναν φίλο, δεν κάνουμε άλλον; 

Μαρία: Υποτίθεται ότι αυτό το εργαλείο σε βοηθάει να αναπτύξεις κάποια 

κοινωνικότητα και μετά να την κάνεις εφαρμογή στην πραγματική ζωή. Αυτά είναι τα 

πρώτα βήματα, δε λέμε ότι μένει προσκολλημένο εκεί. 

Ε.Δ: Εγώ μετά θα δώσω εντολή στην μαργαρίτα και θα πω: καλά περνάμε εμείς οι δυο, 

μήπως θέλεις να βάλουμε και έναν τρίτο στην παρέα γιατί το παιχνίδι που θα σου πω 

τώρα, παίζεται με τρία άτομα. Και εφόσον έχω εμπιστευτεί τη μαργαρίτα ( το παιδί με 

αυτισμό) την εμπιστεύομαι να με πείσει να πάρω και έναν τρίτο στην παρέα. Μετά 

μπορώ να του δώσω και την εντολή: ξέρεις, εμένα δε με χρειάζεσαι τώρα, έχεις αυτόν 

τον φίλο. 

Ά-Μ: Ή μπορεί να το καταλάβει και ο ίδιος ότι περισσεύει( η μαργαρίτα). 

Ε.Δ: Δηλαδή μπορεί να κάνει η μαργαρίτα: ούφ, κουράστηκα συνέχισε με τον άλλον 

σου τον φίλο. 

Ε: Δηλαδή βοηθάει στο να εντάξει και άλλους, αυτό λέμε. 

Ε.Δ: Ε ναι, αφού αυτός ήταν ο ειδικός στόχος. Να φύγει το ρομπότ και να μείνει το 

παιδί με το παιδί.  

Ε.Κ: Και εγώ συμφωνώ.  

Ε.Δ: Είναι τι εντολές θα δώσεις και πώς θα το χειριστείς κάθε φορά.  

Μαρία : Εξαρτάται τι θέλεις αναπτύξεις κάθε φορά, τι θέλεις  να πετύχεις.  

Ε.Δ: Εγώ αν το είχα αυτό , μμμμ δεν είμαι σίγουρη για το κοινωνικό κομμάτι, που δεν 

με βρίσκει τόσο σύμφωνη, θα το χρησιμοποιούσα κυρίως για το γνωστικό κομμάτι .. 

Μαρία: Δεν μπορεί να βοηθήσει πιστεύεις στην κοινωνική ανάπτυξη δηλαδή; 

Ε.Δ: Ανάλογα με τις εντολές. 
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Μαρία: Μα τις εντολές εσύ τις ορίζεις, ανάλογα με αυτό που θέλεις να πετύχεις. Αν εσύ 

θέλεις να πετύχεις να γίνει πιο κοινωνικό το παιδί, του δίνεις άλλες εντολές, αν θες να 

πετύχεις ένα γνωστικό πράγμα με το παιδί δίνεις άλλες εντολές και ούτω καθεξής... 

Ε.Δ: Εγώ αυτό το εργαλείο θα το αγόραζα για το γνωστικό κομμάτι αρχικά, δηλαδή στο 

να με βοηθήσει να δίνω την εντολή : ένα, συμπλήρωσε το γράμμα που λείπει ή 

συμπλήρωσε τον αριθμό που λείπει. 

Μαρία: Αυτός είναι ο σκοπός. 

Ε.Δ: Ένα το παιδί με αυτισμό, δυο εγώ, τρία το ρομπότ, να γίνεται κυκλικά η άσκηση. 

Αυτό το επαναληπτικό που κουράζει τους ανθρώπους γιατί η εντολή είναι η ίδια. 

Αντίθετα το ρομπότ μπορεί να επαναλαμβάνει κάτι συνέχεια χωρίς να κουράζεται. 

Ι: Η κύρια λειτουργία. 

Ε.Δ: Η φωνή του ποια θα είναι; Η μηχανική; 

Ε.Κ: Ε ναι αν είναι η δική σου θα το καταλάβει και ποιος το χειρίζεται  υποθέτω. 

Μαρία: Δεν είναι η δική σου η φωνή. Είναι όπως μιλάνε οι υπολογιστές. Όχι τελείως 

μηχανικά υποθέτω. 

Ε.Δ: Ένα ρομπότ. Όπως το gps. 

