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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η χρήση της ρομποτικής μπορεί να αποτελέσει ένα πολλά υποσχόμενο μέσο για

την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό. Πολλές είναι οι

έρευνες οι οποίες έχουν γίνει σε αυτό το πεδίο τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύοντας

πως η χρήση των ρομπότ ως συνεργατών μπορεί να επιφέρει οφέλη στην ανάπτυξη των

κοινωνικών  δεξιοτήτων  των  παιδιών  στο  φάσμα  του  αυτισμού,  στους  τομείς  όπου

παρατηρείται πως εμφανίζουν ελλείμματα. 

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρείται να παρουσιαστούν, να

ταξινομηθούν  και  να  αξιολογηθούν  τα  σημαντικότερα  στοιχεία  και  αποτελέσματα

δώδεκα (12) ερευνών που έχουν γίνει από διάφορες ερευνητικές ομάδες. Η ανάλυση

των στοιχείων αυτών αναμένεται να δώσει απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα που

τίθενται  και  αφορούν  την  επίδραση  των  ρομποτικών  εργαλείων  στην  ενίσχυση  της

κοινωνικής αλληλεπίδρασης των παιδιών με αυτισμό στο σύνολό της, και συγκεκριμένα

στους τομείς της βλεμματικής επαφής, της λεκτικής επικοινωνίας, της μίμησης κ.α. Από

την  ανάλυση  των  ερευνών  βάσει  των  παραπάνω  μεταβλητών  προκύπτει  η  θετική

επίδραση των ρομποτικών εργαλείων στο συγκεκριμένο τομέα και  δίνονται  κάποιες

προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  

Λέξεις-κλειδιά:  αυτισμός,  ρομποτική,  κοινωνικές  δεξιότητες,  ρομποτική  κοινωνικής

αρωγής



ABSTRACT

The use of social robotics could be a very promising method of improving social

skills of children with autism. There are many studies that have been conducted in this

field during the past years, proving that the use of robots as collaborators may have

positive effects in the development of social skills for children of the autism spectrum,

especially in those areas where they reveal great deficits.

 In this literature review we are attempting to display, organize and evaluate the

most important features and results of twelve (12) scientific articles. The analysis of

those results is expected to answer our research hypotheses about the effectiveness of

robotics in enhancing social skills of children with autism like joint attention, verbal

communication,  imitation  skills  etc.  From the  analysis  that  is  resulting  from these

variables it is shown that robotic tools have a positive affect and some suggestions for

future research is also being provided.  

Keywords: autism spectrum disorder, robotics, social robotics, social skills
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Κεφάλαιο 1: Αυτισμός

1.1 Ορισμός

H διαταραχή φάσματος αυτισμού είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που

εμφανίζεται  με  τη  μορφή  σοβαρών  δυσκολιών  στην  κοινωνική  επικοινωνία  και

αλληλεπίδραση  και  περιορισμένων  και  επαναλαμβανόμενων  συμπεριφορών  ή

δραστηριοτήτων  (στερεοτυπιών).  Η  κύρια  αιτία  εμφάνισης  του  αυτισμού  είναι  μία

νευροβιολογική  δυσλειτουργία,  τα  αποτελέσματα  της  οποίας  δεν  είναι  δυνατόν  να

ανιχνευθούν  σε  μία  συγκεκριμένη  περιοχή,  με  αποτέλεσμα  να  παρεμποδίζεται  η

κανονική λειτουργία του εγκεφάλου (Cho & Ahn, 2016).

Τα  συμπτώματα  θα  πρέπει  να  έχουν  εκδηλωθεί  στην  πρώιμη  αναπτυξιακή

περίοδο και να παρεμποδίζουν την καθημερινή λειτουργικότητα του παιδιού (DSM-V;

APA, 2013). Κάποια συνηθισμένα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται είναι δυσκολίες

στην  συγκέντρωση  της  προσοχής  και  στις  γνωστικές,  αισθητηριακές,  κινητικές  και

συναισθηματικές λειτουργίες . Στον κοινωνικό τομέα, τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν

σοβαρές  δυσκολίες  στην  διαχείριση  των  κοινωνικών  τους  σχέσεων,  στην

αλληλεπίδραση, στην κατανόηση των συναισθημάτων και των κινήτρων των άλλων,

στην αντίληψη της γλώσσας του σώματος κλπ. Επειδή πρόκειται για ένα φάσμα, στον

γνωστικό τομέα τα παιδιά με αυτισμό είναι δυνατόν να εμφανίζουν χαμηλές νοητικές

λειτουργίες και χαμηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες ή να έχουν υψηλότερο δείκτη

νοημοσύνης.

Οι δεξιότητες λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας στα παιδιά με αυτισμό

βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά δεν αναπτύσσουν

ολοκληρωμένο και λειτουργικό λόγο που να αντιστοιχεί στην χρονολογική τους ηλικία

(Συριοπούλου,  2016).  Συγκεκριμένα,  αυτό που αναγνωρίζεται  σαν μεγάλο έλλειμμα

στον  αυτισμό  είναι  η  πραγματολογία,  η  οποία  έχει  περισσότερο  να  κάνει  με  την

ανάλυση αυτού που εννοούν οι άνθρωποι με τα εκφωνήματά τους παρά με το τι μπορεί

να σημαίνουν, από μόνες τους, οι ίδιες οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιμοποιούνται

σε αυτά τα εκφωνήματα. 

Η  έλλειψη  της  γνώσης  για  τους  άλλους  ανθρώπους  και  για  το  πώς  αυτοί

σκέφτονται και αντιλαμβάνονται τα πράγματα είναι επίσης θεμελιώδες χαρακτηριστικό
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του αυτισμού, το οποίο συνεπάγεται δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση (Quill,

2005).  Είναι  σημαντικό επίσης να αναφερθεί  πως τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν

δυσκολίες στην επιλογή του κατάλληλου λόγου για κάθε επικοινωνιακό πλαίσιο, στην

αφήγηση  ιστοριών,  στην  κατανόηση  λεκτικών  και  μη  λεκτικών  ενδείξεων,  στην

κατανόηση  ιδιωματισμών/μεταφορών/  πολλαπλών  εννοιών  και  στην  εξαγωγή

συμπερασμάτων (Συριοπούλου, 2016).

Σύμφωνα  με  παλαιότερες  επιδημιολογικές  μελέτες,  το  ποσοστό  εμφάνισης

παιδιών με αυτισμό ήταν 1 στα 100 το 2006, 1 στα 88 το 2008 και 1 στα 68 το 2010

(Cho & Ahn, 2016).

Η διάγνωση του αυτισμού μπορεί να γίνει στην αρχή της παιδικής ηλικίας, ήδη

από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού (Ouss et al., 2014). Η πρώιμη παρέμβαση

θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να περιοριστούν τα συμπτώματα του συνδρόμου

και να είναι τελικά πιο αποτελεσματική. 

1.2 Παραδοσιακές μέθοδοι παρέμβασης

Κάθε παιδί με αυτισμό έχει διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες, επομένως

είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί κάποιο εξατομικευμένο πρόγραμμα για το καθένα. Ενώ

τα  παιδιά  τυπικής  ανάπτυξης  έχουν  τη  δυνατότητα  να  προσαρμόζονται  σε  νέες

συνθήκες και δεδομένα σχετικά εύκολα, οι συνομήλικοί τους στο φάσμα του αυτισμού

συνηθίζουν  πιο  εύκολα  προγράμματα  που  επαναλαμβάνονται  με  τον  ίδιο  τρόπο

καθημερινά (ρουτίνες). 

Σύμφωνα με έρευνες των  Lovaas, Krantz, McClannahan  και άλλων υπάρχουν

κάποιοι  πολύ  καθοριστικοί  παράγοντες  για  την  πορεία  του  παιδιού  με  αυτισμό,  οι

οποίες είναι: α) η έγκαιρη διάγνωση, β) η πρώιμη παρέμβαση, γ) η εντατικότητα της

θεραπείας, δ) η μεθοδολογία της παρέμβασης και ε) η συνεργασία της οικογένειας. Τις

τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές μέθοδοι παρέμβασης στον

αυτισμό, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι: 

 Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (Applied Behavioral Analysis-

ABA),  μία εκπαιδευτική μέθοδος που βασίζεται στα πρότυπα του  Skinner  και

ενσωματώνει  τις  αρχές  του  συμπεριφορισμού.  Έχει  ως  κύριο  στόχο  να
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βελτιώσει  τη  συμπεριφορά του ατόμου σε  κοινωνικούς  τομείς,  το  λόγο,  την

αυτοεξυπηρέτηση,  το  παιχνίδι  και  άλλα  μέσω  ενός  αυστηρά  δομημένου

προγράμματος. 

 Η  μέθοδος  TEACCH,  μια  μέθοδος  που  έχει  σχεδιαστεί  αποκλειστικά  για

παιδιά με αυτισμό, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητές τους. Τα βασικότερα

χαρακτηριστικά  του  TEACCH  είναι  η  δομημένη και  συνεχής  παρέμβαση,  οι

προσαρμογές στο περιβάλλον και η εκπαίδευση στην εναλλακτική επικοινωνία

(Schopler 1994) καθώς και η συνεχής συνεργασία των γονέων με τους ειδικούς

(Schopler, Mesibov, Hearsey, 1995).

 Η  μέθοδος  PECS,  η  οποία  αποτελεί  ένα  είδος  αυξητικής  εναλλακτικής

επικοινωνίας  και  διδάσκει  στους  μαθητές  τη  χρήση  οπτικών-γραφικών

συμβόλων για να επικοινωνούν με τους άλλους. Σχεδιάστηκε σαν παρέμβαση

για  άτομα  με  αυτισμό  αλλά  χρησιμοποιείται  και  από  άλλα  άτομα  με

επικοινωνιακά,  σωματικά  ή  γνωστικά  ελλείμματα  και  είναι  δυνατόν  να

χρησιμοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. 

  Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα γλωσσικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε

το 1970 στη Μ. Βρετανία προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία και την

γλωσσική ανάπτυξη μεταξύ ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας. Περιλαμβάνει

ένα σύστημα επικοινωνίας και ένα σύστημα εκμάθησης της επικοινωνίας.

 Το πρόγραμμα  SPELL η ονομασία του οποίου προκύπτει από τα αρχικά των

λέξεων  Structure  (δομή),  Positive  Attitudes  (θετική  στάση),  Empathy

(ενσυναίσθηση),  Low  Arousal  (χαμηλή  εγρήγορση)  και  Links  (δεσμοί),  οι

οποίες φανερώνουν και τη γενική φιλοσοφία του. Στόχος του  SPELL  είναι η

ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων για την εκπαίδευση των παιδιών στο

φάσμα του  αυτισμού,  για  τη  διαμόρφωση ενός  περιβάλλοντος  στο  οποίο  να

αισθάνονται αυτόνομα, ασφαλή και δημιουργικά (Συριοπούλου, 2016). 
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 Η  Αισθητηριακή  Ολοκλήρωση  είναι   μια  θεραπευτική  παρέμβαση  που

αναπτύχθηκε από την Dr. Ayres στην Αμερική τη δεκαετία του 1970 για παιδιά

με  αναπτυξιακές  δυσκολίες.  Υπάρχουν  προγράμματα  αισθητηριακής

ολοκλήρωσης τα οποία έχουν ως σκοπό να μειώσουν την απτική ευαισθησία,

την οπτική και την ακουστική  καλλιέργεια.

1.3 Υποστηρικτική τεχνολογία στον αυτισμό 

Τα τελευταία  χρόνια  γίνεται  ολοένα και  πιο  συχνή η  χρήση υποστηρικτικής

τεχνολογίας  στην  καλλιέργεια  δεξιοτήτων  για  παιδιά  με  ΔΦΑ.  Οι  τεχνολογίες

πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο

έρευνας που σχετίζεται με την παρέμβαση για παιδιά με αυτισμό. Ως υποστηρικτική

τεχνολογία ορίζεται “μια ηλεκτρονική συσκευή, εφαρμογή, ή εικονικό δίκτυο το οποίο

χρησιμοποιείται με πρόθεση να αυξήσει,  διατηρήσει και/  ή βελτιώσει τις  δεξιότητες

καθημερινής διαβίωσης, εργασίας/ παραγωγικότητας και αναψυχής/ ελεύθερου χρόνου

των εφήβων με ΔΦΑ” (CSESA Technology Group, 2013).

Σύμφωνα με έρευνες, τα άτομα με αυτισμό δείχνουν θετικά αποτελέσματα από

την επαφή τους με την τεχνολογίες  πληροφοριών και  επικοινωνίας σε σχέση με τις

παραδοσιακές  μεθόδους  θεραπείας  (Bauminger  et  al.,  2007).  Η  υποστηρικτική

τεχνολογία στον αυτισμό μπορεί να επιφέρει βελτίωση των δεξιοτήτων των παιδιών με

αυτισμό σε καθημερινές δραστηριότητες.  Μέσω αυτής η πληροφορία οπτικοποιείται

και καταλήγει να είναι λιγότερο “απειλητική” για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού,

αφού ο υπολογιστής έχει σταθερή συμπεριφορά και δεν εμφανίζει τις συναισθηματικές

μεταπτώσεις που μπορεί να παρουσιάσει ένας ανθρώπινος συνεργάτης.  

Ένα  ευρέως  χρησιμοποιούμενο  μέσο  υποστηρικτικής  τεχνολογίας  είναι  ο

ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσω του οποίου δίνονται πολλές δυνατότητες και επιλογές

για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό. Ενδεικτικά

αναφέρουμε και άλλες συσκευές αυτού του είδους, όπως είναι το  Smart Ed Pad,  ένα

τάμπλετ ειδικά προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες των παιδιών, και το  Smartstones

Touch, που είναι μια ασύρματη συσκευή η οποία στέλνει μηνύματα με απλές κινήσεις. 
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Ενθαρρυντικά αποτελέσματα προκύπτουν από τη χρήση εκπαιδευτικών ρομπότ

ή lego για τα παιδιά με ΔΦΑ, αφού με τη χρήση τους έχει εμφανιστεί βελτίωση στην

επικοινωνία και στην κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά τη ρομποτική θα παρουσιαστούν παρακάτω.

1.3.1 Η χρήση των υπολογιστών

Η χρήση των υπολογιστών στις  ΤΠΕ επικεντρώνεται κυρίως στη δημιουργία

μίας σχέσης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο χρήστη και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή,

με  στόχο  τη  μετρίαση  των  συμπεριφορών  που  συναντώνται  στον  αυτισμό.  Το

περιβάλλον  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  παρέχει  ένα  βαθμό  συνέπειας  και

προβλεψιμότητας όπως προαναφέρθηκε, κάτι το οποίο δίνει περισσότερο κίνητρο στα

παιδιά  με  αυτισμό  από  την αλληλεπίδραση  με  έναν  ανθρώπινο  συνεργάτη,  όπου  η

προβλεψιμότητα δεν είναι εγγυημένη (Bauminger et al., 2007). 

Υπάρχουν  πολλές  έρευνες  οι  οποίες  αποδεικνύουν  ότι  η  χρήση  των

υπολογιστών  στη  διδασκαλία  νέων  δεξιοτήτων  σε  παιδιά  με  αυτισμό  έχει  θετικά

αποτελέσματα,  όπως  είναι  η  έρευνα του  Autism Research  Centre  (ARC),  το  οποίο

δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για την αναγνώριση των συναισθημάτων με

το όνομα “Transporters”, το οποίο είναι και διαθέσιμο για το  κοινό. Το λογισμικό αυτό

παρουσιάζει ένα όχημα επάνω στο οποίο αποτυπώνονται πρόσωπα ηθοποιών, τα οποία

απεικονίζουν διάφορα συναισθήματα. Σκοπός του λογισμικού “Transporters”  ήταν να

εκπαιδεύσει  τα  παιδιά  με  αυτισμό  που  συμμετείχαν  στην  πειραματική  δοκιμή  να

αναγνωρίζουν συναισθήματα και να αποκτούν τη δυνατότητα να γενικεύουν αυτή τη

δεξιότητα  και  σε  άλλα  πλαίσια.  Τα  αποτελέσματα  αυτής  της  ομάδας  παιδιών

συγκρίθηκαν με αυτά των παιδιών που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με τη δεύτερη

ομάδα  να  εμφανίζει  σαφώς  μικρότερη  βελτίωση  της  προαναφερθείσας  δεξιότητας

(Boucenna et al., 2014). 

 

1.3.2 Περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας

Διάφορα συμπεριφοριστικά προγράμματα παρέμβασης για τον αυτισμό, όπως

είναι  το  TEACCH  (Treatment  and  Communication  of  Autistic  and  related

Communication  Handicapped  Children)  και  η  Εφαρμοσμένη  Ανάλυση  της
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Συμπεριφοράς  (Applied  Behavioral  Analysis)  δίνουν  μεγάλη έμφαση στη  δομή των

προγραμμάτων και  στην επανάληψη, καθώς και  στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος,  το οποίο δεν  θα  είναι  αποπνικτικό  για τα παιδιά.  Τα Περιβάλλοντα

Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality Environments)  μπορούν να προσφέρουν

έναν  τρόπο  παρουσίασης  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  που  να  είναι  ρεαλιστικός

αλλά και απλοποιημένος. Πολλές εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί και για περιβάλλοντα

εικονικής  πραγματικότητας  μέχρι  σήμερα  οι  οποίες  απευθύνονται  στις  ανάγκες  των

παιδιών του αυτιστικού φάσματος. Τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, όπως

συμβαίνει  και  με  τα  περισσότερα  μέσα  υποστηρικτικής  τεχνολογίας,  παρέχουν

προβλέψιμη  αλληλεπίδραση,  η  οποία  συμβάλλει  στη  μείωση  του  άγχους  των

συμμετεχόντων (Chaby et al., 2012). 

Τα  Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας είναι ένα είδος τεχνολογίας που

προσφέρει  την  δυνατότητα  της  προσομοίασης  του  περιβάλλοντος  με  τρισδιάστατο

τρόπο (3D) σε πραγματικό χρόνο (Parsons & Cobb, 2011). Μπορεί να εμφανίζονταιι με

τη  μορφή  3D  παρουσιάσεων  εικόνας  με  χειρισμό  από  κάποιο  μοχλό  (joystick)  σε

συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Mitchell et al., 2017) ή με τη μορφή ενός

εντελώς εμβυθιστικού περιβάλλοντος, όπου συμπεριλαμβάνεται η χρήση ακουστικών

και οθόνης κεφαλής, καθώς και ανιχνευτή κίνησης σώματος. Το κόστος, ωστόσο, των

συσκευών  αυτών  έχει  αυξηθεί  πολύ  τα  τελευταία  χρόνια  λόγω  της  συνεχώς

αυξανόμενης ζήτησης, πράγμα που τα καθιστά σε ένα βαθμό απρόσιτα στο ευρύ κοινό.

