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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Γενικά 

 

Ο αυτισµός είναι µια σοβαρή διαταραχή της ανάπτυξης και της εξέλιξης που καθιστά 

το άτοµο ανίκανο σ’ όλη του τη ζωή. Είναι το αποτέλεσµα µιας νευρολογικής 

διαταραχής που χαρακτηρίζεται από µειωµένη ικανότητα πλαστικότητας του 

εγκεφάλου, όσον αφορά την ανάπλαση, την εξειδίκευση και την προσαρµογή. Τυπικά 

παρουσιάζεται τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής και εκδηλώνεται µε τις εξής 

διαταραχές : 

- κοινωνική διαταραχή  : είναι δύσκολο για ένα άτοµο µε αυτισµό να σχετίζεται 

και να κατανοεί άλλα άτοµα 

- διαταραχή επικοινωνίας : η χρήση και κατανόηση λεκτικών και µη-λεκτικών 

σηµείων είναι πολύ δύσκολη για το αυτιστικό άτοµο, µε αποτέλεσµα η 

συµπεριφορά του να είναι µερικές φορές ακατάλληλη κοινωνικά και 

συναισθηµατικά 

- διαπιστώνεται ότι τα άτοµα αυτά παρουσιάζουν µια δυσκαµψία και ακαµψία ως 

προς τον τρόπο σκέψης, γλώσσας και συµπεριφοράς 

Συνεπώς τα άτοµα µε αυτισµό έχουν περιορισµένο εύρος όσον αφορά την 

ευρηµατικότητα και την φαντασία και αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην 

κατανόηση του πραγµατικού κόσµου, καθώς και στην χρήση λεκτικών και µη-λεκτικών 

επικοινωνιακών καναλιών. Είναι αποδεκτό ότι ο αυτισµός χαρακτηρίζεται από 

ανώµαλη αντίδραση σε ερεθίσµατα του περιβάλλοντος, απουσία συναναστροφής µε 

άλλους ανθρώπους και αδυναµία γενίκευσης του περιβάλλοντος χώρου. Η κατάλληλη 

εκπαίδευση θεωρείται ο πιο σωστός τρόπος αντιµετώπισης του αυτισµού και µάλιστα 

όταν γίνει σε πρώιµο στάδιο, µπορεί να βοηθήσει το αυτιστικό άτοµο να κατανοήσει 

τη συναισθηµατική κατάσταση άλλων ατόµων, που είναι και το βασικό πρόβληµα.  

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής θεωρείται ότι µπορεί να 

συµβάλλει στην εκπαίδευση ατόµων µε αυτισµό, γεγονός που προσφέρει ελπίδα για 

το µέλλον. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ένα σηµαντικό και αξιόλογο 

εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς µπορούν να λειτουργήσουν και ως 

µηχανήµατα-αντικείµενα, αλλά και ως υποκείµενα και να αλληλεπιδρούν µε τους 

µαθητές υπό κατάλληλες συνθήκες.  
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Έχει βρεθεί ότι άτοµα µε αυτισµό, ιδιαίτερα τα παιδιά, απολαµβάνουν την 

αλληλεπίδραση µε τους υπολογιστές και αισθάνονται µια ιδιαίτερη ασφάλεια. Αυτό 

οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι η αλληλεπίδραση µε τους υπολογιστές δεν έχει τις 

ίδιες απαιτήσεις µε την συναναστροφή µε άλλα άτοµα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν 

ότι η επαφή µε υπολογιστές παρέχει ένα ελεγχόµενο περιβάλλον, µε ελάχιστη ή και 

καθόλου διάσπαση προσοχής, γεγονός πολύ σηµαντικό για την εκπαίδευση των 

αυτιστικών ατόµων. Επιπλέον, τα παιδιά µε αυτισµό, όταν αλληλεπιδρούν µε 

υπολογιστές, αισθάνονται ότι έχουν κάποιο έλεγχο επί του περιβάλλοντος χώρου, 

πράγµα που δεν µπορεί να συµβεί στην αλληλεπίδραση µε άλλα άτοµα, και 

εποµένως ελαττώνονται σε µεγάλο βαθµό τα επίπεδα άγχους που έχουν συχνά τα 

άτοµα µε αυτισµό. Αυτό το αίσθηµα ελέγχου είναι ανεξάρτητο από το είδος της 

διεπαφής του λογισµικού και θεωρείται ότι αφορά όλες τις αλληλεπιδράσεις µε τους 

υπολογιστές. 