Mαρία: Ίσως ναι.  

Ε.Δ: Οπότε όσον αφορά το γνωστικό κομμάτι αυτό, και στην συνέχεια με άλλα 

παιχνίδια που θα παίζαμε θα έβαζα και τον τρίτο φίλο, άλλα η εντολή που θα έδινα στο 

τέλος, θα ήταν: εγώ τώρα κουράστηκα, φεύγω. Θα πρέπει για να ολοκληρώσουμε 

αυτήν την ενότητα, να μείνεις με τον φίλο σου και να κάνεις αυτό και αυτό. Και εκεί θα 

πετύχαινα το κοινωνικό κομμάτι.  

Μαρία: Άρα πετυχαίνεις και κοινωνικό και γνωστικό!  

Ε.Δ: Ναι. Αλλά η πρώτη χρήση του θα αφορούσε το γνωστικό και έπειτα θα ίσως το 

χρησιμοποιούσα για ενίσχυση της κοινωνικότητας. 

Ά-Μ: Εγώ πάντως το έχω αντιληφθεί πιο πολύ ως εργαλείο κοινωνικοποίησης πάρα ως 

εκπαιδευτικό. 

Ε.Δ: Πώς; 



133 
 

Ε: Και εγώ. 

Ά-Μ: Λογισμικά για εκπαιδευτικούς λόγους και σκοπούς υπάρχουν πάρα πολλά. 

Μαρία: Που μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά με αυτισμό; 

Ά-Μ: Και σε οθόνη... 

Ε.Δ: Ναι αλλά δεν το κρατάς. 

Μαρία: Και εκείνο μπορεί να μην το κρατάς. Μπορείς να το έχεις εκεί να στέκεται.  

Ε.Δ: Αυτό όμως μπορείς να το κρατάς. 

Μαρία: Ναι. 

Ε.Κ: Άμα θέλεις. 

Ά-Μ: Γι’  αυτό ακριβώς σου καλύπτει και άλλες ανάγκες, ότι είναι φίλος σου. 

Ε.Δ: Ωραία. Πες ένα παράδειγμα πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως εργαλείο για 

κοινωνικοποίηση. 

Ι: Μόνο και μόνο που συνυπάρχετε.  

Ά-Μ: Από την αρχή να το πάρεις. Είναι ένα λουλούδι, οικείο για το παιδί, ευχάριστη 

εικόνα, επιδιώκει να βρίσκεται κοντά στο λουλούδι, δεν θα είναι ένα τάμπλετ  με 

σταυρόλεξο. 

Μαρία: Σκέτο. Σαν υπολογιστής. 

Ά-Μ: Θα επιδιώκει να είναι εκεί, σαν παιχνίδι θα το πάρει στην αρχή, οπότε ναι μεν 

εκπαιδευτικό, αλλά η αφορμή είναι ότι είναι κάτι ευχάριστο, είναι παιχνίδι, ας πάω να 

το εξερευνήσω. 

Ι: Επίσης κινείται. Μπορεί να το αγγίξει. 

Ά-Μ: Και ο κύριος ρόλος του είναι η επιβράβευση, η απογοήτευση, ναι μεν 

εκπαιδευτικά να δεις αν θα καταφέρεις κάποιους σκοπούς, από την άλλη όμως να  

αντιληφθείς αν είναι σωστό αυτό που έκανες. Προκάλεσα επιβράβευση, άρα σε εμένα 

προκάλεσε ευχάριστο συναίσθημα, στην δασκάλα μου αυτό, στον συμμαθητή μου 

αυτό, απογοήτευση, έκανα λάθος, άρα ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσω λίγο 

περισσότερο.... 
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Μαρία: Άρα ίσως  τα σημεία που επιβραβεύει βοηθούν και στο συναίσθημα που λέγαμε 

πριν; 

Ε.Κ: Ναι σιγουρά. 

Ά-Μ: Σίγουρα. Και γιατί όχι και στην εν συναίσθηση, ότι θα με επιβραβεύσει η 

μαργαρίτα, η δασκάλα μου θα χαρεί, θα την δω ότι θα χαρεί, δεν θα είναι μια άγνωστη, 

την έχω καιρό, δε σου λέω τώρα για τον πρώτο μήνα. Και πάντα αυτισμός, ναι 

εννοείται, στο δικό του περιβάλλον και κλεισμένος στον εαυτό του, αλλά η δασκάλα 

σου είναι η δασκάλα σου θα δεθείς. Οπότε θα καταλάβεις άμα της προκάλεσε και αυτής 

ευχαρίστηση.  