Η εν λόγω μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους

για την εξάσκηση της βλεμματικής επαφής σε παιδιά με αυτισμό, για τη διδασκαλία

χρήσιμων  δεξιοτήτων  όπως  είναι  το  πέρασμα  στο  δρόμο  κ.α.  (Wass  &  Porayska-

Pomsta,  2013). Σε  μία  έρευνα  του  Parsons  (Parsons,  2016)  αναλύονται  ευρήματα

προγενέστερων  μελετών  που  αφορούν  τη  χρήση  περιβάλλοντος  εικονικής

πραγματικότητας σε προγράμματα παρέμβασης για τον αυτισμό. Αξίζει να σημειωθεί

πως ενώ έχουν γίνει αρκετές έρευνες που μελετούν τα αποτελέσματα της χρήσης της

τεχνολογίας  εικονικής  πραγματικότητας  σε  παιδιά  με  αυτισμό,  υπάρχουν  ελάχιστα

ευρήματα που να υποδεικνύουν τη γενίκευση των κεκτημένων δεξιοτήτων και στην

πραγματική ζωή. 
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1.3.3 Video-based interventions

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που βασίζονται στην καταγραφή και την προβολή

βίντεο που απεικονίζουν συμπεριφορές και δεξιότητες, οι οποίες διδάσκονται σε παιδιά

με αυτισμό. Δύο από τις πιο γνωστές μεθόδους αυτής της κατηγορίας είναι το “Video

Modeling”  και το “Video Self- modeling”.  Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί  video  στα

οποία  καταγράφεται  η  επιθυμητή  συμπεριφορά  εκτελούμενη  από  τρίτους,  ενώ  η

δεύτερη χρησιμοποιεί  video  στα οποία καταγράφεται η συμπεριφορά-στόχος από τον

ίδιο τον μαθητή. Και στις δύο περιπτώσεις, μετά την καταγραφή της συμπεριφοράς-

στόχου, το  video  προβάλλεται στο μαθητή και του ζητάται να μιμηθεί τις δεξιότητες

που προβάλλονται. Άλλες μέθοδοι αυτής της κατηγορίας είναι το “Point-of-view video

modeling”  που  είναι  η  καταγραφή  video  από  την  οπτική  του  μαθητή,  το  “Video

prompting”  όπου  η  παρουσίαση  του  video  στο  μαθητή  γίνεται  τμηματικά  για  την

εξάσκηση σε μία αλληλουχία συμπεριφορών και το “Self-operated auditory prompting”,

το οποίο είναι μια στρατηγική αυτοδιαχείρισης που παρέχει στοιχεία εκ των προτέρων

με σκοπό να προωθήσει την ολοκλήρωση ενός έργου ή να προκαλέσει την εκδήλωση

συγκεκριμένων συμπεριφορών.

Οι μέθοδοι που αναφέραμε σε αυτό το σημείο έχει αποδειχθεί πως επέφεραν

θετικά αποτελέσματα στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά που βρίσκονται

στο φάσμα του αυτισμού. Οι παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν ως εργαλείο το  video

θεωρείται πως εκμεταλλεύονται ένα βασικό δυνατό σημείο των παιδιών με ΔΦΑ, αφού

έχει  αποδειχθεί  πως μαθαίνουν καλύτερα μέσω της  οπτικοποίησης της  πληροφορίας

(Bellini & McConnell, 2010).

1.3.4 Εκπαιδευτικά λογισμικά για παιδιά σχολικής ηλικίας με αυτισμό

Υπάρχουν διάφορα λογισμικά που έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες των παιδιών

στο φάσμα του αυτισμού. Κάποια από αυτά είναι:

 το “Gcompris” είναι ένα λογισμικό που αποτελείται από δραστηριότητες που

απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 2-10 ετών. Είναι ένα ελεύθερο λογισμικό, και

τα  παιχνίδια  του  εστιάζουν  μεταξύ  άλλων  στην  αναγνώριση  χρωμάτων,

σχημάτων  (παζλ),  σχεδίων  (βρες  τις  διαφορές),  κινητικότητα  (κλώτσησε  τη
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μπάλα,  άνοιγμα  κυψέλης),  ζωγραφική  (με  ειδικό  εργαλείο  για  ζωγραφιά  ή

κινούμενο  σχέδιο).  Τα  παιχνίδια  φτάνουν  έως  το  επίπεδο  της  εκμάθησης

αριθμητικής και γραφής και ανάγνωσης. 

 το “Εκτό!νους”, το οποίο έχει σχεδιαστεί για παιδιά με αυτισμό και βοηθά στην

ανάπτυξη  δεξιοτήτων  λόγου,  γλώσσας  και  μαθηματικών  δεξιοτήτων.

Περιλαμβάνει επτά δραστηριότητες οι οποίες εκτελούνται μέσω του ποντικιού,

του πληκτρολογίου, ενός διακόπτη, οθόνης επαφής ή ακόμη και μέσω πίνακα

αλληλεπίδρασης,  καθιστώντας  το  πρόγραμμα  σημαντικό  βοήθημα  για  την

ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

 το “Δελφίνι” είναι ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αυτισμό. Το

υλικό  απευθύνεται  σε  μαθητές  της  Α’  και  Β’  δημοτικού  στο  φάσμα  του

αυτισμού,  σε  εκπαιδευτικούς,  σε  γονείς  και  στην  ευρύτερη  επιστημονική

κοινότητα. Σύμφωνα με τον “Οδηγό Εκπαιδευτικού”, με τη χρήση αυτού του

εκπαιδευτικού υλικού oι μαθητές με ΔΑΦ έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν

γλωσσικές  δεξιότητες,  να  διευρύνουν  το  γλωσσικό  τους  κώδικα,  να

εμπλουτίσουν  το  λεξιλόγιό  τους,  να  συνειδητοποιήσουν  το  φωνολογικό,

μορφολογικό  και  σημασιολογικό  σύστημα  της  ελληνικής  γλώσσας  και  να

αποκτήσουν συγγραφική και αναγνωστική αυτονομία. 
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Κεφάλαιο 2: Ρομποτική

2.1 Τι είναι η ρομποτική

Η ρομποτική  είναι  ένας  κλάδος  της  τεχνολογίας  ο  οποίος  ασχολείται  με  τη

σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομποτικών εργαλείων. Αποτελεί συνδυασμό

πολλών  άλλων  επιστημών,  όπως  είναι  η  πληροφορική,  η  ηλεκτρονική  και  η

μηχανολογία. 

Η λέξη “ρομπότ” (robot) προέρχεται  από το σλαβικό “robota”  που σημαίνει

εργασία.  Πρόκειται  για  αυτόματες  μηχανές  με  προγραμματισμένη  συμπεριφορά,  η

χρήση  των  οποίων  αποσκοπεί  στην  αντικατάσταση  του  ανθρώπου  στην  εκτέλεση

έργου, τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. 

Τα τελευταία χρόνια η ρομποτική επιστήμη έχει κάνει άλματα προόδου και έχει

προσφέρει  πολλά  τεχνολογικά  θαύματα.  Τα  ρομποτικά  συστήματα  συνεχώς

εξελίσσονται  και  είναι  ήδη  μέρος  της  ζωής  μας  σε  πολλούς  τομείς  όπως  στη

βιομηχανία, την ιατρική, τη διασκέδαση και την προσωπική βοήθεια. 

2.2 Κατηγορίες ρομπότ

Το ρομπότ όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι ένα είδος μηχανής που εκτελεί μία

ή  περισσότερες  εντολές  αυτόματα  με  ακρίβεια  και  ταχύτητα.  Υπάρχουν  τεσσάρων

ειδών ρομπότ, τα οποία είναι:

 τα ανθρωπόμορφα ρομπότ ή ανδροειδή, που όπως φαίνεται κι από την

ονομασία τους,  έχουν μορφή που προσομοιάζει  αυτή του ανθρώπινου

σώματος

 τα  βιομηχανικά  ρομπότ,  τα  οποία  εκτελούν  εργασίες  και  εντολές

μηχανικά, χωρίς τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο

 τα τηλε-ρομπότ, που εξυπηρετούν τις τηλεπικοινωνίες 

 τα  αυτόνομα  ρομπότ,  τα  οποία  είναι  σχεδιασμένα  να  έχουν  σύστημα

τεχνητής  νοημοσύνης  (artificial  intelligence-  AI),  ούτως  ώστε  να
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μπορούν  μόνα  τους  να  εκτελούν  διάφορες  εργασίες,  χωρίς  τη  χρήση

εντολών από τον άνθρωπο  (Amran et al., 2018)

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση αναφέρεται κυρίως στη μορφή που μπορεί να

έχουν  τα  ρομπότ.  Είναι  δυνατόν  να  χωριστούν,  ωστόσο,  και  σε  διαφορετικές

υποκατηγορίες οι οποίες αναφέρονται στη λειτουργικότητά τους. Έτσι έχουμε: 

 τα  κοινωνικά  ρομπότ  (social  robots),  τα  οποία  μπορούν  να  εμπλακούν  σε

κάποιας μορφής κοινωνική αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο μέσω της ομιλίας,

χειρονομιών κ.α.

 τα  βοηθητικά  ρομπότ  (assistive  robots),  που  βοηθούν  ανθρώπους  με  ειδικές

ανάγκες και συγκεκριμένα με σωματικές αναπηρίες

 τα ρομπότ εξυπηρέτησης (service robots),  τα οποία προσφέρουν κάθε είδους

βοήθεια που μπορεί ένας άνθρωπος να χρειαστεί

Την  τελευταία  δεκαετία  έχει  αναπτυχθεί  ένας  νέος  κλάδος  ρομποτικής

τεχνολογίας,  και  συγκεκριμένα  αυτός  των  Ρομπότ  Κοινωνικής  Αρωγής  (Socially

Assistive Robots- SAR). Τα ρομπότ που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία υποβοηθούν

περισσότερο  την  κοινωνική  αλληλεπίδραση  και  λιγότερο  την  σωματική.  Βασικός

στόχος  κάθε  τέτοιου  συστήματος  είναι  να  βοηθά  στην  αλλαγή  μίας  υπάρχουσας

συμπεριφοράς,  η  οποία  είναι  προβληματική  ή  μη  λειτουργική.  Όλα  τα  Ρομπότ

Κοινωνικής  Αρωγής  σχεδιάζονται  δίνοντας  βάση  στην  δυνατότητα  έκφρασης

συναισθημάτων και αποτύπωσης εκφράσεων. Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα

ενός Ρομπότ Κοινωνικής Αρωγής, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να την

καθορίσουν, ένας εκ των οποίων είναι η εμφάνισή του (μορφή), η οποία σχολιάζεται

παρακάτω (Scassellati et al., 2012). 

2.3 Ρομποτική Κοινωνικής Αρωγής (ΡΚΑ- SAR)

Ο όρος “Ρομποτική Κοινωνικής Αρωγής” αναφέρεται σε ρομποτικά συστήματα

τα  οποία  είναι  σχεδιασμένα  για  να  προσφέρουν  βοήθεια  στο  χρήστη  μέσω  ενός

περιβάλλοντος  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης. Ο  σκοπός  του  σχεδιασμού  αυτών  των

συστημάτων είναι να παρέχουν βοήθεια κατά την αποκατάσταση και την θεραπεία όταν
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χρειάζεται  (Cho  &  Ahn,  2016).  Σύμφωνα  με  έρευνες,  η  ΡΚΑ  είναι  μία  νέα

υποκατηγορία  ρομποτικής  τεχνολογίας  η  οποία  αποδεδειγμένα  έχει  βοηθήσει

ανθρώπους στα πλαίσια της αποκατάστασης για θέματα υγείας ή σε εκπαιδευτικούς

σκοπούς, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Mataric, 2014). 

Mπορεί να εξυπηρετήσει ένα μεγάλο φάσμα του πληθυσμού που το έχει ανάγκη

σε περιπτώσεις εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων, της νόσου Alzheimer, σε άτομα με

νοητική υστέρηση και σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού με σκοπό την  ενίσχυση των

κοινωνικών  τους  δεξιοτήτων  (Feil-Seifer  &  Mataric,  2009).  Στην  περίπτωση  του

αυτισμού, η ΡΚΑ μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τόσο των γνωστικών όσο και

των κοινωνικών ελλειμμάτων που εμφανίζουν τα παιδιά με αυτισμό μέσω διαφόρων

δραστηριοτήτων (Cho & Ahn, 2016).

Τα  παιδιά  με  αυτισμό  εμφανίζουν  ένα  φάσμα  συμπτωμάτων,  όπως  είναι  η

έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων (ομιλούμενος λόγος, προσοχή, δεξιότητες παιχνιδιού),

στερεοτυπικά ενδιαφέροντα, προβληματικές ή/και  επαναλαμβανόμενες  συμπεριφορές

κ.α. Συνήθως, τα προγράμματα παρέμβασης σχεδιάζονται με τρόπο που να έχουν ως

άμεσο  στόχο  την  ενίσχυση  των  κοινωνικών  δεξιοτήτων  και  τη  μείωση  των

στερεοτυπικών ενδιαφερόντων και συμπεριφορών. Τέτοιες θεραπείες μπορεί να κάνουν

χρήση  διαφόρων  υλικών  όπως  είναι  τα  παιχνίδια  ή  ακόμη  και  ανθρώπους  με  τους

οποίους  το  παιδί  είναι  εξοικειωμένο  για  τη  δημιουργία  κοινωνικών  καταστάσεων.

Πολλές είναι όμως οι έρευνες στις οποίες αποδεικνύεται πως η αλληλεπίδραση των

παιδιών  του  αυτιστικού  φάσματος  με  “κοινωνικά”  ρομπότ  μπορεί  να  προκαλέσει

κοινωνικές συμπεριφορές (Robins et al., 2005; Scassellati, 2005). 
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Κεφάλαιο 3: Ρομποτική και αυτισμός

3.1 Ρομποτική για παιδιά με αυτισμό

Τα  παιδιά  που  ανήκουν  στο  φάσμα  του  αυτισμού  αποτελούν  μία  ομάδα  με

μεγάλη  ετερογένεια  ως  προς  τα  χαρακτηριστικά  που  εμφανίζουν,  και  μπορούμε  να

πούμε  πως  κάθε  περίπτωση  είναι  μοναδική.  Ωστόσο,  κάποια  από  τα  κοινά

χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν και σχετίζονται με την μαθησιακή διαδικασία είναι

τα κοινωνικά ελλείμματα, η δυσκολία στο να δεχθούν νέα ερεθίσματα καθώς και η

έλλειψη  προσοχής  και  προθυμίας  για  συμμετοχή  σε  δραστηριότητες.  Ανάμεσα  σε

πολλών ειδών παρεμβάσεις και προγράμματα που εφαρμόζονται (τα σημαντικότερα εκ

των  οποίων  αναφέρθηκαν  παραπάνω),  υπάρχει  και  η  χρήση  της  Ρομποτικής

Τεχνολογίας  για  παιδιά  με  αυτισμό,  η  οποία  έχει  αποτελέσει  τομέα  μεγάλου

ενδιαφέροντος και μελέτης την τελευταία δεκαετία.

Η χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας ξεκίνησε με σκοπό να ξεπεραστούν τα

εμπόδια της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης που είναι απαραίτητη στην διδασκαλία ένας-

προς-έναν,  καθώς  τα  ρομπότ  προσφέρουν  μία  πιο  απλουστευμένη  και  προβλέψιμη

μορφή  επικοινωνίας  για  τα  παιδιά  με  αυτισμό.  Έτσι,  νιώθουν  πιο  ασφαλή,  με

αποτέλεσμα να είναι περισσότερο πιθανό να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που έχει

σχεδιάσει ο εκπαιδευτής. Επίσης, τα ρομπότ σε αντίθεση με τον άνθρωπο-εκπαιδευτή

εστιάζουν κάθε φορά σε μία διαφορετική δεξιότητα, καθιστώντας την διδασκαλία πιο

απλή και στοχευμένη (Amran et al., 2018).

Υπάρχουν ρομπότ διαφόρων ειδών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για

τη  διδασκαλία  παιδιών  του  αυτιστικού  φάσματος.  Η  μορφή  και  η  λειτουργία  του

καθενός ποικίλει, ωστόσο στα μάτια ενός παιδιού φαντάζουν σαν “παιχνίδι”, το οποίο

αποτελεί επίσης ένα λόγο για τον οποίο αυξάνονται οι πιθανότητες εμπλοκής σε μια

διαδικασία αλληλεπίδρασης με αυτό (Amran et  al.,  2018).   Πιο συγκεκριμένα,  έχει

βρεθεί από ερευνητές πως τα περισσότερα άτομα στο φάσμα του αυτισμού εμφανίζουν

σαφή προτίμηση σε ρομποτικές μορφές παρά σε μη ρομποτικά παιχνίδια ή ανθρώπους,

και  σε  κάποιες  περιπτώσεις  μάλιστα  ανταποκρίνονται  γρηγορότερα  όταν  γίνονται

νύξεις από έναν ρομποτικό συνεργάτη σε σχέση με έναν ανθρώπινο συνεργάτη (Bekele

et al., 2013).
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Τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται ως μέσα θεραπείας για τον αυτισμό μπορούμε

να τα συναντήσουμε σε διάφορες μορφές, οι πιο συνηθισμένες εκ των οποίων είναι η

ανθρώπινη μορφή (ανδροειδή), η μορφή ζώου καθώς και η μορφή μιας απλής μηχανής.

Επειδή  στο  εμπόριο  συνήθως  δεν  πωλούνται  τα  διάφορα  ρομπότ  που  μπορεί  να

χρησιμοποιηθούν, οι ερευνητές σχεδιάζουν και αναπτύσσουν οι ίδιοι τα δικά τους, με

αποτέλεσμα να εμφανίζονται μεγάλες διαφορές στη δομή και στα αποτελέσματα μεταξύ

των παρεμβάσεων (Scassellati et al., 2012). 

3.2  Ρομποτική Κοινωνικής Αρωγής και Αυτισμός

Προκειμένου  να  μπορέσει  ένα  ρομποτικό  εργαλείο  να  ενταχθεί  σε  ένα

πρόγραμμα διδασκαλίας παιδιών με αυτισμό θα πρέπει να πληροί κάποιες σημαντικές

προϋποθέσεις. Η δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και τους ανθρώπους

γύρω του, καθώς και  να χρησιμοποιεί προτροπές για κοινωνική αλληλεπίδραση με τους

χρήστες  είναι  μερικές  από  αυτές. Με  βάση  την  έρευνα,  τα  ρομπότ  μπορούν  να

λειτουργήσουν ως: 

 πρότυπο το οποίο υποδεικνύει την κοινωνική συμπεριφορά

 αντικείμενο (παιχνίδι) το οποίο χρησιμεύει ως γέφυρα ενισχύοντας την 

αλληλεπίδραση του παιδιού με ένα άλλο πρόσωπο

 μεσολαβητής  που  διευκολύνει  τα  παιδιά  να  εκδηλώσουν  συναισθήματα  και

συμπεριφορές που δε θα επιδείκνυαν εύκολα κατά την αλληλεπίδραση με έναν

ανθρώπινο συνεργάτη (Scassellati et al., 2012).

3.3 Μορφή και χαρακτηριστικά

Το  πρώτο  και  κυριότερο  στοιχείο  που  θα  πρέπει  να  έχει  ένα  ρομπότ  που

χρησιμοποιείται για την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων είναι τα χαρακτηριστικά που

παραπέμπουν σε ανθρώπινο πρόσωπο (στόμα, μάτια, μύτη κλπ.). Η παρουσία τέτοιων

χαρακτηριστικών είναι που κάνει δυνατή την ανάπτυξη βλεμματικής επαφής μεταξύ
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του  παιδιού  και  του  ρομπότ.  Τα  παιδιά  με  αυτισμό  δυσκολεύονται  στη  δημιουργία

βλεμματικής επαφής με τους ανθρώπους, αλλά σύμφωνα με έρευνα που έγινε με τη

χρήση  του  ρομπότ  “KASPAR”  αυτή  εμφανίστηκε  σαφώς  αυξημένη.  Το  ανθρώπινο

πρόσωπο φαίνεται πιο απειλητικό από αυτό ενός ρομπότ, του οποίου οι εκφράσεις και

οι  αντιδράσεις  είναι  πιο  προβλέψιμες  και  ελεγχόμενες  (Amran,  2018).  Ενδιαφέρον

παρουσιάζουν  τα  ευρήματα  της  έρευνας  των  Ricks  &  Colton  (2010),  όπου  έγινε

σύγκριση της αποτελεσματικότητας  των ανθρωπόμορφων και των μη ανθρωπόμορφων

ρομπότ. Σε αυτή την έρευνα βρέθηκε πως τα παιδιά με αυτισμό έδειξαν μεγαλύτερη

γενίκευση (διατήρηση)  των δεξιοτήτων που απέκτησαν μετά  από παρέμβαση με  το

ρομποτικό  εργαλείο  που  είχε  ανθρώπινα  χαρακτηριστικά,  ωστόσο  η  μεγαλύτερη

εμπλοκή από τους συμμετέχοντες εμφανίστηκε σε εφαρμογές  με μη ανθρωπόμορφα

ρομπότ (Ricks & Colton, 2010).