Ε.Δ: Ξέρεις παιχνίδια κοινωνικοποίησης που έχει η μαργαρίτα; 

Μαρία : Η μαργαρίτα δεν έχει μέσα της παιχνίδια. Η μαργαρίτα είναι ένα εργαλείο που 

του λες τι να πει. Αυτό κάνει. Είναι μεσολαβητής. Δεν σου έχει μέσα ούτε 

προγράμματα, ούτε παιχνίδια. 

Ε.Δ: Αυτό που έλεγες πριν για το σκορ 4; 

Μαρία: Το σκορ 4 ήταν επιτραπέζιο παιχνίδι. 

Ε.Κ: Ξεχωριστό από την μαργαρίτα. 

Μαρία: Η μαργαρίτα του έλεγε απλώς: «Βάλε το κόκκινο πουλί, περίμενε τη σειρά σου, 

μπράβο τα κατάφερες». Αυτό. Να μάθει να περιμένει το παιδί τη σειρά του. 

Ε.Δ: Πού είναι η κοινωνικοποίηση; 

Μαρία: Στην συγκεκριμένη παρέμβαση ο στόχος δεν ήταν η κοινωνικοποίηση, αλλά να 

μάθει να περιμένει την σειρά του.  Γι’ αυτό έλεγα και νωρίτερα ότι κάθε φορά είναι 

διαφορετικός ο στόχος που θέτεις. Και ορίζεις το εργαλείο.  

Ε.Δ: Πες μου ένα παιχνίδι κοινωνικοποίησης. 

Μαρία: Παιχνίδι κοινωνικοποίησης;  

Ι: Δεν χρειάζεται να είναι σε μορφή παιχνιδιού.  

Μαρία: Μα η σχέση που αναπτύσσει θεωρητικά με την μαργαρίτα, είναι πιο εύκολο να 

πετύχει από ότι με ένα παιδί της ίδιας ηλικίας. Γιατί το παιδί, θα νευριάσει με το παιδί 

με αυτισμό, θα του πει κάτι, που δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί, θα φύγει. 
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Κατάλαβες; Οπότε σιγά σιγά αναπτύσσοντας μια σχέση με αυτό το εργαλείο, μπορεί 

αργότερα αυτή η σχέση να μεταδοθεί και να γίνει με ένα πραγματικό παιδί. 

Ά-Μ: Δεν υπάρχουν οι κίνδυνοι που θα υπήρχε με ένα κανονικό παιδί. 

Μαρία: Ναι. Μπράβο! Είναι πιο ασφαλές. Δεν είναι απρόβλεπτο το ρομπότ. 

Ε: Ότι δεν θα νευριάσει, δεν θα το χτυπήσει.  

Μαρία: Το παιδί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η μαργαρίτα δεν έχει κάτι απρόβλεπτο που 

να ταράξει το παιδί. Οπότε με αυτό τον τρόπο θέλουμε να πετύχουμε να κάνει 

πράγματα το παιδί με αυτισμό, χωρίς να φοβάται, χωρίς να.. 

Ε.Δ: Πώς θα κοινωνικοποιηθεί όμως; Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω. 

Μαρία: Ωραία. Το έχει αυτό μαζί του συνέχεια. Το έχει σαν φίλο του ας πούμε. 

Ε.Δ: Α, το έχει σαν φίλο του; 

Μαρία: Θα μπορούσε να το αντιμετωπίζει σαν φίλο του. Όταν αναπτύσσει μια τέτοια 

σχέση που μέχρι τώρα δεν την είχε, ε δεν έχει αναπτύξει κοινωνικότητα; Σταδιακά 

αργότερα θα το φτάσεις στο σημείο να πάρεις την μαργαρίτα και να μείνει να παίξει με 

ένα άλλο παιδί. Άρα με αυτό τον τρόπο η μαργαρίτα το βοηθάει να αναπτύξει κάποια 

κοινωνικότητα. Αυτό λέμε. 

Ά-Μ: Και μόνο που... 

Μαρία: Δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Ε.Δ: Άρα δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να χειριστεί αυτό το εργαλείο; 

Μαρία: Το εργαλείο αυτό θα το χρησιμοποιήσει κάποιος ειδικός που ασχολείται με την 

εκπαίδευση των αυτιστικών παιδιών ή ίσως και κάποιος από το περιβάλλον του με την 

προϋπόθεση όμως ότι γνωρίζει να το χειρίζεται.  

Ε.Δ: Με ποιο τρόπο όμως κοινωνικοποιείται το παιδί; Ποιος είναι ο ορισμός της 

κοινωνικοποίησης; Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει 

γνωστικά και στην ένταξη της ομάδας. 

Μαρία: Αυτό όμως που λες για την ένταξη σε μια ομάδα, δεν είναι κοινωνικοποίηση; 

Ά-Μ: Ουσιαστικά θα σε προετοιμάσει, για να γνωριστώ εγώ με εσένα μετά. 
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Μαρία: Πρέπει όμως να μεσολαβήσει, γιατί εγώ που έχω αυτισμό δεν μπορώ να 

αλληλεπιδράσω κατευθείαν μαζί σου. Χρειάζομαι έναν βοηθό, να συνηθίσω και μετά 

θα έρθω μαζί σου. Αυτή είναι η δουλειά. 

Ε.Δ: Τι θα μου πει η μαργαρίτα παραπάνω όταν θα είμαστε οι δυο μας; Εγώ αυτό δεν 

μπορώ να καταλάβω στην κοινωνικοποίηση. 

Ε.Κ: Αν ένα παιδί δεν μιλάει καθόλου και δεν ξέρει να λέει ούτε γεια, και συνηθίσει να 

το κάνει με τη μαργαρίτα, θα το βοηθήσει αυτό να κοινωνικοποιηθεί. 

Ε.Δ: Θα ακούσει τη μαργαρίτα να του πει εκείνη την ώρα γεια... 

Μαρία: Δεν θα του αναπτύξει η μαργαρίτα το λόγο, αν δεν έχει λόγο. Εμείς μιλάμε για 

άλλη περίπτωση. 

Ε.Κ: Να του μάθει να χαιρετάει.  

Ά-Μ: Και μόνο που θα είναι ένα παιχνίδι, θα τραβήξει και το ενδιαφέρον των άλλων 

παιδιών στο τραπέζι.. 

Μαρία: Α ναι, πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Αυτό μπορεί να τραβήξει τα άλλα 

παιδιά. Ε τότε και εκεί έχουμε κοινωνικοποίηση. 

Ε.Δ: Ναι, αλλά τα παιδιά με αυτισμό δεν θέλουν αλλά παιδιά. 

Μαρία: Ναι, αλλά όταν το παιδί το έχεις μέσα σε μια γενική τάξη, αναγκαστικά 

συνυπάρχει με άλλα παιδιά. Δεν είναι γύρω του άλλα παιδιά; 

Ε.Δ: Τα άλλα παιδιά είναι εύκολο να πάνε στο παιδί με αυτισμό. Το παιδί με αυτισμό 

δεν θα πάει μόνο του να τα προσεγγίσει. 

Μαρία: Δεν θα πάει αυτό. Αυτό έχει τη μαργαρίτα. Τα άλλα παιδιά το πλησιάζουν γιατί 

έχει τη μαργαρίτα. Μπορεί να λειτουργήσει σαν μέσον για να τραβήξει και άλλα παιδιά, 

να έρθουν κοντά του, έστω να αλληλεπιδράσουν λίγο. Να τον ρωτήσουν: «Τι είναι 

αυτό; Παίζεις μαζί του»; 

Ε.Δ: Θα θέλει όμως αυτό εκείνη την ώρα; 

Μαρία: Εξαρτάται από το παιδί.  

Ε.Κ: Μπορεί η μαργαρίτα να του δώσει εντολή και να του πει θέλω να παίξω και με 

τους συμμαθητές σου.  
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Ε.Δ: Το παιδί που είχα τη δεύτερη χρονιά δεν ήθελε με τίποτα τα άλλα παιδιά. 

Μαρία: Θεωρείς απίθανο, να είχε την μαργαρίτα, να συνήθιζε την παρουσία τη δική της 

και αν ερχόταν ένα άλλο παιδί να το ρωτήσει κάτι θα το έδιωχνε; Μπορεί και να το 

έδιωχνε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εξαρτάται το παιδί. Μπορεί όμως και να μην το έκανε. 