Ένα  δεύτερο  στοιχείο  που  θα  πρέπει  να  έχει  ένα  ρομπότ  είναι  η  κίνηση  ή

τουλάχιστον  η  δυνατότητα  λεκτικής  αλληλεπίδρασης  με  τον  άνθρωπο.  Είναι  πολύ

σημαντικό  για  ένα  Ρομπότ  Κοινωνικής  Αρωγής  να  είναι  κατασκευασμένο  με  τη

δυνατότητα να αλληλεπιδρά εάν στόχος του  ερευνητή είναι η ανάπτυξη κοινωνικών

δεξιοτήτων στα παιδιά (Amran, 2018).

Η  ενσωμάτωση  ενός  ρομπότ  σε  ένα  πρόγραμμα  παρέμβασης  προϋποθέτει

κάποιο  έλεγχο  από  την  πλευρά  του  εκπαιδευτή.  Μία  διαδεδομένη  μέθοδος

απομακρυσμένου ελέγχου των ρομπότ είναι η τεχνική “Μάγος του Οζ” (Wizard of Oz-

WOZ), σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να ελέγχει τις κινήσεις του ρομπότ

από άλλο δωμάτιο ή ακόμη και από το ίδιο δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται, χωρίς να το

αντιλαμβάνεται ο μαθητής, με κάποιο κρυφό σύστημα ή συσκευή. Έτσι, οι λειτουργίες

του ρομποτικού συστήματος μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα την περίπτωση, στα

μέτρα φυσικά των δυνατοτήτων που το ίδιο έχει (Scassellati et al., 2012).

3.4 Ρομποτική και Διάγνωση του αυτισμού 

Στην  διαταραχή  φάσματος  αυτισμού  η  διάγνωση  δεν  γίνεται  εύκολα,  καθώς

είναι  ένα  σύνδρομο  το  οποίο  εκφράζεται  μέσω  της  συμπεριφοράς.  Ενώ  οι

αιματολογικές εξετάσεις και οι ιατρικοί έλεγχοι μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση,

εντούτοις  δεν μπορούν να δώσουν ακριβή  αποτελέσματα και  συνήθως χρειάζεται  η

συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, οι οποίοι παρατηρούν
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και στη συνέχεια αξιολογούν τη συμπεριφορά του παιδιού. Σε μία τέτοια διαδικασία

είναι φανερό πως λαμβάνεται υπόψιν και η υποκειμενική άποψη του παρατηρητή και

έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ύπαρξη ενός αξιόπιστου μέσου αξιολόγησης, το

οποίο θα αποτελεί ένα σταθερό μέτρο αναφοράς. 

Σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία,  τα  ρομποτικά  εργαλεία  μπορούν  να

λειτουργήσουν βοηθητικά για τη διάγνωση του αυτισμού, παρέχοντας αξιολογήσεις της

συμπεριφοράς οι οποίες να βασίζονται σε σταθερές και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

Επειδή τα ρομπότ μπορούν να παρέχουν δράσεις με συνέπεια, οι ερευνητές μπορούν να

σιγουρευτούν πως τα ερεθίσματα που παρουσιάζονται σε κάθε διαγνωστική συνεδρία

θα είναι όμοια μεταξύ τους. Συμπληρωματικά, η κατασκευή των ρομποτικών εργαλείων

γίνεται  με  τρόπο  που  να  επιτρέπει  την  καταγραφή  των  αλληλεπιδράσεων  μεταξύ

ανθρώπων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση μεταξύ του παιδιού και ενός ενήλικα που

είναι παρών κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ο σχεδιασμός τους τους επιτρέπει να

μετρούν και να ποσοτικοποιούν τις συμπεριφορές που εκφράζονται, και συγκεκριμένα

τις συμπεριφορές που αφορούν τη διάγνωση. Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου εργαλείου

είναι  ένα  σύστημα  με  βιντεοκάμερες  που  τοποθετούνται  στην  οροφή  του  χώρου

διάγνωσης  με  τη  δυνατότητα  να  καταγράφουν  και  να  ανιχνεύουν  τις  θετικές  ή  τις

αρνητικές συμπεριφορές του παιδιού (Scassellati et al., 2012).

3.5 Ρομποτική και Α.Π.Σ.- Δ.Ε.Π.Π.Σ. για μαθητές με αυτισμό

Σύμφωνα με το παλιό αναλυτικό πρόγραμμα για το γενικό σχολείο, το οποίο

βασιζόταν  σε  διδακτικούς  κλάδους,  δεν  ήταν  δυνατόν  η  γνώση να  γενικευθεί  ή  να

εφαρμοστεί εκτός πλαισίου. Μάλιστα, τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν μπορούσαν να

κάνουν  συνδυασμούς  μεταξύ  των  πληροφοριών  που  μάθαιναν,  με  αποτέλεσμα  να

αποκομίζουν λίγες γνώσεις, χωρίς σύνδεση μεταξύ τους (Nikolaraizi & Mavropoulou,

2005). Ωστόσο, στις μέρες μας το σχολείο πρέπει να μάθει στο παιδί «πώς να πράττει»

ώστε να μπορεί να εφαρμόσει στην καθημερινή, κοινωνική και επαγγελματική του ζωή

τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχει αποκτήσει (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2002, σ.7). 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα, το Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο  προχώρησε  στην  σύνταξη  του  Διαθεματικού  Ενιαίου  Πλαισίου
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Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την εισαγωγή των όρων «διαθεματικότητα»

και «διαθεματική διδασκαλία». Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση των παραπάνω όρων

αναφερόμαστε  σε  μια  σειρά  εκπαιδευτικών  προσεγγίσεων  που  επιχειρούν  την

«ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώσης και μπορούν να ενταχθούν στα σχολικά μαθήματα

ξεχωριστά ή να ενσωματωθούν στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Σύμφωνα με

έναν άλλο ορισμό, διαθεματική προσέγγιση θεωρείται εκείνη η μορφή διδασκαλίας της

οποίας  το  περιεχόμενο  ενιαιοποιείται  και  από  την  άλλη  η  ίδια  η  διδασκαλία  έχει

εργαστηριακή και ευρηματική μορφή (Θεοφιλίδης, 1987).

 Κάθε  πρόγραμμα  εκπαιδευτικής  ρομποτικής  που  εφαρμόζεται  σε  σχολικά

πλαίσια  ενσωματώνει  τις  αρχές  της  διαθεματικής  και  διεπιστημονικής  προσέγισης.

Μπορεί να λειτουργεί βοηθητικά για την διεκπεραίωση διαθεματικών εργασιών και να

επιτρέπει  την  απόκτηση  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  οι  οποίες  συνδέονται  με  ποικίλα

γνωστικά αντικείμενα (Φράγκου & Γρηγοριάδου, 2009). Απαραίτητη προϋπόθεση για

την επιτυχία των διαθεματικών προσεγγίσεων είναι η σύνδεση της σχολικής γνώσης με

τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών καθώς και η ενεργός συμμετοχή των ίδιων

στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για παιδιά με αυτισμό που εκδόθηκε από το

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2003 είναι χωρισμένο σε διάφορους τομείς. Στον τομέα των

Κοινωνικών Δεξιοτήτων αναφέρεται πως  τα παδιά με αυτισμό εμφανίζουν ελλείψεις

στον κοινωνικό τομέα με μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει πως άλλα

παιδιά αποφεύγουν την αλληλεπίδραση γιατί εμφανίζουν έλλειψη κινήτρου και άλλα

την επιδιώκουν με  επαναληπτικό και  μονότονο τρόπο.  Αυτές  οι  δυσκολίες  οδηγούν

στην ανάγκη για ευέλικτες διδακτικές στρατηγικές και εξατομικευμένα προγράμματα

που θα έχουν σαν κύριο στόχο τη δημιουργία κινήτρου για τις κοινωνικές επαφές. 

Στην τέταρτη ενότητα του Α.Π.Σ. για παιδιά με αυτισμό γίνεται λόγος για τις

δεξιότητες παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το παιχνίδι είναι μία σημαντική

κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική ανάγκη του παιδιού και αποτελεί ένα εξαιρετικό

εργαλείο για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Με τη χρήση

ρομποτικού  συνεργάτη  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  το  λειτουργικό  και  το

κατασκευαστικό  παιχνίδι  μέσα  από  τις  κατάλληλες  δραστηριότητες.  Απαραίτητη

προϋπόθεση  για  την  υλοποίηση  του  είναι  η  δόμηση  των  δραστηριοτήτων  και  η
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οπτικοποίηση του υλικού και των βημάτων για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του

παιχνιδιού.

Ο  τομέας  της  Πληροφορικής  αποτελεί  ένα  νέο  κομμάτι  των  Αναλυτικών

Προγραμμάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι πλέον αναγνωρισμένη η ανάγκη για τη

διδασκαλία γνώσεων και  δεξιοτήτων με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως

μέσου,  αφού  προσφέρει  ένα  ελεγχόμενο  περιβάλλον  που  είναι  προβλέψιμο  και

επιτρέπει  τελικά  στον  μαθητή  με  αυτισμό  να  διατηρήσει  τη  συγκέντρωση  και  την

προσοχή  του  σε  μία  δραστηριότητα.  Η ρομποτική  είναι  ένα  είδος  τεχνολογίας  που

υπάγεται στον τομέα της Πληροφορικής και προσφέρει ένα προβλέψιμο περιβάλλον

που δημιουργεί στο παιδί με αυτισμό το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας.

Η  εκπαιδευτική  ρομποτική  συνδυάζει  τη  μάθηση  με  το  λειτουργικό  και  το

κατασκευαστικό  παιχνίδι  και  η  διδασκαλία  μετατρέπεται  σε  μία  διασκεδαστική

δραστηριότητα που λειτουργεί ως κίνητρο για συμμετοχή. Ενσωματώνει τις αρχές της

διαθεματικότητας  και  της  διεπιστημονικής  προσέγγισης  και  βοηθά  στην  ανάπτυξη

κινήτρων για μάθηση, επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση για τους μαθητές με

αυτισμό μέσα σε ένα δομημένο περιβάλλον. 
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία

4.1 Η συστηματική αξιολόγηση 

Η  μεθοδολογία  της  εν  λόγω  έρευνας  βασίζεται  στο  μοντέλο  της  Barbara

Kitchenham  όπως  περιγράφεται  στο  άρθρο  “Procedures  for  performing  systematic

reviews”  (Kitchenham,  2004).  Ως  συστηματική  αξιολόγηση  (systematic  review)

ορίζεται  η  έρευνα  που  έχει  ως  σκοπό  την  παρουσίαση,  την  εκτίμηση  και  την

αξιολόγηση όλων των ερευνών που έχουν διενεργηθεί σχετικά με ένα συγκεκριμένο

ερευνητικό ερώτημα ή επιστημονικό θέμα. Η συστηματική αξιολόγηση αποτελεί ένα

είδος  δευτερεύουσας  έρευνας  και  επιχειρεί  να  αξιολογήσει  με  δίκαιο  τρόπο  ένα

επιστημονικό θέμα μέσω ενός αξιόπιστου μεθοδολογικού συστήματος.    

4.2 Χρησιμότητα των συστηματικών αξιολογήσεων

Υπάρχουν  πολλοί  λόγοι  για  τους  οποίους  είναι  σημαντικό  να

πραγματοποιούνται συστηματικές αξιολογήσεις. Κάποιοι από αυτούς είναι: 

 Για  να  συνοψίζονται  τα  ευρήματα  από  τις  υπάρχουσες  έρευνες  που  έχουν

διενεργηθεί σχετικά με ένα επιστημονικό θέμα

 Για να αναγνωρίζονται οι περιοχές ενός θέματος οι οποίες χρίζουν περαιτέρω

διερεύνησης 

 Για  να  παρουσιάζονται  τα  όρια  της  υπάρχουσας  έρευνας,  προκειμένου  να

καθίσταται πιο εύκολη η πραγματοποίηση άλλων ερευνών στο μέλλον 

4.3 Αναζήτηση ερευνών 

Η  αναζήτηση  των  ερευνητικών  άρθρων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  έγινε  στο

ResearchGate,  στο  Google  Scholar,  στο  Scopus  και  στο  PubMed  και  στο  Science

Direct.  Οι λέξεις-  κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση ήταν οι  λέξεις
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“autism”, “robot”,  “robotics”,  “asd”  με  φίλτρο  αναζήτησης  για  τα  έτη  2008-2018.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως τα ερευνητικά άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν τελικά

επιλέχθηκαν με βάση τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα.

4.3.1 Ερευνητικά ερωτήματα

 

Ε1. Είναι  δυνατόν  να  αυξηθεί  η  βλεμματική  επαφή  όταν  χρησιμοποιείται  ένας

ρομποτικός συνεργάτης κατά την παρέμβαση;

Ε2. Εμφανίζουν τα παιδιά με αυτισμό αυξημένη λεκτική επικοινωνία απέναντι σε ένα

ρομπότ;

Ε3. Είναι  δυνατόν να βελτιωθούν οι  μιμητικές  ικανότητες  των παιδιών με  αυτισμό

μέσω της παρέμβασης με ρομπότ;

Ε4. Αποτελεί  η  ρομποτική  ένα  αποτελεσματικότερο  μέσο  για  την  βελτίωση  των

κοινωνικών  δεξιοτήτων  των  παιδιών  με  αυτισμό  σε  σχέση  με  την  ανθρώπινη

αλληλεπίδραση;

Ε5. Εμφανίζουν  τα  παιδιά  με  αυτισμό  κοινωνικές  συμπεριφορές  απέναντι  σε  ένα

ρομποτικό συνεργάτη;

Ε6. Μπορεί ένα ρομπότ να είναι το μέσο για την εκδήλωση κοινωνικών συμπεριφορών

των παιδιών με αυτισμό απέναντι σε άλλους ανθρώπους;

4.3.2 Κριτήρια συμπερίληψης (inclusion criteria)

1. Έρευνες που έχουν γίνει κατά τη δεκαετία από 2008 μέχρι 2018.
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2. Αναζήτηση με λέξεις- κλειδιά: autism, robotics, robot, asd

 Αποτελέσματα αρχικής αναζήτησης: 212 αποτελέσματα

 Αφαίρεση διπλοτύπων: 16 διπλότυπα

 Αποτελέσματα μετά τη συγχώνευση: 205

 Έρευνες του 2019: 2

 Αποτελέσματα: 203

4.3.3 Κριτήρια καταλληλότητας (eligibility criteria)

Αρχικά η κάθε έρευνα που θα συμπεριληφθεί στην παρούσα ανάλυση θα πρέπει

να έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα ή την αναποτελεσματικότητα της ρομποτικής

στη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό. Θα πρέπει η κάθε έρευνα

να είναι πρωτογενής και να συμπεριλαμβάνει κάποια παρέμβαση, πείραμα ή μελέτη

περίπτωσης  σε  τουλάχιστον  μία  ομάδα  παιδιών  που  βρίσκονται  στο  φάσμα  του

αυτισμού. Επίσης,  είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε έρευνα μία

αναλυτική  περιγραφή  των  χαρακτηριστικών  του  ρομποτικού  εργαλείου  και  όχι  να

γίνεται απλή αναφορά του είδους του ρομπότ. 

Στη δεύτερη φάση της διαλογής, αποκλείστηκαν έρευνες οι οποίες είχαν σαν

πρωταρχικό  ερευνητικό  στόχο  την  κατασκευή  ενός  ρομποτικού  εργαλείου,  τη

διερεύνηση των δυνατοτήτων του και  την περιγραφή τους  χωρίς  να υπάρχει  σαφής

συσχέτιση με την παρέμβαση σε παιδιά του αυτιστικού φάσματος. 

4.3.4 Σχεδιασμός κριτηρίων αποκλεισμού

1. Εξαιρέθηκαν όσες έρευνες ήταν αμιγώς θεωρητικές και δεν εμφάνιζαν πειραματικά

αποτελέσματα που θα προέρχονταν από άμεση εφαρμογή σε ομάδα παιδιών με αυτισμό.
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2.  Εξαιρέθηκαν  όσες  έρευνες  δεν  συμπεριλάμβαναν  την  εφαρμογή  παρέμβασης  σε

τουλάχιστον μία ομάδα με παιδιά με αυτισμό.

3.  Εξαιρέθηκαν  έρευνες  οι  οποίες  δεν  παρουσίαζαν  με  ακρίβεια  την  ηλικία  των

συμμετεχόντων,  προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  ανακρίβεια  και  η  γενίκευση  στην

εξαγωγή των συμπερασμάτων.

4.  Εξαιρέθηκαν  έρευνες  οι  οποίες  δεν  παρείχαν  ακριβή  παρουσίαση  των

αποτελεσμάτων τους με λεπτομερή ανάλυση.

5.  Εξαιρέθηκαν  έρευνες  στις  οποίες  οι  συμμετέχοντες  ήταν  προσχολικής  ηλικίας

(λιγότερο των 6 ετών).

4.4 Τελική επιλογή άρθρων

Αριθμός Ερευνητική ομάδα Τίτλος έρευνας

1 A. Pop et al. (2014)  Enhancing play skills, engagement and social skills in a play

task in ASD children by using robot-based interventions. A pilot

study.  Interaction  StudiesInteraction  Studies  Social  Behaviour

and Communication in Biological and Artificial Systems,  15(2),

292–320. https://doi.org/10.1075/is.15.2.14pop

2 Conti et al. (2015) Use of robotics to stimulate imitation in children with Autism

Spectrum  Disorder:  A  pilot  study  in  a  clinical  setting.

Proceedings  -  IEEE  International  Workshop  on  Robot  and

Human  Interactive  Communication,  2015-Novem(Id),  1–6.

https://doi.org/10.1109/ROMAN.2015.7333589

3 Costa et al. (2015) Using  a  Humanoid  Robot  to  Elicit  Body  Awareness  and

Appropriate  Physical  Interaction  in  Children  with  Autism.

International Journal of Social Robotics, 7(2), 265–278. https://
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doi.org/10.1007/s12369-014-0250-2

4 Costa et al. (2013)  “Where is Your Nose?” - Developing Body Awareness Skills

Among Children With Autism Using a Humanoid Robot. ACHI

2013,  The  Sixth  International  Conference  on  Advances  in

Computer-Human  Interactions,  (January  2016),  117–122.

Retrieved  from

https://www.researchgate.net/publication/235350482

5 Feil-Seifer  et  al.

(2011)

Automated detection and classification of positive vs. negative

robot  interactions  with  children  with  autism  using  distance-

based features, 323. https://doi.org/10.1145/1957656.1957785

6 Hanafiah et al. (2012)  Initial Response in HRI- a Case Study on Evaluation of Child

with Autism Spectrum Disorders Interacting with a Humanoid

Robot NAO. Procedia Engineering, 41(Iris), 1448–1455. https://

doi.org/10.1016/j.proeng.2012.07.334

7 Huskens et al. (2013) Promoting question-asking in school-aged children with autism

spectrum  disorders:  Effectiveness  of  a  robot  intervention

compared  to  a  human-trainer  intervention.  Developmental

Neurorehabilitation,  16(5),  345–356.

https://doi.org/10.3109/17518423.2012.739212

8 Kim et al. (2013)  Social  robots  as  embedded  reinforcers  of  social  behavior  in

children  with  autism.  Journal  of  Autism  and  Developmental

Disorders,  43(5),  1038–1049.  https://doi.org/10.1007/s10803-

012-1645-2

 9 Kim et al. (2012) Bridging the Research Gap: Making HRI Useful to Individuals
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with Autism. Journal of Human-Robot Interaction, 1(1), 26–54.

https://doi.org/10.5898/jhri.1.1.kim

10 Severson et al. (2008) Robotic animals might aid in the social development of children

with autism, 271. https://doi.org/10.1145/1349822.1349858

11 Wainer et al. (2014) Using  the  humanoid  robot  KASPAR  to  autonomously  play

triadic  games and facilitate  collaborative play among children

with  autism.  IEEE  Transactions  on  Autonomous  Mental

Development,  6(3),  183–199.

https://doi.org/10.1109/TAMD.2014.2303116

12 Yussof et al. (2013) Study on Social Interaction between Children with Autism and

Humanoid Robot NAO. Applied Mechanics and Materials, 393,

573–578.

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.393.573

Πίνακας 1: Τίτλοι και συγγραφείς των ερευνών που συμπεριλαμβάνονται

4.5 Ορισμός μεταβλητών

4.5.1 Ανεξάρτητες μεταβλητές 

Σε κάθε παρέμβαση που χρησιμοποιεί  ένα ρομποτικό εργαλείο σαν μέσο,  τα

χαρακτηριστικά του ίδιου ρομποτικού εργαλείου αποτελούν μία ανεξάρτητη μεταβλητή

(Begum et al., 2016). Συγκεκριμένα, ανεξάρτητη μεταβλητή στην παρούσα έρευνα είναι

το είδος του ρομπότ (ανθρωπόμορφο, μη-ανθρωπόμορφο, με μορφή ζώου κλπ.). Άλλες

μεταβλητές  που  αφορούν  τους  συμμετέχοντες  είναι  η  ηλικία  τους,  ο  δείκτης

νοημοσύνης, το φύλο και το είδος της παρέμβασης που εφαρμόστηκε σε συνδυασμό με

το ρομπότ. 
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Σε αυτό το σημείο κωδικοποιούμε όλες τις πιθανές μεταβλητές που υπάρχουν

στις πρωτογενείς έρευνες που θα χρησιμοποιηθούν και παρουσιάζονται στον ακόλουθο

πίνακα: 

Αριθμός

Έρευνας

Έρευνα Αριθμός

Συμμετεχόντων

Ονομασία

Ρομπότ

Ηλικία

Συμμετεχόντ

ων

Δείκτης

Νοημοσύνης

Φύλο

Συμμετεχόντων

(αγόρια ;

κορίτσια )

1 A. Pop

et al.

(2014)

11 Probo 4-7  ΔΑ 11; 0

2 Conti et

al.

(2015)

3 NAO 11-12 ήπια

ΝΥ/σοβαρή

ΝΥ

3; 0

3 Costa et

al.

(2015)

8 Kaspar 6-9 ΔΑ 8; 0

4 Costa et

al.

(2013)

8 Kaspar 6-10 ΔΑ 8; 0

5 Feil-

Seifer et

al.

(2011)

8 Bandit 5-10 ΔΑ

6 Hanafiah

et al.

(2012)

1 NAO 10 107 1; 0

7 Huskens

et al.

(2013) 

6 NAO 8-14 85-111 6; 0
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8 Kim et

al.

(2013)

24 Pleo 4-12 ≥70 21; 3

9 Kim et

al.

(2012)

18 Pleo 9-14 ΔΑ 15; 3

10 Severson

et al.

(2008)

11 AIBO 5-8 ΔΑ 10; 1

11 Wainer

et al.

(2014)

6 Kaspar 8-9 ΔΑ 5; 1

12 Yussof et

al.

(2013)

2 NAO 6-9 ΔΑ 2; 0

 Πίνακας 2: Ανεξάρτητες μεταβλητές των ερευνών 

4.5.2 Εξαρτημένες μεταβλητές

Ως εξαρτημένες μεταβλητές στην έρευνα ορίζονται οι συμπεριφορές που 

αναμένεται να αλλάξουν/ μεταβληθούν μετά από την παρέμβαση (Begum et al.,2016). 

Οι εξαρτημένες μεταβλητές θα πρέπει να επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται 

η σύνδεσή τους με το τελικό αποτέλεσμα της παρέμβασης.  Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται όλες οι εξαρτημένες μεταβλητές και οι έρευνες στις οποίες εμφανίζονται: 
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Αριθ

μός 

Βλεμμα

τική

επαφή

Λεκτική

επικοινωνί

α

Μίμηση

Εγγύτητα/

Άγγιγμα

Δεξιότητες

παιχνιδιού Στερεοτυπίες Ικανοποίησ

η

1 x x x x

2 x x x

3 x x x

4 x

5 x

6 x x

7 x

8 x

9 x

10 x x x

11 x x x x

12 x

Πίνακας 3: Εξαρτημένες μεταβλητές των ερευνών

4.6 Είδη ρομπότ στην παρούσα έρευνα

Ένα ρομπότ ορίζεται ως “ένα αυτόνομο σύστημα το οποίο υπάρχει στον υλικό

κόσμο, μπορεί να αισθανθεί το περιβάλλον γύρω του και να δράσει σύμφωνα με αυτό

προκειμένου να επιτύχει κάποιους στόχους”. Τα ανθρωπόμορφα ρομπότ, και ιδιαίτερα

τα  κοινωνικά  ανθρωπόμορφα  ρομπότ  (SAR-  Socially  Assistive  Robotics)  έχουν

αποτελέσει  καταλύτη  σχετικά  με  το  πώς  ο  κόσμος αντιλαμβάνεται  τις  μηχανές  στη

σημερινή εποχή (Hanafiah et al., 2012).

Σε  αυτό  το  σημείο  θα  αναφερθούν  περιληπτικά  τα  είδη  και  τα  επιμέρους

χαρακτηριστικά  των  ρομπότ  που  χρησιμοποιήθηκαν  ως  συνεργάτες  στις  παραπάνω

έρευνες. Αξίζει να σημειωθεί πως σε άλλες περιπτώσεις τα ρομπότ λειτούργησαν ως

εργαλεία μέτρησης αποτελεσμάτων μεταξύ δύο ομάδων παιδιών (παιδιά με αυτισμό και
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παιδιά τυπικής ανάπτυξης), ενώ σε άλλες λειτούργησαν ως συνεργάτες στο παιχνίδι ή

ακόμη και ως αντικαταστάτες των εκπαιδευτών. 

Σχήμα 1: Κατηγοριοποίηση των ρομπότ της έρευνας

                  

                                                                                                                                             

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 τα πιο δημοφιλή ρομπότ είναι το ρομπότ “Nao” 

(Conti et al., 2015; Hanafiah et al., 2012; Huskens et al., 2013; Yussof et al., 2013) και 

το ρομπότ “Kaspar” (Costa et al., 2015; Costa et al., 2013; Wainer et al., 2014). 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε ρομποτικού 

εργαλείου.

 Το ρομπότ “NAO”

Ένα  από  τα  πιο  διαδεδομένα  ρομπότ  για  χρήση  σε  περιπτώσεις  παιδιών  με

αυτισμό  είναι  το  ρομπότ  “NAO”  της  εταιρείας  “Aldebaran  Robotics”  (η  σημερινή
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SoftBank Robotics)  (Kim et al., 2013).  Ο  NAO  είναι ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ με

μέγεθος όμοιο με αυτό ενός παιδιού 2 ετών, κάτι το οποίο συμφωνεί με τις απαιτήσεις

και τις προϋποθέσεις του σχεδιασμού ρομπότ για παιδιά με αυτισμό, σύμφωνα με τα

οποία ένα τέτοιο ρομπότ δεν πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος αυτό ενός βρέφους (Giullian

et al., 2010). Έχει 25 βαθμούς ελευθερίας (Degrees of Freedom), που του επιτρέπουν να

κινείται  και  να  προσαρμόζεται  στο  περιβάλλον  του  και  δίνειται  στο  χρήστη  η

δυνατότητα να το προγραμματίσει σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

Ο  NAO  είναι  ένα  ανθρωπόμορφο  ρομπότ,  ωστόσο  τα  χαρακτηριστικά  που

βρίσκονται στο μέρος του προσώπου είναι αρκετά απλά, προκειμένου να αποφευχθεί η

δημιουργία σύγχυσης ή υπερδιέγερσης στα παιδιά με τα οποία θα έρθει σε επαφή. Έχει

ύψος 57 εκατοστών περίπου και διατίθεται σε ουδέτερα χρώματα. Είναι εξοπλισμένο με

4 ενσωματωμένα μικρόφωνα και ηχεία, 2 κάμερες και 7 ανιχνευτές κίνησης (Huskens et

al., 2013).  Διατίθεται με μενού διαλόγου σε 20 γλώσσες, ωστόσο μπορεί κάποιος να

εισάγει  το  δικό  του  ηχογραφημένο  μενού  διαλόγων.  Το  ρομπότ  NAO  μπορεί  να

ελέγχεται από το χρήστη μέσω ειδικής εφαρμογής.

 Το ρομπότ “Kaspar”

Το ρομπότ “Kaspar”  είναι ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ με ύψος 60 εκατοστών,

το οποίο έχει μικρό βαθμό εκφραστικότητας. Έχει 6 βαθμούς ελευθερίας (DoF)  στο

κεφάλι και τον λαιμό, 6 βαθμούς στα χέρια και 2 βαθμούς στα μάτια. Το πρόσωπο του

ρομπότ Kaspar είναι φτιαγμένο από σιλικόνη και μέσω αυτού μπορούν να εκφραστούν

εκφράσεις και συναισθήματα με απλοϊκό τρόπο, δηλαδή με μικρότερη ακρίβεια από ότι

θα εκφράζονταν από ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Μπορεί να ανταποκριθεί στο άγγιγμα

και να κινεί την περιοχή των ματιών, του κεφαλιού και των χεριών (Tartarisco et al.,

2015).
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 Το ρομπότ “Probo”

Το  ρομπότ  “Probo”  είναι  ένα  ρομπότ  με  ύψος  58  εκατοστών  που  έχει  20

βαθμούς ελευθερίας (DoF). Είναι σχεδιασμένο ούτως ώστε να προσφέρει μία “φυσική”

αλληλεπίδραση  με  τους  ανθρώπους  και  ελέγχεται  μέσω  ειδικού  προγράμματος

(Tartarisco  et  al.,  2015).  Είναι  φτιαγμένο  από  σχετικά  εύκαμπτο  περίβλημα  και

καλύπτεται εξωτερικά από γούνινο υλικό.

Το ρομπότ Probo είναι κατάλληλο για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων

των παιδιών με αυτισμό, προσφέροντας τις κατάλληλες νύξεις για την έκφρασή τους

μέσω της ανθρωπόμορφης εμφάνισής του και των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης που

έχει.  Επίσης,  έχει 20 βαθμούς ελευθερίας στο κεφάλι μέσω του οποίου μπορούν να

εκφράσεις του προσώπου και να δημιουργηθεί βλεμματική επαφή (A. Pop et al, 2014). 

Το ρομπότ ελέγχεται μέσω μίας ειδικής εφαρμογής με τη μέθοδο “Μάγος του

Οζ” (“Wizard of Oz”) (Landauer, 1986; Wilson & Rosenberg, 1988). Σύμφωνα με αυτή

την τεχνική, το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί εάν ο εκπαιδευτής ελέγχει το ρομπότ ή

αν το ρομπότ κινείται αυτόνομα, καθιστώντας ευκολότερη τη συγκέντρωσή του στη

διαδικασία. Άλλο ένα πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι πως καθίσταται δυνατή η

άμεση τροποποίηση της συμπεριφοράς του ρομποτικού συνεργάτη σε περίπτωση που

το παιδί εμφανίσει απρόβλεπτη συμπεριφορά (A. Pop et al., 2014).

 Το ρομπότ “Pleo”

Το ρομπότ  Pleo  είναι ένα ρομπότ με τη μορφή ζώου και συγκεκριμένα ενός

δεινοσαύρου.  Έχει  16  βαθμούς  ελευθερίας  (DoF),  ένα  σύστημα  πλοήγησης  και

προσανατολισμού που βασίζεται σε μία κάμερα, μικρόφωνα, ανιχνευτές αφής, κίνησης

και προσανατολισμού, που του επιτρέπουν να κινείται αυτόνομα. Επίσης, μπορεί να

εκφράζει συναισθήματα με τη μορφή κινήσεων και ήχων όταν το παιδί το ακουμπά ή

κατά τη διάρκεια άλλων αλληλεπιδράσεων (π.χ. όταν το παιδί “χαϊδεύει” το ρομπότ ή

του “δίνει φαγητό”) (Tartarisco et al., 2015).
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 Το ρομπότ “AIBO”

Το ρομπότ  “AIBO”  είναι  ένα  ρομπότ  με  τη  μορφή σκύλου  στο οποίο  είναι

ενσωματωμένοι 5 αισθητήρες αφής στην περιοχή του κεφαλιού, του πηγουνιού και της

πλάτης,  που το  καθιστούν ικανό να  αλληλεπιδρά με  το  περιβάλλον και  να κινείται

ανεξάρτητα.  Το  ρομπότ  AIBO  μπορεί  επίσης  να  αναγνωρίζει  φωνητικές  εντολές

(Tartarisco et al., 2015).  

 Το ρομπότ “Bandit”

Το ρομπότ “Bandit”  είναι ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ κοινωνικής αρωγής το

οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα για παιδιά με αυτισμό, για ασθενείς από

εγκεφαλικά  επεισόδια  αλλά  και  για  την  εμψύχωση  ηλικιωμένων  ανθρώπων.

Σχεδιάστηκε  από  την  ερευνήτρια  Maja  Mataric  στο  Πανεπιστήμιο  της  Νότιας

Καλιφόρνια του Λος Άντζελες το 2004. 

Το ρομπότ “Bandit”  έχει  την ικανότητα να εκφράζει  διάφορα συναισθήματα

μέσω των εκφράσεων του προσώπου του και τη δυνατότητα να κινείται με ρόδες που

βρίσκονται  στο κάτω μέρος  του.  Το ύψος του είναι  περίπου 56 εκατοστά και  είναι

σχεδιασμένο με την ικανότητα να κινεί τα χέρια του με σκοπό να εκφράζει κοινωνικές

χειρονομίες. 
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Κεφάλαιο 5:   Αποτελέσματα

Βλεμματική επαφή

Η  βλεμματική  επαφή  είναι  μία  δεξιότητα  που  υπολείπεται  στα  παιδιά  με

αυτισμό,  επομένως  η  χρήση  ενός  ρομποτικού  εργαλείου  μπορεί  να  αποβεί  πολύ

χρήσιμη για την ενίσχυσή της. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3 όπου παρουσιάζονται

οι εξαρτημένες μεταβλητές, η βλεμματική επαφή είναι μία παράμετρος με την οποία

ασχολούνται οι περισσότερες έρευνες που γίνονται σε παιδιά του αυτιστικού φάσματος.

Ανάμεσα στις έρευνες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη μελέτη, οι περισσότερες (9 στο

σύνολο) χρησιμοποιούν τη βλεμματική επαφή ως εξαρτημένη μεταβλητή και ερευνούν

την επίδραση της χρήσης του ρομπότ στην αύξηση της εμφάνισής της. 

Στην έρευνα των  Pop et  al.  (2014),  ως βλεμματική επαφή ορίστηκε από την

αρχή του πειράματος η κατεύθυνση του βλέμματος του παιδιού προς το άνω μέρος του

σώματος του εκπαιδευτή, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή των ματιών για περισσότερα

από δύο δευτερόλεπτα. Σχηματίστηκαν δύο ομάδες παιδιών με αυτισμό και κάθε μία

από  αυτές  συμμετείχε  στο  πείραμα  δύο  φορές.  Πιο  συγκεκριμένα,  οι  ίδιες

δραστηριότητες παιχνιδιού εκτελέστηκαν από έναν εκπαιδευτή κι  από το ρομποτικό

εργαλείο ξεχωριστά. 

Αναφορικά με τη βλεμματική επαφή,  δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές

ανάμεσα στις δύο ομάδες στην περίπτωση της παρέμβασης με ανθρώπινο συνεργάτη

και στην παρέμβαση με τον ρομποτικό συνεργάτη. Ωστόσο, σε μετέπειτα ανάλυση που

έγινε  για  το  κάθε  υποκείμενο  της  έρευνας  ξεχωριστά,  σημειώθηκαν  σημαντικές

διαφορές στην εμφάνιση της βλεμματικής επαφής για τους δύο διαφορετικούς τύπους

παρεμβάσεων.  Στην  παρέμβαση  όπου  έγινε  χρήση  του  ρομποτικού  εργαλείου  η

βλεμματική  επαφή  εμφανίστηκε  αυξημένη  σύμφωνα  με  τον  δείκτη  Cohen  που

χρησιμοποιήθηκε (d=3.59)  σε σχέση με τη μέτρηση που έγινε για την  παρέμβαση με

τον ανθρώπινο συνεργάτη (d=1.01) (Pop et al., 2014).

Στην  έρευνα  των  Conti  et  al.  (2015)  όπου  η  κύρια  δραστηριότητα  της

παρέμβασης είναι ένα παιχνίδι μίμησης των κινήσεων και των δράσεων του ρομπότ, η

βλεμματική επαφή προς το ρομπότ μετρήθηκε ξεχωριστά για το κάθε παιδί από δύο

παρατηρητές.  Το  πρώτο υποκείμενο  εμφάνισε  βλεμματική  επαφή  κατά  το  38% της
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συνολικής  διάρκειας  του πειράματος,  το  δεύτερο  υποκείμενο εμφάνισε  54% και  το

τρίτο 84%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο και η παρατήρηση που έγινε σχετικά με

την  βλεμματική  επαφή  προς  τον  εκπαιδευτή,  όπου  φάνηκε  πως  τα  παιδιά  που

συμμετείχαν  στο  πείραμα  έστρεφαν  περισσότερο  το  βλέμμα  προς  αυτόν  αφού

πληροφορήθηκαν πως ο ίδιος χειρίζεται το ρομπότ (Conti et al., 2015). 

Στην  έρευνα  των  Costa  et  al.  (2015)  η  βλεμματική  επαφή  προς  το  ρομπότ

Kaspar  ήταν σαφώς μεγαλύτερη σε  διάρκεια  (>47.3% της  συνολικής  διάρκειας  του

πειράματος)  σε σχέση με τη βλεμματική επαφή προς  τον εκπαιδευτή  ή προς  άλλες

κατευθύνσεις (27.26% - 39.74%). Επίσης, η βλεμματική επαφή προς τον εκπαιδευτή

στο τελευταίο  μέρος  της  παρέμβασης  αυξήθηκε  στο  πενταπλάσιο  σε  σχέση με  την

αρχική τιμή (Costa et al., 2015). 