Μπορεί έστω και για πέντε λεπτά να καθότανε εκεί μαζί και να αλληλεπιδρούσαν .  

Ε: Να αποκτήσει οικειότητα και να θέλει και τα άλλα τα παιδιά.  

Ι: Αυτός είναι επίσης ο στόχος. 

Μαρία: Αυτή είναι η κοινωνικοποίηση.  

Ε.Κ: Να μάθει να ζει και να δέχεται την παρουσία ενός άλλου.  

Ε.Δ: Ναι εντάξει. Με πείσατε, γιατί είπαμε περισσότερα παραδείγματα. Είναι 

διαμεσολαβητής το να δίνει τις εντολές άχρωμα, άγευστα και χωρίς συναίσθημα και 

μετά θα το έχει σαν φίλο του.  

Μαρία: Ο σκοπός δεν είναι να σε πείσουμε, αλλά να καταλάβεις τη λειτουργία του, 

ώστε να κρίνεις ως εκπαιδευτικός αν θα είχε ευεργετικό αποτέλεσμα με παιδιά που 

βρίσκονται στο φάσμα. Επομένως θεωρείς ότι περισσότερο γνωστικά θα βοηθούσε; 

Ε.Δ: Ναι. αυτό με τις εντολές.  

Μαρία: Πιο γενικά τώρα. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ένα τέτοιο εργαλείο θα 

μπορούσε να εκτιμηθεί από μια σχολική μονάδα; Είναι κάτι που κοστίζει.  

Ε.Δ: Ναι. 

Ε.Κ: Ναι μεν αλλά. Δηλαδή στο παιδάκι με αυτισμό μπορεί να έκανε καλό αλλά στα 

αλλά τα παιδιά δεν ξέρουμε.  

Ε: Μα θα το χρησιμοποιούσε η παράλληλη.  

Ε.Κ: Η παράλληλη όμως μέσα στην τάξη. 

Μαρία: Εννοείς αν θα αποσπούσε και την προσοχή και των άλλων παιδιών; 

Ε.Κ: Ναι. 

Μαρία: Με το ίδιο σκεπτικό εσύ θα μπορούσες να είχες έναν υπολογιστή να βοηθάς το 

παιδί, δηλαδή σημαίνει ότι ο υπολογιστής του αποσπάει την προσοχή των υπολοίπων 
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και δεν θα φέρεις υπολογιστή; Εσύ το έχεις αυτό σαν εργαλείο για να βοηθάς το παιδί 

με αυτισμό. 

Ε.Κ: Ναι, αλλά ο υπολογιστής δεν κάνει θόρυβο ενώ η μαργαρίτα θα κάνει, θα μιλάει.  

Μαρία: Αυτό μπορείς να το πάρεις να το δουλέψεις σε έναν χώρο ξεχωριστά, εσύ το 

προσαρμόζεις, αν θέλεις μπορεί να το πάρεις για ένα τέταρτο, ένα δεκάλεπτο. Έτσι κι 

αλλιώς οι παρεμβάσεις αυτές δεν μπορούν να έχουν μεγάλη διάρκεια γιατί το παιδί 

κουράζεται. 

Ε.Δ: Εγώ και μέσα στην τάξη θα το έβαζα.  

Ε: Επίσης μιας και μιλάμε για τη χρήση του να προσθέσω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό 

να υπάρχει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο για τους τρόπους χρήσης της όσο και 

για τους στόχους που επιθυμούμε να επιτευχθούν μέσω αυτής. 

Μαρία: Αυτό που λέγαμε για τα χρήματα; Θα ήταν διατεθειμένοι οι αρμόδιοι να 

επενδύσουν στην αγορά ενός τέτοιου εργαλείου; 

Ε.Κ: Εγώ πιστεύω όχι, γιατί έχουν άλλες πιο σημαντικές ανάγκες να καλύψουν. 

Εξαρτάται και από το σχολείο. 

Ε: Νομίζω πως χρειάζεται περισσότερη έρευνα και πειραματισμός σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του εργαλείου, ώστε οι αρμόδιοι να είναι πεπεισμένοι για τα 

θετικά αποτελέσματα μιας τέτοιας επένδυσης. 