Στην  προγενέστερη  έρευνα  των  Costa  et  al.  (2013),  στην  οποία

χρησιμοποιήθηκε  και  πάλι  το  ρομπότ  Kaspar,  έγινε  σύγκριση  της  διάρκειας  της

βλεμματικής επαφής που κατευθυνόταν προς το ρομπότ  Kaspar,  προς τον εκπαιδευτή

και προς άλλες κατευθύνσεις. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πείραμα χωρίστηκαν σε

δύο  ομάδες  (μία  ομάδα  υψηλής  λειτουργικότητας  και  μία  ομάδα  χαμηλής

λειτουργικότητας). Καταγράφηκαν δύο μετρήσεις (μία για κάθε φάση της παρέμβασης)

και σημειώθηκε πως τόσο στην πρώτη όσο και στην τελευταία φάση, η κατεύθυνση του

βλέμματος των παιδιών ήταν στραμμένη για περισσότερη ώρα προς το ρομπότ Kaspar

(75.04% και 51.01% για την πρώτη και την τελευταία φάση αντίστοιχα). 

Mείωση της βλεμματικής επαφής προς το ρομπότ φαίνεται στην τελευταία φάση

του  πειράματος,  αφού  η  προσοχή  του  παιδιού  στρέφεται  περισσότερο  προς  τον

εκπαιδευτή  (4.29% και  16.01% στην  πρώτη  και  στην  τελευταία  φάση  αντίστοιχα).

Σύμφωνα με τον συσχετισμένο έλεγχο t (paired sample t-test) που εφαρμόστηκε με το

πρόγραμμα SPSS, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της διάρκειας της

βλεμματικής επαφής της ομάδας Α σε σχέση με την ομάδα Β στην πρώτη και στην

τελευταία φάση (p= .048).  Επίσης στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν και για

την  Α ομάδα  παιδιών  σχετικά  με  την  κατεύθυνση  της  προσοχής  προς  το  ρομπότ

(p= .025), τον εκπαιδευτή  (p= .033) και προς άλλες κατευθύνσεις  (p= .417) στις δύο

φάσεις της παρέμβασης. Με άλλα λόγια, η συνολική προσοχή προς το ρομπότ Kaspar

μειωνόταν  σταδιακά  ενώ  ταυτόχρονα  αυξανόταν  η  βλεμματική  επαφή  προς  τον

εκπαιδευτή (Costa et al., 2013). 
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Στην έρευνα των Hanafiah et al. (2012) ο μαθητής διατηρεί την βλεμματική του

επαφή με το ρομπότ Nao, ωστόσο δεν στρέφει την προσοχή του προς τον εκπαιδευτή

σχεδόν σε καμία φάση του πειράματος (Hanafiah et al., 2012).

Οι  Wainer et  al.  (2014),  στο πείραμα των οποίων συμμετείχαν 6 μαθητές με

αυτισμό,  διερεύνησαν  την  εκδήλωση  κοινωνικών  συμπεριφορών  μέσα  από

δραστηριότητες  συνεργατικού  παιχνιδιού  που  εκτέλεσαν  οι  μαθητές  σε  δυάδες.  Οι

φάσεις του συνεργατικού παιχνιδιού αποτελούνταν από δυαδική αλληλεπίδραση μεταξύ

των  μαθητών  και  από  τριαδική  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  μαθητών  και  του

κοινωνικού ρομπότ Kaspar. 

Από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  βρέθηκε  πως  οι  μαθητές  έστρεφαν

περισσότερο  το  βλέμμα  τους  ο  ένας  προς  τον  άλλο  όταν  το  ρομπότ  Kaspar

λειτουργούσε ως συνεργάτης στο παιχνίδι και μάλιστα η βλεμματική επαφή μεταξύ των

παιδιών  αυξανόταν  σταδιακά  στην  πορεία  του  πειράματος.  Επιπλέον,  μετά  την

εισαγωγή  του  Kaspar  στο  πείραμα  οι  μαθητές  έκαναν  περισσότερες  εναλλαγές  της

βλεμματικής τους επαφής μεταξύ του παιχνιδιού και του συνεργάτη τους (Wainer et al.,

2014). 

Λεκτική επικοινωνία

Ως αυθόρμητος  λόγος  ορίζεται  η  εκφορά  μίας  ή  περισσότερων  λέξεων  που

εντάσσονται μέσα στο κατάλληλο πλαίσιο και συνάδουν με τα λεγόμενα του εκάστοτε

συνεργάτη στο παιχνίδι, προσθέτουν νέες πληροφορίες και  σχετίζονται με την κάθε

δραστηριότητα.  Παραδείγματα  εκφοράς  αυθόρμητου  λόγου  είναι  η  έκφραση

ερωτήσεων ή η αναφορά σε προσωπικές εμπειρίες  και  βιώματα (Levy & Schaeffer,

2003). 

Στην έρευνα των Pop et al. (2014) μετρήθηκε η εκφορά αυθόρμητου λόγου των

μαθητών που συμμετέχουν και βρέθηκε πως αρχικά το ποσοστό εκφοράς αυθόρμητου

λόγου κατά το συνεργατικό παιχνίδι μόνο με την παρουσία ενήλικα δεν είχε στατιστικά

σημαντική διαφορά από το ποσοστό που σημειώθηκε με  την παρουσία του ρομπότ

Probo (U = 7.00, Z = -1.47, p = .140).  Μετά την μέτρηση μεταξύ των ομάδων που

συμμετείχαν  βρέθηκε  πως  το  73%  των  συμμετεχόντων  που  πήραν  μέρος  στο

συνεργατικό παιχνίδι  χωρίς  την  παρουσία  του  ρομπότ  είχε  χειρότερη επίδοση στην

εκφορά λόγου από την ομάδα που είχε το ρομπότ  Probo  ως συνεργάτη στο παιχνίδι.
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Ωστόσο, η ανάλυση που έγινε στα αποτελέσματα των συμμετεχόντων ξεχωριστά έδειξε

πως δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά κατά την εξέλιξη του πειράματος από

την πρώτη του φάση (baseline) μέχρι τη φάση της παρέμβασης (intervention) (Z = -.36,

p  =  .715  για  την  παρέμβαση  με  τον  εκπαιδευτή  και  Z  =  -.67,  p  =  .500  για  την

παρέμβαση με το ρομπότ) (Pop et al., 2014). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που έγινε με τη χρήση του ρομπότ Nao από

τους Huskens et al. (2013) κατά την οποία μετρήθηκε το ποσοστό εκφοράς ερωτήσεων

από τους μαθητές με αυτισμό που συμμετείχαν σε δύο επίπεδα, δηλαδή με τη χρήση ή

χωρίς τη χρήση του ρομπότ.  Η εκφορά ερωτήσεων εντάσσεται στην κατηγορία των

δεξιοτήτων λεκτικής επικοινωνίας και σύμφωνα με τις αναλύσεις, τόσο η χρήση ρομπότ

όσο  και  η  συμμετοχή  του  εκπαιδευτή  είχαν  θετικά  αποτελέσματα  στην  εκφορά

ερωτήσεων από τα παιδιά που πήραν μέρος. Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί εδώ πως το

συγκεκριμένο  πείραμα  βασίστηκε  στη  μέθοδο  της  Εφαρμοσμένης  Ανάλυσης  της

Συμπεριφοράς (Applied Behavioral Analysis- ABA) τόσο για τη χρήση του ρομποτικού

συνεργάτη  όσο  και  στη  συμμετοχή  του  ανθρώπινου  συνεργάτη-εκπαιδευτή,  η

αποτελεσματική  χρήση  της  οποίας  στον  συγκεκριμένο  τομέα  έχει  αποδειχθεί

πειραματικά και στο παρελθόν (Koegel et al., 1998; Koegel et al., 2003; Koegel et al.,

2010). Εξηγείται μάλιστα πως οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών ήταν ήδη υψηλοί από

την αρχή του πειράματος και η αύξηση του αριθμού των ερωτήσεων ήταν συγκριτικά

μικρή με τη χρήση του ρομποτικού εργαλείου (Huskens et al., 2013). 

Σε  έρευνα  των  Kim  et  al.  (2013)  χρησιμοποιήθηκε  το  ρομπότ  Pleo  και

διερευνήθηκε η εκδήλωση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό με τη χρήση

του ρομπότ ή χωρίς αυτή. Συγκεκριμένα, σε αυτή την έρευνα του 2013 έγινε σύγκριση

μεταξύ του ρομπότ Pleo,  της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με κάποιον εκπαιδευτή και

της  χρήσης  ενός  βιντεοπαιχνιδιού  σε  μία  συσκευή  tablet  σχετικά  με  την

αποτελεσματικότητά τους  να  προκαλούν  κοινωνικές  συμπεριφορές.  Η ανάλυση των

αποτελεσμάτων  έγινε  με  t  test  (one-tailed  paired  t-test)  και  διαπιστώθηκε  πως  οι

συμμετέχοντες παρήγαγαν περισσότερο ομιλούμενο λόγο κατά την διαδικασία με το

ρομπότ (M= 43.0, SD= 19.4) σε σχέση με αυτήν που παρουσιάστηκε όταν ήταν παρών

μόνο ο εκπαιδευτής (M= 36.8, SD=19.2, t(23) = 1.97, p< 0.05). Επίσης, και με τους δύο

τρόπους  ο  παραγόμενος  λόγος  ήταν  περισσότερος  από  την  περίπτωση  της  χρήσης

συσκευής  tablet  (M= 25.2, SD= 13.4).  Αξίζει να αναφέρουμε πως με τη χρήση του
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ρομποτικού συνεργάτη η λεκτική επικοινωνία ήταν μεγαλύτερη και όταν κατευθυνόταν

προς τον εκπαιδευτή. 

Στην έρευνα των Severson et al. (2008) έγινε σύγκριση της αλληλεπίδρασης 11

παιδιών με αυτισμό με το ρομπότ  Aibo  και με το λούτρινο παιχνίδι  Kasha,  το οποίο

έμοιαζε  με  το  ρομπότ  Aibo  εξωτερικά,  ωστόσο  δεν  κατείχε  τις  περισσότερες

λειτουργίες  του  ρομποτικού  παιχνιδιού  (π.χ.  αναγνώριση  και  αλληλεπίδραση  με  το

περιβάλλον κλπ.). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η επικοινωνία με το ρομπότ (M = 2.73

λέξεις το λεπτό, SD = 3.05)  ήταν πιο αυξημένη σε σχέση με την επικοινωνία με το

λούτρινο παιχνίδι (M = 1.07 λέξεις το λεπτό, SD = 1.62), Z = -2.073, p = .038. Στην

έρευνα των Wainer et al. (2014) οι ερευνητές προέβλεψαν πως τα παιδιά με αυτισμό θα

εμφάνιζαν  περισσότερο  λόγο  κατά  την  αλληλεπίδρασή  τους  με  το  ρομπότ  Kaspar,

ωστόσο  τα  αποτελέσματα  δεν  επιβεβαίωσαν  αυτή  την  υπόθεση.  Δεν  σημειώθηκαν

στατιστικά σημαντικές διαφορές όταν συγκρίθηκε το ποσοστό του παραγόμενου λόγου

από κάθε φάση του πειράματος (με ή χωρίς ρομπότ) (Wainer et al., 2014). 

Μίμηση

Η μιμητική ικανότητα των παιδιών με αυτισμό μέσω της χρήσης της ρομποτικής

διερευνάται σε 2 από τα 12 επιλεγμένα άρθρα αυτής της μελέτης. Στην έρευνα των

Conti et al. (2015) μετράται η μίμηση των κινήσεων του ρομπότ Nao από τους μαθητές

με αυτισμό ή η απάντηση των μαθητών στις κινήσεις του ρομπότ με άλλες κινήσεις,

αφού δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο πρώτος μαθητής, αν και συνήθως αποφεύγει

καινούριες  καταστάσεις,  παρουσιάζει  ενδιαφέρον  για  το  ρομποτικό  εργαλείο  και

καταφέρνει να μιμηθεί κάποιες κινήσεις. Ο δεύτερος μαθητής είναι αυτός που εμφανίζει

τη  μεγαλύτερη αδυναμία να  μιμηθεί  τις  κινήσεις  του ρομπότ  και  ο  τρίτος  μαθητής

μιμήθηκε  τις  κινήσεις  και  εμφάνισε  περισσότερη  κοινωνική  αλληλεπίδραση  με  το

ρομποτικό εργαλείο από ότι το πρώτο και το δεύτερο παιδί. Είναι σημαντικό βέβαια να

αναφερθεί πως ο δεύτερος μαθητής με αυτισμό είχε διεγνωσθεί και με σοβαρή νοητική

υστέρηση και εμφάνιζε σημάδια απογοήτευσης και παραίτησης μετά από την αποτυχία

του να μιμηθεί σωστά. 

Στην έρευνα των Costa et al. (2015) οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα

έπρεπε να μιμηθούν ένα παιχνίδι με τη μορφή χορογραφίας που εκτελούνταν αρχικά
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από το ρομπότ Kaspar. Ενώ τα αρχικά αποτελέσματα έδειχναν μία πτώση στην επιτυχία

των παιδιών να μιμηθούν το ρομπότ, τελικά σημειώθηκε αύξηση της ικανότητας αυτής.

(Costa et al., 2015).

Εγγύτητα/ Άγγιγμα

Ως άγγιγμα μπορούμε να ορίσουμε μία σωματική αισθητηριακή διαδικασία, η

παρουσία της οποίας διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη σωστή ανάπτυξη του

παιδιού. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν

και  να  ξεχωρίζουν  τους  διαφορετικούς  τύπους  αγγίγματος.  Όμως,  σύμφωνα  με  τη

βιβλιογραφία  τα  παιδιά  με  αυτισμό  εμφανίζουν  δυσκολίες  στην  εκμάθηση  των

κατάλληλων απτικών χειρονομιών σε κοινωνικά πλαίσια, σε αντίθεση με τους τυπικά

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. 

Στην έρευνα των Conti et al. (2015) το άγγιγμα των μαθητών που κατευθύνεται

προς  τον  ρομποτικό  συνεργάτη  δεν  εμφανίζεται  τόσο  συχνά  όσο  άλλες  κοινωνικές

συμπεριφορές.  Πιο  αναλυτικά,  ο  μαθητής  1  άγγιξε  το  ρομπότ  κατά το  11% και  οι

μαθητές 2 και 3 κατά το 3% της συνολικής διάρκειας του πειράματος αντίστοιχα (Conti

et  al.,  2015). Αναλυτικότερη περιγραφή της  εμφάνισης  του αγγίγματος  γίνεται  στην

έρευνα  των  Costa  et  al.  (2015),  όπου  οι  ερευνητές  συγκρίνουν  την  εμφάνιση  του

αγγίγματος  προς  το  ρομπότ  ή  τον  εκπαιδευτή  των  μαθητών.  Μάλιστα,  υπάρχει  η

δυνατότητα  σύγκρισης  της  έντασης  του  κάθε  αγγίγματος,  αφού  το  ρομπότ  Kaspar

διαθέτει τους κατάλληλους αισθητήρες αφής. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη, σημειώθηκαν διαφορές σε σχέση με

την ένταση του αγγίγματος προς το ρομπότ Kaspar και προς τον εκπαιδευτή (χ2 (6, N =

1432) = 18.34, p < 0.05, και χ2 (6, N = 394) = 21.49, p < 0.05, αντίστοιχα). Ο αριθμός

των  ήπιων  αγγιγμάτων  που  σημειώθηκαν  προς  το  ρομπότ  Kaspar  ήταν  8.5  φορές

μεγαλύτερος από τα δυνατά αγγίγματα. Σε σχέση με τον εκπαιδευτή, τα ήπια αγγίγματα

ήταν 23.6 φορές περισσότερα από τα δυνατά αγγίγματα. Αναφέρεται, όμως, πως κατά

την  αλληλεπίδραση  με  το ρομπότ  οι  μαθητές  με  αυτισμό  εκδήλωσαν  περισσότερα

αυθόρμητα αγγίγματα (10.3 φορές περισσότερο σε σχέση με τα αγγίγματα μετά από

προτροπή),  ενώ  στην  περίπτωση  της  παρουσίας  του  ανθρώπινου  συνεργάτη,  τα

αυθόρμητα αγγίγματα είχαν 6.7 φορές μεγαλύτερο αριθμό εμφάνισης σε σχέση με τα

αγγίγματα  μετά  από  προτροπή.  Σε  γενικές  γραμμές,  έπειτα  από  τις  κατάλληλες

36



προτροπές και διορθώσεις,  το άγγιγμα προς τον ρομποτικό συνεργάτη ήταν ήπιο σε

ένταση, γεγονός που υποδεικνύει πως η χρήση ρομπότ μπορεί να υποδείξει σε παιδιά με

αυτισμό την αφή ως τρόπο επικοινωνίας με τον σωστό τρόπο (Costa et al., 2015).

Δεξιότητες παιχνιδιού

Σύμφωνα  με  τον  Vygotsky  (1967,  1978)  το  παιχνίδι  προσποίησης  είναι  μία

δραστηριότητα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην σωστή αναπτυξιακή πορεία του

παιδιού. Το παιχνίδι συνδέεται με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων

λόγου και τη διαχείριση των συναισθημάτων (Casby, 2013; Lindsey & Cowell 2003).

Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού εμφανίζουν έλλειμμα στις δεξιότητες παιχνιδιού σε

σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους (Jarrold 2003; Williams,

Reddy & Costall  2001) και πιο συγκεκριμένα εμφανίζουν δυσκολίες στη συμμετοχή

τους  σε  παιχνίδι  προσποίησης  (Rutherford  &  Rogers  2003).  Πολλές  έρευνες

χρησιμοποιούν το συμβολικό παιχνίδι ως μέσο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των

μαθητών  με  αυτισμό  και  σε  πολλές  περιπτώσεις  γίνεται  χρήση  της  ρομποτικής

τεχνολογίας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παιχνιδιού. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Pop et al. (2014), τα παιδιά με αυτισμό εμφάνισαν

μεγαλύτερη εμπλοκή στο συνεργατικό παιχνίδι όταν υπήρχε ο ρομποτικός συνεργάτης

στην ομάδα τους σε σχέση με την παρουσία του ανθρώπινου συνεργάτη (U = 1.00, Z =

-2.55, p = .011 για τη φάση της παρέμβασης). Όπως φαίνεται και από τις μετρήσεις,

παρουσιάστηκε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  δύο  ομάδων.  Στο

λειτουργικό παιχνίδι η εμπλοκή των παιδιών δεν ήταν μεγαλύτερη με την παρουσία του

ρομποτικού  συνεργάτη,  ωστόσο  παρατηρήθηκε  πως  κατευθύνουν  το  παιχνίδι  τους

περισσότερο προς το ρομπότ παρά προς τον συνεργάτη-εκπαιδευτή. Μάλιστα, τα παιδιά

ήταν  περισσότερο  πρόθυμα  να  αλληλεπιδράσουν  με  το  ρομπότ  και  συμμετείχαν

περισσότερο στις  δραστηριότητες όταν ο ρομποτικός συνεργάτης βρισκόταν εκεί με

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιδόσεων των δύο ομάδων (U = 4.00, Z = -

2.08, p = .037 για τη φάση της παρέμβασης) (Pop et al., 2014).

Στην  έρευνα  των  Severson  et  al.  (2008)  οι  μαθητές  με  αυτισμό  εμφάνισαν

δεξιότητες παιχνιδιού με το ρομπότ Aibo περισσότερο απ’ ότι με το λούτρινο παιχνίδι

Kasha.  Όπως είχαμε αναφέρει  και  προηγουμένως,  το ρομπότ  Aibo  και  το  λούτρινο

παιχνίδι  Kasha  είχαν παρόμοια εξωτερικά χαρακτηριστικά, ωστόσο τα παιδιά έδειξαν
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να απολαμβάνουν περισσότερο το παιχνίδι  με το ρομποτικό εργαλείο απ’ ότι  με το

λούτρινο  και  μάλιστα  εμφάνισαν  περισσότερες  κοινωνικές  συμπεριφορές  (π.χ.