Μαρία: Θεωρείτε πως εσείς ως εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ότι είναι εργαλείο που αν 

εσείς το παρουσιάζατε ή το χρησιμοποιούσατε και το προτείνατε θα ήταν διατεθειμένοι 

να το πάρουν; 

Ά-Μ: Αν τους πείσεις, και έβλεπαν τα αποτελέσματα ναι, αλλά έτσι σαν κάτι 

καινούριο, μια καινοτομία χωρίς να την έχουν δοκιμάσει και χωρίς να ξέρουν τα 

αποτελέσματα, όχι. Πιστεύω ότι δεν θα έδιναν χρήματα.  

Ε.Κ: Εγώ θεωρώ πρέπει να διαδοθεί, να γίνει γνωστό γιατί τώρα δεν το ξέρει κανείς 

αυτό. 

Μαρία: Ακόμα δεν έχει βγει στην αγορά, είναι σε πειραματικό στάδιο. 

Ε: Να πειστούν ότι τα αποτελέσματα είναι εμφανή και ικανοποιητικά και μετά να 

μπουν στην διαδικασία αγοράς. 
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Μαρία: Άρα θέλει χρόνο πρώτα για να προωθηθεί, να εδραιωθεί. 

Ι: Όταν θα παραστεί ανάγκη ίσως το αγοράσουν.  

Ε.Δ: Όπως για παράδειγμα με τις μηχανές braille. Ίσως μπορεί να πιέσει και ο γονιός.  

Μαρία: Αυτό που λες είναι πιο εξειδικευμένο, γιατί τα παιδιά που είναι τυφλά δεν 

μπορούν να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν με άλλο τρόπο. Αντίθετα, η 

μαργαρίτα είναι ένα έξτρα βοηθητικό εργαλείο, που φυσικά μπορεί να διαδραματίσει 

καθοριστικό ρόλο για ένα παιδί με αυτισμό. 

Ε.Δ: Μπορεί για παράδειγμα σε κάποιο γενικό σχολείο να μην υπάρχει παιδί με 

αυτισμό. Επομένως όταν θα έρθει ένα τέτοιο παιδί ίσως τότε μπουν στη διαδικασία να 

το ψάξουν. Γι’ αυτό λέω όταν υπάρξει ανάγκη. 

Μαρία: Πιστεύετε ότι αν είχατε την δυνατότητα να αποκτήσετε και να γνωρίσετε την 

μαργαρίτα, θα την χρησιμοποιούσατε  στην εκπαίδευση μαθητών με αυτισμό; 

Ε.Κ: Ναι. 

Ι: Ναι. 

Ε: Πιστεύω πως θα δοκίμαζα να  τη χρησιμοποιήσω λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη 

διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του τρόπου μάθησης κάθε παιδιού. Καλό είναι 

να είμαστε διαλλακτικοί και ευέλικτοι στις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας που 

ταιριάζουν στον κάθε μαθητή. 

Ά-Μ: Συμφωνώ! Και εγώ θα τη δοκίμαζα, γιατί έχω δει τα αποτελέσματα που έχουν τα 

λογισμικά, πιο απρόσωπα, απλά σε συγκεκριμένες ηλικίες και σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις. Το 15 – 17 χρονών δεν ξέρω.. 

Ε.Δ: Είναι βαριές περιπτώσεις. 

Μαρία: Είναι βαριές περιπτώσεις και ήθελαν να πετύχουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. 

Νομίζω όλα εξαρτώνται από την περίπτωση του παιδιού που έχεις. 

Ά-Μ: Ότι έβαλα στόχο να μάθει να περιμένει τη σειρά του, είτε για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, είτε για κοινωνικά που είπαμε κάποια παραδείγματα νομίζω τα πετυχαίνει 

πάντα.  
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Ε.Δ: Α, επίσης για βελτίωση θα έβαζα να έχει ηχογράφηση και να ηχογραφεί το παιδί 

τη φωνή του.  

Μαρία: Και τι θα πετύχεις με αυτό; 

Ε.Δ: Τίποτα έτσι για παιχνίδι. 

Ι: Ο στόχος είναι να μάθει.  

Μαρία: Αλλά ο σκοπός του εργαλείου δεν είναι αυτός. 

Ε.Δ: Να ηχογραφεί αυτά που λέει και να τα ακούει μετά. 

Μαρία: Τι θα του προσφέρει αυτό; 

Ε.Δ: Εκμάθηση. Πχ. Να ηχογραφεί την φωνή του λέγοντας την αλφάβητα... 

Μαρία: Δεν θέλουμε να το κάνουμε ένα οποιοδήποτε εργαλείο ηχογράφησης.  

Ι: Ας έπαιρνε υπολογιστή γι’ αυτό. Αυτό είναι διαμεσολαβητής.  

Μαρία: Εμείς αυτό το θέλουμε για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Γι’  αυτό στο λέω να μην 

το μπερδεύεις. Εμείς το θέλουμε για να δίνει οδηγίες στο παιδί και να ελέγξουμε αν 

μέσα από αυτές τις οδηγίες το παιδί βοηθιέται περισσότερο να τις εκτελέσει από ότι να 

το έλεγε κάποιος, οποιοσδήποτε καθηγητής, δάσκαλος, ο οποίος θα μπορούσε να 

αλλάζει καλή ώρα, κάθε έξι μήνες ή κάθε οκτώ. Ενώ εκείνο μπορεί να το έχει σταθερά.  

Ά-Μ: Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το σκεφτήκαμε.  

Ε.Κ: Ναι. Επίσης αυτή η οθόνη του τάμπλετ στην μαργαρίτα είναι αφής; 

Μαρία: Όχι δεν είναι αφής. 

Ε.Κ: Εγώ για βελτίωση θα πρότεινα και αυτό. Δηλαδή το σκορ 4.. 

Μαρία: Μπορεί να το πιάσει σαν αντικείμενο, δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει, να 

πατήσει και να κλείσει τα μάτια ας πούμε. Αυτό το ορίζει ο εκπαιδευτικός που  το έχει.  

Ε.Κ: Εγώ για βελτίωση θα το πρότεινα και αυτό. Δηλαδή το σκορ 4 που το παίξανε με 

το κανονικό παιχνίδι, θα μπορούσε να το παίξεις πάνω στην μαργαρίτα. 

Ε.Δ: Και πάλι γίνεται τάμπλετ. 

Μαρία: Ναι αλλά θα χανόταν το πρόσωπο της μετά. 
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Ε.Κ: Ναι αλλά θα έπαιζε η μαργαρίτα. 

Μαρία: Ότι θα ήταν η ίδια η μαργαρίτα εννοείς; Ότι το παιδί θα έπαιζε ουσιαστικά με 

την μαργαρίτα ως αντίπαλο; 

Ε.Κ: Ναι, θα ήταν η ίδια η μαργαρίτα. Θα μάθαινε έτσι και να δέχεται ότι χάνει. Γιατί 

ίσως από τη μαργαρίτα που θα γινόταν και φίλη του και λοιπά και θα ερχόταν πιο 

κοντά, θα το δεχόταν. 

Μαρία: Δε θα μπερδευόταν όμως, που  τη μια στιγμή θα έβλεπε το πρόσωπο, μετά θα 

έβλεπε το σκορ 4; Τότε ποιος θα του μιλάει; Από ποιον θα παίρνει μετά οδηγίες; 

Ά-Μ: Χάνει μετά την έννοια του διαμεσολαβητή. 

Μαρία: Ακριβώς. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι μεσολαβητής. Αν είναι βάλε 

υπολογιστή.  

Ε.Κ: Ναι, σωστά.  

Μαρία: Ναι, εντάξει πρόταση είναι και αυτό. Δεν το συζητάμε. 

Ε.Κ: Χάνεται η μαγεία του έτσι... η μαγεία του φίλου... 

Μαρία: Ο ρόλος του είναι κάποιου απρόσωπου αντικειμένου που δεν το αναστατώνει, 

κάπως έτσι.  

Ε: Δεν εκρήγνυται, δεν νευριάζει, δεν αλλάζει τον τόνο της φωνής του, είναι σταθερό.  

Μαρία: Απλά αντίστοιχα του λέει αν κάνει κάτι καλά ή αν δεν κάνει κάτι καλά. Δεν 

είναι ότι το αφήνεις το παιδί  μόνιμα να του λες μπράβο.  

Ε.Κ: Για να μάθει να το δέχεται.  