αυθόρμητο λόγο, βλεμματική επαφή κλπ.) (Severson et al., 2008).

Η έρευνα των Wainer et al. (2014) έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές υποθέσεις

που είχαν διατυπώσει οι ερευνητές και δείχνει πως τα παιδιά που πήραν μέρος στην

έρευνα δεν συμμετείχαν περισσότερο στο συνεργατικό παιχνίδι όταν η αλληλεπίδραση

ήταν  τριαδική  (μαθητής-ρομπότ-μαθητής)  σε  σχέση  με  τη  δυαδική  αλληλεπίδραση

(μαθητής  προς  μαθητή).  Επίσης,  δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε

σχέση με το πόσο ενεπλάκησαν στο παιχνίδι οι μαθητές μετά από την παρέμβαση με το

ρομπότ  Kaspar  που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα. Αξίζει όμως να λάβουμε υποψιν

πως και οι 6 μαθητές που συμμετείχαν στο πείραμα εμφάνιζαν δυσκολίες στο κοινωνικό

παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα στους τομείς της εστίασης της προσοχής, της εναλλαγής

σειράς  με  άλλους,  στη  συνεργασία  κλπ.  Παρά  τις  δυσκολίες  αυτές,  οι  ερευνητές

παρατήρησαν  πως  όλοι  οι  μαθητές  κατάφεραν  να  συμμετέχουν  στο  συνεργατικό

παιχνίδι  για  αρκετή  ώρα  και  εμφάνισαν  κοινωνικές  συμπεριφορές  μετά  από  την

αλληλεπίδρασή τους με τον Kaspar. 

Στερεοτυπική συμπεριφορά 

Η έρευνα των Pop et al. (2014) δείχνει πως τα παιδιά του αυτιστικού φάσματος,

όταν  συμμετείχαν  στις  δραστηριότητες  με  το  ρομποτικό  εργαλείο,  είχαν  εμφανίσει

συνολικά  λιγότερες  στερεοτυπικές  συμπεριφορές  σε  σχέση  με  την  εκτέλεση  του

παιχνιδιού  από  τον  εκπαιδευτή.  Τα  ευρήματα  αυτά  υποστηρίζονται  και  από  τους

ανάλογους δείκτες (U = 4.00, Z = -2.05, p = .040) που δείχνουν στατιστικά σημαντική

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 

Η έρευνα των Hanafiah et al. (2012) ακολούθησε μία διαφορετική λογική όπου

συγκρίθηκε το ποσοστό της στερεοτυπικής συμπεριφοράς που εμφάνιζε ο μαθητής που

συμμετείχε στην έρευνα με τον ρομποτικό συνεργάτη σε σχέση με το ποσοστό που

εκδηλωνόταν  στο  περιβάλλον  της  τάξης.  Ο  μαθητής  K εμφάνισε  στερεοτυπικές

συμπεριφορές για μόλις 2.5% του συνολικού χρόνου της παρέμβασης με το ρομπότ Nao

σε σχέση με την επίδοσή του στην τάξη, όπου εμφάνιζε στερεοτυπική συμπεριφορά

κατά το 25% του συνολικού χρόνου, ποσοστό που είναι συγκριτικά αρκετά υψηλότερο

(Hanafiah et al., 2012).
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Θετικά ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας των Severson et al. (2008), όπου

αποδείχθηκε  πως  η  χρήση  του  ρομπότ  Aibo  επέφερε  την  εκδήλωση  λιγότερων

στερεοτυπικών συμπεριφορών σε σχέση με τη χρήση του λούτρινου παιχνιδιού Kasha.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό εμφάνισης στερεοτυπιών ανά λεπτό με το ρομπότ Aibo ήταν

.75 ενώ με το λούτρινο παιχνίδι ήταν 1.1. Μετά από ανάλυση που έγινε με τον δείκτη

Wilcoxon,  βρέθηκε  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  μεταξύ  των  δύο  μεθόδων

παρέμβασης (Z = - 1.84, p = .066) (Severson et al., 2008).

Η έρευνα των  Yussof et al.  που έγινε το 2013 εμφανίζει ως κύρια ερευνητική

υπόθεση  το  ότι  οι  μαθητές  με  αυτισμό  εμφανίζουν  λιγότερες  στερεοτυπικές

συμπεριφορές  όταν  ένας  ρομποτικός  συνεργάτης  είναι  παρών.  Οι  στερεοτυπικές

συμπεριφορές  που  χρησιμοποιήθηκαν  ως  δείκτες  προέρχονταν  από  τη  λίστα  “The

Gilliam Autism Rating Scale” (GARS-2). Τα ευρήματα συμφωνούν με την υπόθεση των

ερευνητών,  αφού  ο  πρώτος  μαθητής  εμφάνισε  μόλις  το  6%  των  αυτιστικών

συμπεριφορών  που  εμπεριέχονταν  στη  λίστα,  ενώ  ο  δεύτερος  μαθητής  το  17%.

Σύμφωνα  με  την  έρευνα  τα  αποτελέσματα  αυτά  φαίνονται  ενθαρρυντικά,  αφού  οι

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για την πρώτη φορά που οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με

το ρομπότ Nao (Yussof et al., 2013). 

Ικανοποίηση

Η έρευνα των  Kim et  al.  (2012)  διερεύνησε  την εμπλοκή των παιδιών στις

δραστηριότητες που έγιναν με το ρομπότ  Pleo  με μετρήσεις που έγιναν σε μία ομάδα

παιδιών με αυτισμό και σε μία ομάδα παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Πιο  συγκεκριμένα,

μετρήθηκε  το  ποσοστό  της  εμπλοκής  των  παιδιών  τόσο  με  το  ρομπότ  όσο  και  με

άλλους ανθρώπους. Η εμπλοκή μετρήθηκε με την διαβαθμισμένη κλίμακα Likert  από

δύο παρατηρητές και βρέθηκε πως η ομάδα συμμετεχόντων στο φάσμα του αυτισμού

δεν  έδειξε  δυσκολίες  στην  εμπλοκή  σε  σχέση  με  την  ομάδα  των  τυπικά

αναπτυσσόμενων παιδιών (TD: M=4.36, SD=.50; ASD: M=4.27, SD=.62; t(27)=.39).

Επίσης,  η  ομάδα  των  παιδιών  με  αυτισμό  πέρασε  περισσότερο  χρόνο  ελεύθερου

παιχνιδιού με τον ρομποτικό συνεργάτη σε σχέση με την ομαδα των παιδιών τυπικής

ανάπτυξης  (TD:  M=207s,  SD=49s;  ASD:  M=307s,  SD=137s;  t(20.3)=2.7,  p=.02,

Cohen’s d=0.97). 
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Τα  παραπάνω  στοιχεία  στηρίζουν  την  αρχική  υπόθεση  του  πειράματος,

σύμφωνα με την οποία οι μαθητές με αυτισμό παρουσιάζουν παρόμοια εμπλοκή στο

παιχνίδι με ένα ρομποτικό εργαλείο που λειτουργεί ως συνεργάτης σε σχέση με τυπικά

αναπτυσσόμενους  συνομηλίκους  τους.  Έτσι,  φαίνεται  πως  η  χρήση  ρομποτικών

εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να είναι ευχάριστη μέθοδος για παιδιά

με αυτισμό, κατά την οποία οι μαθητές αποκτούν κίνητρο για μάθηση και κοινωνική

αλληλεπίδραση (Kim et al., 2012). 

Στην  ερευνα  των  Wainer  et  al.  (2014)  διατυπώθηκε  από  τους  ερευνητές  η

υπόθεση  πως  οι  μαθητές  με  αυτισμό  θα  εμφάνιζαν  μεγάλη  εμπλοκή  στην

αλληλεπίδρασή  τους  με  τον  συνεργάτη  τους  στο  παιχνίδι  όταν  θα  ήταν  παρών  ο

ρομποτικός  συνεργάτης  (τριαδική  αλληλεπίδραση).  Η  αρχική  αυτή  υπόθεση

υποστηρίχθηκε από τα τελικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές έδειξαν

μεγαλύτερη  κοινωνική  εμπλοκή  κατά  τη  διάρκεια  του  πειράματος  σε  σχέση  με  τη

συμπεριφορά τους στην τάξη (Wainer et al., 2014).

Ενώ στις περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει σε αυτό το πεδίο υποστηρίζεται

πως τα παιδιά με αυτισμό αλληλεπιδρούν θετικά με ρομποτικούς συνεργάτες, η έρευνα

των  Feil-Seifer  (2011)  έρχεται  να  υποστηρίξει  μία  αντίθετη  άποψη.  Συγκεκριμένα,

πραγματοποιήθηκε  ένα  πείραμα  με  ένα  ανθρωπόμορφο  ρομπότ  (αναφέρεται  ως

“humanoid  robot”  και  η  εμπορική  του  ονομασία  είναι  “Bandit”)  και 8  παιδιά  με

αυτισμό, το καθένα εκ των οποίων συνοδευόταν από έναν γονέα. Σκοπός της έρευνας

ήταν  να  παρατηρηθεί  η  ποιότητα  της  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  του  ρομπότ  και  του

παιδιού  σε  μία  δραστηριότητα  ελεύθερου  παιχνιδιού  με  παρουσία  ενός  οικείου

προσώπου. 

Έπειτα από παρατήρηση, η καταγραφή των αποτελεσμάτων έδειξε πως τα μισά

παιδιά από αυτά που συμμετείχαν (n= 4) εμφάνισαν στοιχεία θετικής αλληλεπίδρασης

με τον ρομποτικό συνεργάτη κι  έκαναν αρκετές απόπειρες να τον προσεγγίσουν με

κοινωνικό  τρόπο.  Ωστόσο,  παρατηρήθηκε  πως  τα  υπόλοιπα  παιδιά  (n=  4)  έδειξαν

αρνητικά  σημάδια  κατά  την  αλληλεπίδραση  και  εμφάνισαν  συμπεριφορές  όπως

αποφυγή του ρομπότ,  προσκόλληση στον γονέα και  στους τοίχους  του χώρου όπου

διεξήχθη το πείραμα. 

Τα στοιχεία της παρατήρησης και τα αποτελέσματα κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο

ομάδες,  μία για τους  μαθητές  που εμφάνισαν θετική και  μία για τους  μαθητές  που
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εμφάνισαν  αρνητική  αλληλεπίδραση.  Μετά  από  τη  σύγκριση  των  δύο  ομάδων,

παρατηρήθηκε  πως  η  πρώτη  ομάδα  (θετική  αλληλεπίδραση)  πέρασε  το  78%  της

συνεδρίας αλληλεπιδρώντας με το ρομπότ, το 3% προσκολλημένο στον γονέα και το

11%  προσκολλημένο  στον  τοίχο.  Το  ποσοστό  αποφυγής  του  ρομπότ  ήταν  0%.  H

δεύτερη ομάδα που εμφάνισε αρνητικά αποτελέσματα πέρασε το 36% της συνεδρίας

αλληλεπιδρώντας  με  το  ρομπότ,  το  2.6%  προσκολλημένο  στον  γονέα,  το  20%

αποφεύγοντας το ρομπότ και το 38% όντας προσκολλημένο στον τοίχο (Feil-Seifer,

2011).
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Κεφάλαιο 6: Συζήτηση- Συμπεράσματα

Σε  αυτή  τη  μελέτη  επιχειρήσαμε να  παρουσιάσουμε  με  αναλυτικό τρόπο τα

οφέλη που  μπορεί  να  έχει  η  χρήση των  ρομπότ  κοινωνικής  αρωγής  σε  παιδιά  του

αυτιστικού  φάσματος.  Παρόλο  που  κάθε  ρομποτική  πλατφόρμα  έχει  τα  δικά  της

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά,  έχει  αποδειχθεί  από  πολλές  έρευνες  πως  η  χρήση  τους

μπορεί  να  φέρει  ανάπτυξη  στις  κοινωνικές  δεξιότητες  των  παιδιών  με  αυτισμό.  Οι

κοινωνικές αυτές δεξιότητες κατηγοριοποιήθηκαν στον Πίνακα 3 και κωδικοποιήθηκαν

ως μεταβλητές προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Πολλές από τις πρωτογενείς έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς

της  παρούσας  μελέτης  παρουσιάζουν  μικρό  δείγμα  συμμετεχόντων,  επομένως  τα

συμπεράσματα που προκύπτουν από  τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν υποθέσεις για

μελλοντικές  έρευνες.  Τα σημαντικότερα  στοιχεία  που  θα  παρουσιαστούν  παρακάτω

προκύπτουν από έρευνες που συμπεριέλαβαν μεγαλύτερο δείγμα παιδιών και έκαναν

πιο συστηματικές μετρήσεις. 

Αναφορικά με τη βλεμματική επαφή, η πρώτη έρευνα των  Pop et  al.  (2014)

δείχνει πως αυτή εμφανίστηκε αυξημένη κατά την παρέμβαση που έγινε με το ρομπότ

Probo  σε  σχέση  με  την  παρέμβαση  που  έγινε  με  τον  ανθρώπινο  συνεργάτη.  Δεν

παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παιδιών με

αυτισμό, όμως τα δύο είδη παρεμβάσεων επέφεραν διαφορετικά αποτελέσματα.

 Το ρομπότ  Probo,  το οποίο έχει τη μορφή ζώου, είναι ικανό να εκφράζεται

λεκτικά και μέσω των εκφράσεων του προσώπου του. Υπάρχουν και άλλες έρευνες που

αποδεικνύουν την ικανότητα του Probo να προκαλεί την εμφάνιση βλεμματικής επαφής

σε παιδιά με αυτισμό,  όπως είναι  η  έρευνα των  Simut et  al.  (2015).  Στην εν λόγω

έρευνα,  συγκρίθηκε η ποιότητα της  αλληλεπίδρασης 35 παιδιών σε δραστηριότητες

παιχνιδιού  με  τον  Probo  και  με  τον  εκπαιδευτή  ξεχωριστά.  Όπως  φάνηκε  από  τα

αποτελέσματα, η ποιότητα της αλληλεπίδρασης δεν διέφερε ιδιαίτερα ως προς άλλα

χαρακτηριστικά εκτός από την βλεμματική επαφή, όπου στην περίπτωση της χρήσης

του ρομποτικού συνεργάτη, ήταν σαφώς μεγαλύτερη. 

Το  ρομπότ  Nao  είναι  από  τα  πιο  δημοφιλή  και  οι  έρευνες  που  το  έχουν

συμπεριλάβει σαν εργαλείο είναι αρκετές. Από τις 4 που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την
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μελέτη, οι 2 μελετούν την ανάπτυξη βλεμματικής επαφής (Conti et al., 2015; Hanafiah

et  al.,  2012).  Στην  έρευνα  των  Conti  et  al.,  η  βλεμματική  επαφή  εμφανίζεται  με

ποσοστά  που  αντιστοιχούν  σε  κάθε  παιδί  ξεχωριστά  και  φαίνεται  πως  αυτή

κατευθύνεται προς το ρομπότ  Nao  σε μεγάλο ποσοστό της συνολικής διάρκειας του

πειράματος.  Μειονέκτημα παρουσιάζεται  στην εν  λόγω έρευνα ως  προς  το  ότι  δεν

πραγματοποιούνται  πολλαπλές  συνεδρίες,  προκειμένου  να  διερευνηθεί  εάν  η

συνεχόμενη έκθεση στη χρήση του ρομπότ μπορεί να επιφέρει αύξηση στα επίπεδα

αυτά.  Όμως, παρουσιάζει  ενδιαφέρον η κατεύθυνση του βλέμματος των παιδιών με

αυτισμό σταδιακά προς τον εκπαιδευτή στην πορεία του πειράματος. 

Οι Hanafiah et al. έκαναν επίσης χρήση του ρομπότ Nao και διαπιστώθηκε πως

ο μαθητής εμφανίζει βλεμματική επαφή προς αυτό, ωστόσο δεν την κατευθύνει προς

τον εκπαιδευτή ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα την ίδια στιγμή. Σύμφωνα με τους

ερευνητές,αυτό οφείλεται  στην απλή εμφάνιση του Nao και στην ιδιότητα που έχουν

τα μάτια του ρομπότ να αναβοσβήνουν εμφανίζοντας λάμψεις σε διάφορα χρώματα. 

Η έρευνα αυτή των Hanafiah et al. έχει το μικρότερο δυνατό δείγμα (1 μαθητής) και τα

αποτελέσματά  της  δεν  εμφανίζουν  στατιστική  σημαντικότητα.   Μελετώντας  άλλες

έρευνες, η μελέτη των Tapus et al. (2012) συζητά την επίδραση του ρομπότ Nao στην

ανάπτυξη της βλεμματικής επαφής σε παιδιά με αυτισμό και τα αποτελέσματα δεν είναι

αμιγώς  θετικά.  Συγκεκριμένα,  αυξημένη  βλεμματική  επαφή  εμφανίζεται  μόνο  στην

περίπτωση  των  2  από  τα  4  παιδιά  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα.  Βεβαίως,

αναγνωρίζεται πως το μικρό δείγμα δημιουργεί περιορισμούς στην έρευνα. 

Η βλεμματική επαφή μετρήθηκε και από άλλους ερευνητές με τη χρήση του

επίσης  δημοφιλούς  ρομπότ  Kaspar,  οι  έρευνες  των  οποίων  συμπεριλήφθηκαν  στα

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης (Costa et al., 2015; Costa et al., 2013; Wainer et

al., 2014). Στην έρευνα των Costa et al. που δημοσιεύθηκε το 2015 η βλεμματική επαφή

προς τον Kaspar ήταν μεγαλύτερη σε εμφάνιση σε σχέση με αυτήν που κατευθυνόταν

προς  τον  εκπαιδευτή,  και  μάλιστα  αυξήθηκαν  στο  πενταπλάσιο  σε  διάρκεια  όσο

προχωρούσαν οι συνεδρίες. 

Το  2013,  η  έρευνα  των  Costa  et  al.  έδειξε  πως  η  βλεμματική  επαφή  ήταν

περισσότερο στραμμένη προς το ρομπότ Kaspar σε σχέση με τον εκπαιδευτή, αλλά με

το πέρας των φάσεων της πειραματικής διαδικασίας αυτή στρεφόταν περισσότερο προς

τον  εκπαιδευτή.  Το  φαινόμενο  αυτό  πιθανότατα  οφείλεται  στην  εξοικείωση  που
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αποκτούν οι μαθητές με αυτισμό με το ρομπότ, η οποία τους οδηγεί στην αναζήτηση

άλλων ερεθισμάτων. Ωστόσο, η σταδιακά αυξανόμενη κατεύθυνση του βλέμματος προς

τον  εκπαιδευτή  είναι  ένα  θετικό  αποτέλεσμα,  αφού  υποδεικνύει  πως  τα  ρομποτικά

εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν ως κοινωνικοί διαμεσολαβητές μεταξύ παιδιών με

αυτισμό  και  άλλων  ατόμων.  Το  ρομπότ  Kaspar  λειτούργησε  ως  κοινωνικός

διαμεσολαβητής και στην έρευνα των Wainer et al. (2014), όπου οι μαθητές έπρεπε να

εκτελέσουν δραστηριότητες συνεργατικού παιχνιδιού.  Η βλεμματική επαφή ανάμεσα

στο κάθε ζευγάρι μαθητών με αυτισμό ήταν μεγαλύτερη σε εμφάνιση και σε διάρκεια

όταν το ρομπότ Kaspar λειτουργούσε ως συνεργάτης των παιδιών και η αλληλεπίδραση

ήταν  τριαδική.  Σημειώνεται  πως  το  ρομπότ  Kaspar  λειτουργούσε έχοντας  πλήρη

αυτονομία.  