 Μαρία: Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο; 

Ε.Δ: Αλλά πάλι δεν θα είναι ανεξάρτητα. Η μαργαρίτα με τον γονιό ή τον δάσκαλο. 

Μαρία: Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα. Κάποιος πρέπει να το χειρίζεται. Τι εννοείς; 

Ε.Δ: Ότι κάποιος πάντα δίνει εντολές. 

Μαρία: Ναι. Κάποιος πρέπει πάντα να το χειρίζεται αυτό. Δεν είναι αυτόνομο. Όπως 

έλεγες, να παίρνει πληροφορίες από το ίντερνετ.  
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Ε.Δ: Θα πρέπει λοιπόν για βελτίωση, να βρεθεί ένα εργαλείο κάπως να αφήνεις το 

παιδί, όχι όπως με τον υπολογιστή και το τάμπλετ, που αφήνουμε όλα τα παιδιά, να 

είναι κάπως σαν υπολογιστής με μαργαρίτα. 

Ά-Μ: Εννοείς να το ελέγχει αυτός-ο μαθητής, χωρίς να παρεμβαίνει ο δάσκαλος; 

Μαρία: Δεν κατάλαβα. Να είναι αυτόνομο; 

Ε.Δ: Να είναι αυτόνομο.  

Μαρία: Και να κάνει τι; 

Ε.Δ: Ότι κάνει και η μαργαρίτα. Ότι κάνει και ο υπολογιστής. 

Ι: Πώς θα το κάνει; 

Ε.Δ: Όπως λέγαμε για τα σκυλάκια πριν. 

Μαρία: Ναι αλλά ξαναλέω ότι το θέλεις για άλλο σκοπό όμως. Εσένα το θέμα σου δεν 

είναι... αυτό που λες είναι για άλλη χρήση. Να μάθει να το φροντίζει, να το παίρνει έξω 

μαζί του. 

Ε.Δ: Ναι. 

Μαρία: Αλλά εσύ το θέλεις συγκεκριμένα, για να μπορέσει το παιδί να εκτελέσει 

κάποια πράγματα. Είναι καθοδηγητής αυτό. Δεν θέλεις να του αλλάξεις το ρόλο του. 

Επιπλέον, μην ξεχνάς ότι κάποιος πρέπει να το χειρίζεται. 

Ε.Δ: Όχι, εγώ είπα για να βρεθεί ένα άλλο καινούργιο εργαλείο.  

Μαρία: Α, όχι να το αλλάξουν αυτό; 

Ά-Μ: Όχι για επέκταση. 

Ε.Δ: Όχι. 

Μαρία: Α! 

Ε.Δ: Για κάτι καινούριο.  

Μαρία: Μάλιστα! Πείτε μου τώρα για να κλείσουμε και μια γενική εντύπωση. Πώς σας 

φάνηκε; Τα υπέρ και τα κατά πολύ συνοπτικά. 
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Ά-Μ: Ο ρόλος του είναι καθοδηγητικός, να προετοιμάσει το παιδί να λειτουργήσει 

χωρίς αυτό και διαμεσολαβητής. 

Ε.Δ: Πάγιες εντολές, καθημερινές, ένα, δύο, τρία στάδια Στο σχολείο που θα το έχει 

είναι για να γίνει όλη αυτή η επανάληψη, όλα αυτά τα στερεοτυπικά που έχουν τα 

παιδιά με αυτισμό.  

Μαρία: Άρα τώρα μου λέτε πως να το χρησιμοποιούμε. Επομένως, θεωρείτε ότι έχει 

αποτέλεσμα; 

Ε: Έχει ναι και στο συναισθηματικό και στο γνωστικό και στο κοινωνικό αλλά να 

υπάρχει ένα όριο, να μην αντικαθιστά τη θέση του παιδιού, του φίλου παιδιού, του 

δάσκαλου, μέχρι ένα σημείο δηλαδή. 

Ά-Μ: Μέχρι το στάδιο προετοιμασίας δηλαδή.  

Ε.Κ: Δηλαδή μην πάμε να φτιάξουμε κάτι και μετά το χαλάσουμε. 

Μαρία: Εννοείς να μην προσκολληθεί τόσο πολύ που να μην δέχεται να το αφήσει.  

Ά-Μ: Όταν θα είναι έτοιμο να το αφήσει. 

Μαρία: Ωραία! Ευχαριστώ πολύ! 
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