Τα αποτελέσματα των ερευνών που ορίζουν τη βλεμματική επαφή ως μεταβλητή

προς διερεύνηση εμφανίζουν συνήθως αρκετές αντιπαραθέσεις ως προς τα ευρήματά

τους.  Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  που  παρουσιάστηκαν  σχετικά  με  αυτή  την

κοινωνική δεξιότητα τόσο στο  Κεφάλαιο 5 όσο και στο τρέχον, είναι σαφές πως οι

μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού στρέφουν το βλέμμα τους προς τον

ρομποτικό  συνεργάτη  και  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  διατηρούν  τη  βλεμματική

επαφή με αυτόν όσο αλληλεπιδρά μαζί τους. Όμως, υπάρχουν και έρευνες (Anzalone et

al., 2014; Bekele et al., 2013; Warren et al., 2013) σύμφωνα με τις οποίες τα ρομπότ

λειτουργούν αρνητικά ελκύοντας το βλέμμα των παιδιών και αποσπώντας τα από την

προς εκτέλεση δραστηριότητα. 

Μία  ίσως  καλή  τακτική  για  το  μέλλον  θα  ήταν  να  συγκρίνεται  η

αποτελεσματικότητα διαφορετικών ρομποτικών εργαλείων στις ίδιες ομάδες παιδιών. Η

εστίαση του βλέμματος ενός παιδιού του αυτιστικού φάσματος προς ένα ρομπότ δεν

δημιουργεί  από  μόνη  της  κοινωνική  συμπεριφορά,  ωστόσο  είναι  ένας  τρόπος

διδασκαλίας  της  διατήρησης  της  βλεμματικής  επαφής  του  με  άλλα  άτομα  κατά  τη

διάρκεια  μιας  κοινωνικής  συνδιαλλαγής.  Όταν  ο  μαθητής  φτάσει  στο  σημείο  να

διατηρεί  αυτή  την επαφή,  τότε  μπορεί  ο  ρομποτικός  συνεργάτης  να  αντικαθίσταται

σταδιακά  από  έναν  ανθρώπινο  συνεργάτη  για  την  επίτευξη  της  γενίκευσης  της

δεξιότητας. 

Η λεκτική αλληλεπίδραση είναι μία σημαντική κοινωνική δεξιότητα στην οποία

τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν έλλειμμα. Η ανάπτυξη της γλωσσικής
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ικανότητας και των δεξιοτήτων λεκτικής αλληλεπίδρασης είναι μία παράμετρος η οποία

μελετάται σε αρκετές έρευνες της ρομποτικής. Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν

5 τέτοιες έρευνες, τα αποτέλεσματα των οποίων είναι κατά κάποιο τρόπο αντιφατικά. 

Στην  έρευνα  των  Pop  et  al.  (2014)  τα  ευρήματα  αφορούν  την  εκφορά

αυθόρμητου λόγου και διαπιστώθηκε πως εμφανιζόταν περισσότερο όταν ήταν παρών ο

ρομποτικός συνεργάτης  Probo παρά στην περίπτωση που οι μαθητές συμμετείχαν στο

παιχνίδι  με  τον  εκπαιδευτή.  Όμως,  το  ποσοστό  εμφάνισης  αυθόρμητου  λόγου  δεν

αυξήθηκε με το πέρας των συνεδριών, δεν παρατηρήθηκε δηλαδή κάποια σημαντική

βελτίωση  με  την  πρόοδο  του  πειράματος.  Στην  έρευνα  των  Kim  et  al.  (2013)

παρατηρήθηκε πως οι μαθητές είχαν περισσότερη λεκτική επικοινωνία στις φάσεις του

πειράματος  που  εκτελέστηκαν  με  το  ρομπότ  Pleo  απ’ ότι  στις  συνεδρίες  με  τον

ανθρώπινο  συνεργάτη,  και  τα  αποτελέσματα  αυτά  συγκρίθηκαν  με  μία  εκδοχή  του

πειράματος που εκτελέστηκε μέσω μίας συσκευής  tablet.  Σε αυτή την περίπτωση, ο

λόγος βρισκόταν στα χαμηλότερα επίπεδα. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα, όμως, είναι η

διαπίστωση πως με την παρουσία του ρομπότ Pleo οι μαθητές κατήυθυναν το λόγο τους

προς τον ανθρώπινο συνεργάτη περισσότερο από ότι στην περίπτωση που το ρομπότ

δεν βρισκόταν στο πείραμα.  Θετικά αποτελέσματα προέκυψαν και με τη χρήση του

ρομπότ  Aibo  έναντι ενός λούτρινου παιχνιδιού από τους  Severson et al. (2008)  αφού

διαπιστώθηκε πως η λεκτική επικοινωνία ήταν αυξημένη στην πρώτη περίπτωση.

Στην έρευνα των Huskens et al. (2013) τα παιδιά με αυτισμό αξιολογήθηκαν ως

προς την εκφορά αυθόρμητων ερωτήσεων, μετά από τα κατάλληλα ερεθίσματα ή νύξεις

που τους  δινόταν από το ρομπότ ή τον εκπαιδευτή. Βρέθηκε λοιπόν πως τα παιδιά

εμφάνισαν υψηλό ποσοστό στην εκφορά ερωτήσεων τόσο με το ρομπότ Nao όσο και με

τον  ανθρώπινο  συνεργάτη.  Καμία  εκ  των  δύο  παρεμβάσεων  δεν  έφερε  καλύτερα

αποτελέσματα από την άλλη, αφού σύμφωνα με τις μετρήσεις, τα ποσοστά ήταν όμοια

και στις δύο περιπτώσεις. Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς είναι η μέθοδος

που  χρησιμοποιήθηκε  και  για  τις  δύο  φάσεις  του  πειράματος,  δηλαδή  οι  μαθητές

λάμβαναν προτροπή για την διατύπωση ερωτήσεων, άρα και για λεκτική επικοινωνία,

μέσω μίας δομημένης μεθόδου, η αποτελεσματικότητα της οποίας έχει αποδειχθεί και

στο  παρελθόν.  Οι  Wainer  et  al.  (2014)  χρησιμοποίησαν  το  ρομπότ  Kaspar  για  το

πείραμά τους και η αρχική τους υπόθεση δεν επιβεβαιώθηκε, πως δηλαδή τα παιδιά με

αυτισμό αλληλεπιδρούν λεκτικά περισσότερο με έναν ρομποτικό συνεργάτη παρά με
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έναν ανθρώπινο συνεργάτη. Οι μαθητές εμφάνισαν περισσότερο ομιλούμενο λόγο στη

δεύτερη περίπτωση. 

Η  λεκτική  επικοινωνία  είναι  μία  δεξιότητα  που  προκαλεί  αντιφατικά

συμπεράσματα στις έρευνες που είδαμε προηγουμένως, ωστόσο τα αποτελέσματα της

κάθε μίας είναι αρκετά ξεκάθαρα. Κάποιοι ερευνητές υποθέτουν πως όσο μικρότερα

είναι  τα  παιδιά  με  αυτισμό  σε  ηλικία,  τόσο  καλύτερα  αποτελέσματα  προκύπτουν

(Tartarisco et al., 2015). Βάσει των δεδομένων δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε με

σιγουριά, ωστόσο σε μελλοντικές έρευνες θα μπορούσε να συγκριθεί η σχέση μεταξύ

της ηλικίας και της ανάπτυξης λεκτικής επικοινωνίας.

Η μίμηση εμφανίζεται σε 2 άρθρα που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη μελέτη. Η

μία έρευνα (Conti et al., 2015) κάνει χρήση του ρομπότ Nao, ενώ η δεύτερη (Costa et

al.,  2015)  του ρομπότ  Kaspar.  Η έρευνα που έγινε με το ρομπότ  Kaspar  είχε τα πιο

αξιόπιστα  αποτελέσματα,  αφού  το  δείγμα  της  αποτελούνταν  από  8  παιδιά  και  οι

μετρήσεις αναλύονται ποσοτικά. Σύμφωνα με αυτήν, οι απόπειρες μίμησης των παιδιών

με αυτισμό στην πορεία του πειράματος αυξανόταν σταδιακά. Τα αποτελέσματα της

έρευνας  των  Conti  et  al.  (2015)  παρουσιάζουν  μόνο  αποτελέσματα  από  ποιοτική

ανάλυση, και φαίνεται πως το καθένα από τα τρία παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα

αντέδρασε διαφορετικά. Το παιχνίδι μίμησης με το ρομπότ Nao για τον πρώτο και τον

τρίτο  μαθητή  ήταν  κάπως  θετικά,  και  με  αυτό  εννοείται  πως  υπήρξε  μίμηση  και

κοινωνική  αλληλεπίδραση  από  την  πλευρά  των  μαθητών.  Ο  δεύτερος  μαθητής  δεν

φάνηκε να ανταποκρίνεται στην αλληλεπίδραση με το ρομπότ,  ωστόσο ήταν ένα παιδί

στο φάσμα του αυτισμού με σοβαρή νοητική υστέρηση. 

Ενώ συνήθως στις περισσότερες έρευνες αντικείμενο των δραστηριοτήτων είναι

η μίμηση των εκφράσεων του προσώπου, οι 2 που αναφέρθηκαν προηγουμένως δεν

ακολούθησαν  αυτά  τα  στοιχεία.  Η  μίμηση  μετρήθηκε  και  αξιολογήθηκε  μέσω

δραστηριοτήτων επανάληψης των κινήσεων του ρομπότ, εστιάζοντας στις κινήσεις του

σώματος. Προκειμένου να μπορέσουμε να διεξάγουμε αποτελέσματα σχετικά με το αν

τα  ρομπότ  κοινωνικής  αρωγής  μπορούν  να  προκαλέσουν  μιμητικές  δεξιότητες,  θα

πρέπει  να δοκιμαστεί  η  μίμηση εκφράσεων του προσώπου και  συναισθημάτων από

μεγάλη κλίμακα παιδιών. Παραδείγματα ρομποτικών εργαλείων που θα μπορούσαν να

χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό το σκοπό είναι τα ρομπότ “Face” και “Zeno”,  καθώς έχουν

σχεδιαστεί για τέτοιους σκοπούς. 
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Το  άγγιγμα  είναι  είναι  ένας  βασικός  παράγοντας  στη  διαμόρφωση  των

κοινωνικών  δεξιοτήτων ενός παιδιού κατά την ανάπτυξή του. Η απτική αλληλεπίδραση

επιτρέπει  στο παιδί  να  γνωρίσει  την  παρουσία  του εαυτού του και  των άλλων στο

περιβάλλον.  Έχει  παρατηρηθεί  πως  κάποια  παιδιά  με  αυτισμό  εμφανίζουν

υπερευαισθησία στο άγγιγμα, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν αποστροφή προς αυτό ή

ακόμη  και  σημάδια  πανικού  σε  περίπτωση  που  έρθουν  σε  απτική  επαφή.  Αυτή  η

αντίδραση μπορεί να ενεργοποιηθεί από την επαφή με κάποιο άλλο άτομο ή κάποιο

συγκεκριμένο υλικό στο οποίο εμφανίζουν ευαισθησία.

Πολλά ρομποτικά εργαλεία είναι σχεδιασμένα ούτως ώστε να προκαλούν την

απτική  αλληλεπίδραση  με  το  ίδιο  το  ρομπότ  αλλά  και  ταυτόχρονα  να  μετρούν  τη

συχνότητα και την έντασή της. Η έρευνα των  Conti et al. (2015)  με το ρομπότ  Nao

έγινε  σε  μικρό  δείγμα  παιδιών  και  τα  αποτελέσματα  αφορούσαν  τη  διάρκεια  του

αγγίγματος και όχι την ένταση. Φάνηκε λοιπόν πως το άγγιγμα δεν ήταν η πρωταρχική

κοινωνική συμπεριφορά που εμφανίστηκε προς το ρομπότ Nao. Η απτική συμπεριφορά

ήταν  παρούσα,  ωστόσο  σε  μικρό  ποσοστό.  Στην  έρευνα  των  Costa  et  al.  (2015)

μετρήθηκε με αναλυτικότερο τρόπο η ένταση του αγγίγματος, όπου ήταν πιο ήπια προς

το ρομπότ Kaspar απ’ ότι προς τον ανθρώπινο συνεργάτη. Αναφέρεται στην έρευνα πως

οι εκπαιδευτές έδωσαν τις κατάλληλες προτροπές στους μαθητές για ήπια αγγίγματα

προς το ρομπότ. Αναφορικά όμως με τη συχνότητα των αυθόρμητων αγγιγμάτων χωρίς

προτροπή,  η  εμφάνισή  τους  ήταν  πιο  συχνή  στη  φάση  της  παρέμβασης  όπου  ως

συνεργάτης λειτούργησε ο Kaspar για το δείγμα των 8 παιδιών με αυτισμό. 

Τα ρομποτικά εργαλεία εμφανίζουν συνήθως αρκετές διαφορές μεταξύ τους, και

η  κατασκευή  και  οι  δυνατότητες  του  καθενός  μπορεί  να  επηρεάζουν  την  προς

διερεύνηση συμπεριφορά. Ενώ λοιπόν το ρομπότ Nao είναι εξοπλισμένο με ανιχνευτές

κίνησης,  το  ρομπότ  Kaspar  είναι  σχεδιασμένο  με  τη  δυνατότητα  να  ανιχνεύει  την

ποιότητα  του  αγγίγματος  και  να  ανταποκρίνεται  κατάλληλα  σε  αυτό.  Μία  τέτοια

διαφορά μπορεί  να έχει  διαφορετική επίδραση στην ποιότητα,  τη συχνότητα και  τη

διάρκεια εμφάνισης  απτικής  αλληλεπίδρασης.  Επίσης,  το  μαλακό υφασμάτινο  υλικό

που  καλύπτει  το  εξωτερικό  του  Kaspar  και  του  προσδίδει  την  εμφάνιση  παιδικής

κούκλας είναι κάτι που δεν συναντάμε στο ρομπότ Nao.

Το  παιχνίδι  είναι  μία  βασική  και  θεμελιώδης  δραστηριότητα  στην  παιδική

ηλικία, η απουσία της οποίας μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην υγιή ανάπτυξη του
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παιδιού.  Η  δραστηριότητα  του  παιχνιδιού  σύμφωνα  με  τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό

Υγείας  (WHO,  2001)  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  ζωής  του  παιδιού  όταν

αξιολογείται  η  ποιότητά  της.  Όπως  αναφέρθηκε  και  σε  προηγούμενα  κεφάλαια,  τα

παιδιά  με  αυτισμό  εμφανίζουν  δυσκολία  συμμετοχής  στο  συνεργατικό  και  στο

συμβολικό  παιχνίδι  και  καταλήγουν  να  ασχολούνται  με  αυτό  μόνα  τους,  χωρίς  τη

συμμετοχή συνομηλίκων. 

Οι περισσότερες έρευνες που χρησιμοποιούν ρομποτικά μέσα για την ανάπτυξη

των δεξιοτήτων παιχνιδιού δίνουν έμφαση στο συνεργατικό παιχνίδι, καθώς αυτό είναι

το είδος που απαιτεί την μεγαλύτερη εμπλοκή των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών

που συμμετέχουν. Στην έρευνα με το ρομπότ Probo των Pop et al. (2014) η συμμετοχή

των παιδιών τόσο στο συνεργατικό όσο και στο λειτουργικό παιχνίδι ήταν μεγαλύτερη

όταν λειτούργησε το ρομπότ ως συνεργάτης. Τα παιδιά με αυτισμό έδειξαν μεγαλύτερο

ενδιαφέρον και προσοχή για το παιχνίδι όταν ο Probo λειτούργησε ως διαμεσολαβητής.

Το  ρομπότ  Aibo  της  έρευνας  των  Severson  et  al.  (2008)  φάνηκε  να  δημιουργεί

περισσότερη συμμετοχή στο παιχνίδι σε σχέση με ένα κινούμενο λούτρινο παιχνίδι,

έχοντας  μάλλιστα  ως  αποτέλεσμα  την  εμφάνιση  περισσότερων  κοινωνικών

συμπεριφορών όπως είναι η ομιλία, η βλεμματική επαφή κ.α. Η έρευνα αυτή, ωστόσο,

δεν δείχνει τη δεξιότητα παιχνιδιού σε σχέση με τον ανθρώπινο συνεργάτη. 

Οι Wainer et al. (2014) δεν επιβεβαίωσαν την αρχική τους ερευνητική υπόθεση,

και οι 6 μαθητές στο φάσμα του αυτισμού συμμετείχαν περισσότερο στο συνεργατικό

παιχνίδι  σε  ομάδες  των  2  παιδιών  σε  σχέση  με  τη  συνεργασία  τους  με  το  ρομπότ

Kaspar. Βεβαίως, τα αποτελέσματα αυτά αφορούν τη σύγκριση μεταξύ των δύο τύπων

παιχνιδιού  που  προαναφέρθηκαν,  και  σημειώνεται  πως  υπήρξε  συμμετοχή  στο

συνεργατικό  παιχνίδι  και  με  την  παρουσία  του  ρομποτικού  εργαλείου.  Σε  αυτό  το

σημείο παρατηρείται πως τα αποτελέσματα των ερευνών είναι κάπως αντιφατικά σε

σχέση με την αποτελεσματικότητα των ρομπότ κοινωνικής αρωγής στη λειτουργία τους

ως διαμεσολαβητές στους διάφορους τύπους παιχνιδιού. 

Στον αυτισμό τα μοτίβα επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς και η προσκόλληση

σε  ρουτίνες  είναι  στοιχεία  που  έχουν  παρατηρηθεί  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  του

πληθυσμού. Οι στερεοτυπίες κάνουν την εμφάνισή τους στις περισσότερες περιπτώσεις,

και  4  από  τις  έρευνες  που  αναλύονται  σε  αυτή  τη  μελέτη  διερευνούν  την

αποτελεσματικότητα της χρήσης της ρομποτικής για τη μείωσή τους. Στο σύνολό τους
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οι  έρευνες  αυτές  απέδειξαν  πως  η  στερεοτυπική  συμπεριφορά  ήταν  μειωμένη  στην

περίπτωση της χρήσης του ρομποτικού συνεργάτη στις δραστηριότητες σε σχέση με την

εκτέλεσή  τους  με  τον  εκπαιδευτή  (συνολικό  δείγμα  25  παιδιών).  Μία  εξ  αυτών

(Hanafiah  et  al.,  2012)  έκανε  σύγκριση  της  διάρκειας  και  της  συχνότητας  των

στερεοτυπιών που εμφανίζονται κατά την αλληλεπίδραση με τον  Nao σε σχέση με την

εμφάνισή τους στον χώρο της σχολικής τάξης, όπου η παρουσία τους ήταν συχνότερη.

Ενώ  τα  αποτελέσματα  των  τεσσάρων  ερευνών  είναι  θετικά,  μελλοντικά  θα

μπορούσε να μετρηθεί  η συχνότητα εμφάνισης της στερεοτυπικής συμπεριφοράς με

σταθερότερα  μέσα,  όπως  είναι  για  παράδειγμα  οι  αισθητήρες  κίνησης  και  άλλα.

Χρήσιμο  θα  ήταν  επίσης  να  μετρηθεί  η  συχνότητα  των  στερεοτυπιών  μετά  από

μακροπρόθεσμη έκθεση στην θεραπεία με ρομποτικό συνεργάτη και να ακολουθήσει

σύγκριση με την εμφάνισή τους σε περιπτώσεις παρέμβασης με ανθρώπινο συνεργάτη,

για να διαπιστωθεί εάν τα αποτελέσματα είναι μακροπρόθεσμα. Επίσης, προτείνεται

χρήση διαφορετικών ρομποτικών εργαλείων και εδώ, προκειμένου να γίνει δυνατή η

εξαγωγή  συμπερασμάτων  σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  του  κάθε  εργαλείου

ξεχωριστά.

Η ικανοποίηση είναι ακόμη μία παράμετρος που λάβαμε υπόψιν στην παρούσα

μελέτη, και στα ερευνητικά άρθρα αναφέρεται και ως “θετικό συναίσθημα” ή “θετική

επίδραση”.  Όλοι  αυτοί  οι  ορισμοί  αναφέρονται  στο  αίσθημα  ικανοποίησης  που

λαμβάνουν οι μαθητές με αυτισμό όταν αλληλεπιδρούν με ένα ρομπότ. Η ικανοποίηση

και  το  θετικό  συναίσθημα  είναι  παράγοντες  που  ενισχύουν  την  πιθανότητα  της

αποτελεσματικότητας ενός ρομποτικού εργαλείου, ειδικά όταν μιλούμε για ανάπτυξη

κοινωνικών  δεξιοτήτων,  αφού  τα  παιδιά  με  αυτισμό  είναι  περισσότερο  πιθανόν  να

εμφανίσουν  κοινωνικές  συμπεριφορές  απέναντι  σε  έναν  ρομποτικό  συνεργάτη  εάν

απολαμβάνουν την αλληλεπίδραση αυτή. 

Η  έρευνα  των  Kim  et  al.  (2012)  έγινε  σε  ένα  μεγάλο  δείγμα  παιδιών  (18

μαθητές) και έγινε σύγκριση μεταξύ των μαθητών με αυτισμό και των μαθητών τυπικής

ανάπτυξης. Η ικανοποίηση περιγράφεται και ως “εμπλοκή” και βρέθηκε πως και οι δύο

ομάδες μαθητών έδειξαν όμοια επίπεδα εμπλοκής στην αλληλεπίδραση με το ρομπότ

Pleo.  Η διαφορά παρατηρήθηκε, όμως, στην ομάδα των παιδιών με αυτισμό η οποία

πέρασε  συνολικά  περισσότερο  χρόνο  ελεύθερου  παιχνιδιού  με  τον  ρομποτικό

συνεργάτη.  Η  έρευνα  των  Wainer  et  al.  (2014)  ακολούθησε  μία  διαφορετική
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προσέγγιση και σύγκρινε την κοινωνική εμπλοκή των παιδιών με αυτισμό στην τάξη σε

σχέση με μία παρέμβαση που περιλάμβανε το ρομπότ Kaspar. Βρέθηκε πως η εμπλοκή

των  μαθητών  ήταν  μεγαλύτερη  με  την  παρουσία  του  Kaspar  σε  τριαδική

αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή (ρομπότ-μαθητής-εκπαιδευτής). 

Ενώ  οι  περισσότερες  έρευνες  της  εκπαιδευτικής  ρομποτικής  για  παιδιά  με

αυτισμό  δεν  διερευνούν  απευθείας  την  ικανοποίηση,  την  εμπλοκή  και  το  θετικό

συναίσθημα των παιδιών που συμμετέχουν, η έρευνα των  Feil-Seifer (2011)  έχει ως

κύριο αντικείμενο έρευνας τον εντοπισμό των θετικών και των αρνητικών αντιδράσεων.

Σε  ένα  δείγμα  8  παιδιών,  τα  μισά  παιδιά  έδειξαν  θετικές  αντιδράσεις,  κοινωνική

συμπεριφορά και ικανοποίηση με την παρουσία του ανθρωπόμορφου ρομπότ  Bandit.

Τα υπόλοιπα παιδιά, ωστόσο, εμφάνισαν συμπεριφορές που παραπέμπουν σε άγχος και

δυσφορία, αλληλεπιδρώντας για λίγο χρόνο με το ρομπότ Bandit  και περνώντας κατά

σημαντικό ποσοστό τη συνεδρία αποφεύγοντας το ρομπότ και προσκολλημένα στον

τοίχο της αίθουσας. Το ρομπότ Bandit  έχει σχεδιαστεί από την ίδια ερευνητική ομάδα

που εκτέλεσε  το  πείραμα  και  δεν  υπάρχουν  πολλά  στοιχεία  ακόμη σχετικά  με  την

αποτελεσματικότητά του σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες παιδιών με αυτισμό. Τα

ρομπότ  Kaspar  και  Pleo,  η χρήση των οποίων έδειξε την ικανοποίηση των μαθητών

κατά  την  συνδιαλλαγή  μαζί  τους, είναι  ρομποτικοί  συνεργάτες  που  έχουν

χρησιμοποιηθεί  και από άλλες ομάδες ερευνητών σε διαφορετικά πλαίσια, και καμία

από αυτές έως τώρα δεν έχει κάνει αναφορά τέτοιων αντιδράσεων.  

 Σε  αυτό  το  σημείο  θα  συζητηθεί  εάν  επιβεβαιώνονται  οι  αρχικές  μας

ερευνητικές υποθέσεις, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ερευνών. Αναφορικά με

το πρώτο ερώτημα, εάν δηλαδή η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά με

αυτισμό μπορεί να προκαλέσει αυξημένη βλεμματική επαφή, μπορούμε να πούμε πως

οι περισσότεροι ρομποτικοί  συνεργάτες μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση και τη

διατήρησή  της.  Ενώ  τα  περισσότερα  από  τα  ρομπότ  που  χρησιμοποιούνται  στον

αυτισμό  διαφέρουν  σημαντικά  μεταξύ  τους  ως  προς  την  εμφάνιση  και  δεν

παρουσιάζουν κοινά εξωτερικά χαρακτηριστικά, έχουν τη δυνατότητα να τραβούν το

ενδιαφέρον των παιδιών του αυτιστικού φάσματος και  να διατηρούν τη βλεμματική

επαφή. Πολλοί θεωρούν πως αυτό το αποτέλεσμα δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ένα

ρομπότ που είναι σχεδιασμένο για παιδιά φαντάζει στα μάτια τους σαν ένα ελκυστικό

παιχνίδι. Ενώ η ικανότητα των αυτιστικών παιδιών να κατευθύνουν το βλέμμα τους από
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ένα αντικείμενο σε ένα άτομο εμφανίζεται γενικά χαμηλή, εντούτοις με τη χρήση των

ρομποτικών  εργαλείων  εμφανίζεται  αυξημένη.  Αυτό  οφείλεται  και  στο  ότι  οι

ρομποτικοί συνεργάτες είναι σε πολλές περιπτώσεις σχεδιασμένοι με την ικανότητα να

δίνουν νύξεις στρέφοντας το βλέμμα τους προς την κατεύθυνση-στόχο, προκαλώντας

έτσι το παιδί να κοιτάξει προς αυτήν. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά την εμφάνιση λεκτικής επικοινωνίας σε

παιδιά με αυτισμό με την παρουσία ενός εκπαιδευτικού ρομπότ. Στην πλειοψηφία τους

οι έρευνες δείχνουν πως τα εκπαιδευτικά ρομπότ μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη

εκφορά λόγου σε σχέση με την απλή παρέμβαση από έναν εκπαιδευτή. Μία μονάχα

έρευνα υποδεικνύει πως το ρομπότ Kaspar δεν προκάλεσε την εμφάνιση περισσότερης

λεκτικής  επικοινωνίας  σε  σχέση  με  την  επαφή  με  ένα  συνομήλικο  παιδί  κατά  την

εκτέλεση  ενός  συνεργατικού  παιχνιδιού.  Αξίζει  ωστόσο  να  αναφερθεί  πως  άλλες

κοινωνικές συμπεριφορές, όπως είναι η βλεμματική επαφή, αυξήθηκαν ακόμη και σε

δυαδική αλληλεπίδραση, ενώ είχε προηγηθεί τριαδική αλληλεπίδραση με το ρομπότ.

 Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τη μίμηση, και συγκεκριμένα η υπόθεσή

μας είναι εάν τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν μεγαλύτερες μιμητικές ικανότητες με τη

ρομποτική παρέμβαση.  Δύο έρευνες  συνολικά διερεύνησαν τη μεταβλητή αυτή,  και

εμφανίστηκαν  θετικά  και  αρνητικά  αποτελέσματα.  Η  μία  έρευνα  που  έγινε  με  το

ρομπότ  Kaspar  έδειξε θετική επίδραση του ρομπότ στην εμφάνιση της μίμησης και

στην σταδιακή αύξησή της, ενώ η έρευνα που έγινε με το ρομπότ  Nao  σε μικρότερη

κλίμακα  παιδιών  δεν  φάνηκε  να  παρουσιάζει  αποτελέσματα  που  να  ενισχύουν  την

αρχική μας υπόθεση. Βεβαίως, αυτό που δεν διερευνάται είναι η μίμηση εκφράσεων

του  προσώπου  ενός  ρομπότ,  οι  οποίες  να  αντιστοιχούν  σε  συναισθήματα.  Οι  δύο

έρευνες που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη αφορούν τη μίμηση κινήσεων του σώματος

και το συνολικό δείγμα των παιδιών ήταν σχετικά μικρό, γεγονός που δεν μας δίνει

ξεκάθαρα αποτελέσματα. 

Το τέταρτο και πέμπτο ερευνητικό ερώτημα αφορούν την εκδήλωση κοινωνικής

συμπεριφοράς  απέναντι  σε  ένα  εκπαιδευτικό  ρομπότ  και  τη  σύγκριση  της

αποτελεσματικότητας  αυτής  της  μεθόδου  έναντι  της  ανθρώπινης  παρέμβασης  στην

εμφάνισή της. Σε αυτό το ερώτημα απαντάμε λέγοντας πως έχει αποδειχθεί από τις

περισσότερες έρευνες ότι η ρομποτική τεχνολογία, λόγω της φύσης του αυτισμού και

των εργαλείων που χρησιμοποιεί,  μπορεί  να λειτουργήσει  θετικά στις  περισσότερες
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περιπτώσεις  παιδιών  στο  φάσμα  του  αυτισμού  ενισχύοντας  τις  κοινωνικές  τους

δεξιότητες. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση, μάλιστα, σε παρεμβάσεις που εκτελούνται

από  εκπαιδευτικά  ρομπότ  μπορεί  να  επιτύχει  την  διαρκώς  αυξανόμενη  εμφάνιση

κοινωνικών συμπεριφορών όπως είναι η βλεμματική επαφή, η λεκτική αλληλεπίδραση,

το άγγιγμα, η μίμηση, η εγγύτητα. Ακόμη, η ικανοποίηση που λαμβάνουν τα παιδιά

αυτά αλληλεπιδρώντας με τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται στις παρεμβάσεις για τον

αυτισμό είναι στις περισσότερες περιπτώσεις έκδηλη, γεγονός που ενθαρρύνει και τον

ίδιο τον εκπαιδευτή για περαιτέρω χρήση της μεθόδου.  

Σε  κάποιες  περιπτώσεις  ερευνών  παρατηρήθηκε  αυξημένη  λεκτική

αλληλεπίδραση προς τον εκπαιδευτή με την παρουσία του ρομπότ. Επίσης, κατά τη

διάρκεια του συνεργατικού παιχνιδιού δύο συνομηλίκων παιδιών με αυτισμό όπου το

ρομπότ  Kaspar  λειτουργούσε  ως  μεσάζοντας,  οι  συμμετέχοντες  όχι  μόνο  έδειξαν

αυξημένη βλεμματική επαφή προς το ρομπότ, αλλά κατηύθυναν και το βλέμμα τους

περισσότερο ο ένας προς τον άλλο. Έτσι, απαντάται και το έκτο ερευνητικό ερώτημα,

το οποίο αφορά την λειτουργία του ρομποτικού συνεργάτη ως μεσάζοντα για κοινωνική

αλληλεπίδραση του παιδιού με αυτισμό με άλλους ανθρώπους. Η προβλεψιμότητα των

αντιδράσεων  ενός  ρομπότ  καθώς  και  η  σταθερότητα  κατά  τη  συνδιαλλαγή  είναι

στοιχεία που κάνουν το αυτιστικό παιδί να αισθάνεται ασφάλεια, “γεφυρώνοντας” το

χάσμα μεταξύ αυτού και ενός παιδιού ή ενήλικα τυπικής ανάπτυξης. Εδώ δεν πρέπει,

ωστόσο, να παραλείψουμε την αναφορά πως οι περισσότερες έρευνες δεν μελετούν την

ικανότητα γενίκευσης των κοινωνικών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τη θεραπεία

με ρομποτικούς συνεργάτες και  σε άλλα πλαίσια εκτός  της  κλινικής  δοκιμής.  Είναι

πολύ σημαντικό να διερευνηθεί μελλοντικά η γενίκευση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων

σε πλαίσια στα οποία βρίσκεται καθημερινά το παιδί, καθώς η ρομποτική θεραπεία δεν

θα πρέπει να στοχεύει μονάχα στην πρόσκαιρη ενίσχυση δεξιοτήτων. Η ένταξη των

δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στις καθημερινές ρουτίνες του μαθητή είναι μία τακτική

στην οποία θα πρέπει να στοχεύουν οι ερευνητές και οι εκπαιδευτές στο εξής.

Είναι επίσης σημαντικό, προκειμένου να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα μίας

παρέμβασης, να δίνονται στις έρευνες επαρκή στοιχεία για την αναπαραγωγή της και

από άλλες  ερευνητικές  ομάδες  σε μεταγενέστερο χρόνο.  Συνήθως δίνεται  βαρύτητα

στην  περιγραφή  των  στόχων,  των  χαρακτηριστικών  των  συμμετεχόντων  και  των

52



αποτελεσμάτων της παρέμβασης με το ρομποτικό εργαλείο, χωρίς να γίνεται εκτενής

αναφορά στις δραστηριότητες και στα βήματα του πειράματος. 

Ενδιαφέρον  θα  παρουσίαζε  και  η  διερεύνηση  της  αποτελεσματικότητας  της

ρομποτικής και σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες παιδιών του φάσματος του αυτισμού.

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν έρευνες των οποίων οι συμμετέχοντες ήταν

από 4 έως 14 ετών,  με  τους  περισσότερους  από αυτούς  να είναι  σχολικής  ηλικίας.

Προηγουμένως αναφέραμε πως κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ρομποτική θα

πρέπει να εισάγεται ως εκπαιδευτική πρακτική για το παιδί από νωρίς για καλύτερα

αποτελέσματα στην ανάπτυξη της λεκτικής αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Ωστόσο, η

ακριβής ηλικία δεν διευκρινίζεται. 

Οι  δραστηριότητες  που  σχεδιάζονται  από  εκπαιδευτές  και  ερευνητές  για  τη

ρομποτική θεραπεία θα πρέπει να απευθύνονται στην ομάδα παιδιών που θα συμμετέχει

στο πείραμα λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία, το νοητικό επίπεδο και άλλα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του παιδιού. Η διερεύνηση της επίδρασης του δείκτη νοημοσύνης και

ακόμη του φύλου του παιδιού στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης θα μπορούσε

ενδεχομένως να παρέχει πολύτιμα στοιχεία για τη σχεδίαση των προγραμμάτων στο

μέλλον.  Λαμβάνοντας,  μάλιστα,  υπόψιν  ότι  όταν  μιλούμε για  διαταραχές  φάσματος

αυτισμού  αναφερόμαστε  σε  ένα  φάσμα  περιπτώσεων,  αντιλαμβανόμαστε  πως  τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης παιδιού θα μπορούσαν να ενισχύσουν ή

ακόμη και να εμποδίσουν τη θετική επίδραση της θεραπείας. 

Η  ρομποτική  μπορεί  να  λειτουργήσει  συμπληρωματικά  ως  πολύτιμος

συνεργάτης στο απαιτητικό έργο της αξιολόγησης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης

παρεμβάσεων. Ωστόσο, ένα ρομπότ κοινωνικής αρωγής δεν μπορεί να αντικαταστήσει

έναν  θεραπευτή  ή  έναν  εκπαιδευτικό  για  πολλούς  λόγους.  Αρχικά,  τα  ρομποτικά

μηχανήματα είναι αρκετά ευαίσθητες συσκευές, οι οποίες απαιτούν το χειρισμό από

τους  ανθρώπους.  Ο  βαθμός  αυτονομίας  του  κάθε  ρομπότ  επηρεάζει  σημαντικά  τις

δυνατότητες και τους περιορισμούς του, ωστόσο η παρουσία του ανθρώπου-χειριστή

είναι απαραίτητη, ειδικά εάν η χρήση του γίνεται για εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς

σκοπούς.  Επίσης,  χωρίς  την  παρουσία  του  ανθρώπου,  είναι  σχεδόν  αδύνατη  η

δυνατότητα  γενίκευσης  των  κοινωνικών  δεξιοτήτων  που  αποκτούνται  και  προς

ανθρώπινους  παράγοντες  και  ενέχει  ο  κίνδυνος  η  παρέμβαση  στο  σύνολό  της  να

καταστεί ελλιπής. 
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Η  θετική  επίδραση  της  ρομποτικής  στην  παρέμβαση  για  την  ενίσχυση  των

κοινωνικών δεξιοτήτων στον αυτισμό αποδεικνύεται από μεγάλο αριθμό άρθρων της

διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Έρευνες που πραγματοποιούνται σε διαφορετικά πλαίσια,

από διαφορετικές ερευνητικές ομάδες και με διαφορετικού είδους ρομπότ εκθέτουν τα

αποτελέσματά τους ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ενώ γνωρίζουμε πως

οι  προβλέψιμες  αντιδράσεις,  οι  απλούστερες  νύξεις  και  το  ελκυστικό για  τα  παιδιά

παρουσιαστικό  των  ρομπότ  μπορεί  να  προκαλέσει  τόσο την εμφάνιση όσο και  την

διατήρηση  κοινωνικών  συμπεριφορών,  είναι  εντούτοις  σημαντικό  να  διερευνηθεί  ο

συνδετικός κρίκος μεταξύ αυτών των στοιχείων, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει

μελλοντική κατεύθυνση στην έρευνα της ρομποτικής για τον αυτισμό. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Στην  παρούσα  μελέτη  επιχειρήσαμε  να  δώσουμε  απάντηση  σε  κάποια

ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών με αυτισμό,

και ενώ οι περισσότερες υποθέσεις απαντήθηκαν θετικά, κάποια ερευνητικά ερωτήματα

παραμένουν ανοιχτά. Βάσει κριτηρίων συμπεριλήφθηκε μικρός αριθμός ερευνών (12

στο  σύνολο)  και  οι  μελλοντικοί  ερευνητές  θα  μπορούσαν  να  συμπεριλάβουν  την

ανάλυση  περισσότερων  ερευνών  για  τη  διεξαγωγή  ακριβέστερων  συμπερασμάτων.

Επίσης, κάποιοι περιορισμοί αυτής της έρευνας αφορούν τη δομή και το μέγεθος του

δείγματος του κάθε άρθρου. Η ποιοτική ανάλυση που ακολουθήθηκε σε πολλές από τις

έρευνες δεν θα μπορούσε να προσφέρει  στατιστικά σημαντικά στοιχεία που να μας

επιτρέπουν να κάνουμε γενικεύσεις για μεγάλο μέγεθος του πληθυσμού. 
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