Τα περισσότερα λογισµικά που έχουν αναπτυχθεί, χρησιµοποιούν 

διασκεδαστικό υλικό για την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε να προσελκύουν το 

ενδιαφέρον και να παρουσιάζεται η γνώση µε ελκυστικό τρόπο. Το παρόν έργο 

υποστηρίζει αυτόν τον τρόπο εκπαιδευτικής διαδικασίας, χρησιµοποιώντας ένα 

διαδραστικό ανθρωπόµορφο είδωλο (avatar) µε συγχρονισµένο λόγο και πολυµεσικό 

υλικό, δηλαδή βίντεο, εικόνα και ήχο. Σκοπός της µελέτης είναι να διευκολύνει τη 

σχέση δασκάλου- παιδιού, όπου χρήστες του προγράµµατος θα είναι και οι 

εκπαιδευτές και τα παιδιά µε αυτισµό. Συνεπώς, η διαδικασία της αξιολόγησης 

ξεκινάει από τους εκπαιδευτές και πώς αυτοί αλληλεπιδρούν µε το λογισµικό. Η 

αξιολόγηση έγινε µε βάση ένα ερωτηµατολόγιο που συµπλήρωσαν δεκατρείς 

εκπαιδευτές αυτιστικών ατόµων, µετά από ένα µήνα χρήσης του λογισµικού και τις 

αντιδράσεις που εισέπραξαν από τα άτοµα µε αυτισµό. 
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1.2. Σχετικές έρευνες 

 

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας και 

τα συνεργαζόµενα εικονικά περιβάλλοντα που χρησιµοποιούν ανθρωπόµορφα 

είδωλα που εκφράζουν συναισθήµατα, µπορούν να βοηθήσουν άτοµα µε αυτισµό. 

Τα ανθρωπόµορφα είδωλα (avatar) εκφράζουν τη νοητική και συναισθηµατική τους 

κατάσταση µε εκφράσεις του προσώπου, οι οποίες είναι ξεκάθαρες, διακριτές και 

γίνονται κατανοητές από τα άτοµα µε αυτισµό. Έρευνες στη ψυχολογία και τη 

νευρολογία δηλώνουν ότι τα συναισθήµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβληµάτων, επίγνωσης και ευφυΐας γενικότερα. Ο 

Picard σηµειώνει ότι η συναισθηµατική κατάσταση των άλλων ατόµων επηρεάζει όχι 

µόνο και τη δική µας συναισθηµατική κατάσταση, αλλά και τις αποφάσεις που 

παίρνουµε. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η ικανότητα να εκδηλώνει κανείς τα 

συναισθήµατά του µέσω της γλώσσας του σώµατος εξασφαλίζει την ποιότητα της 

αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή-µαθητευόµενου και µαθητευόµενου-µαθητευόµενου. 

Οι περισσότερες εκπαιδευτικές πλατφόρµες που έχουν αναπτυχθεί για να 

ικανοποιήσουν τους εκπαιδευτές και τα άτοµα µε αυτισµό, εστιάζουν στον ιδιαίτερο 

τρόπο µάθησης που έχουν τα άτοµα αυτά. Από τη µεριά των εκπαιδευτών 

αναφέρονται σηµαντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες, που περιλαµβάνουν τον 

ανεπαρκή έλεγχο λάθους, µη κατάλληλη φωνητική ανατροφοδότηση σε περίπτωση 

λάθους και άλλα προβλήµατα στη χρήση. Συνεπώς αναπτύσσεται όλο και 

περισσότερο ενδιαφέρον στη χρήση των υπολογιστών και στην ανάπτυξη 

κατάλληλου λογισµικού για την εκπαίδευση των ατόµων µε αυτισµό. 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

2.1. Στόχος Αξιολόγησης 

 

Η αξιολόγηση του λογισµικού, όπως περιγράφεται στο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου είναι 

πολυπλευρη, και αναφέρεται σε: 

• Αξιολόγηση Χρήσης Λογισµικού από τα αυτιστικά παιδιά 

• Αξιολόγηση Χρήσης Λογισµικού από τους εκπαιδευτές 

• Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων από τα αυτιστικά παιδιά 

• Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων από τους εκπαιδευτές 
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Το λογισµικό τέθηκε σε εφαρµογή σε ειδικό σχολείο ‘‘Μονάδα Αυτιστικού Ατόµου- 

ΕΛΠΙ∆Α’’, στο οποίο απαριθµούνται 50 άτοµα µε αυτισµό, ηλικίας 8 µέχρι 30 ετών, 

κυρίως παιδιά. Το πρόγραµµα αξιολογήθηκε από δεκατρείς υψηλά εξειδικευµένους 

εκπαιδευτές, οι οποίοι το χρησιµοποίησαν για ένα µήνα σαν µέρος της καθηµερινής 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τουλάχιστον ένας εκπαιδευτής συνόδευε το µαθητή κατά 

τη διάρκεια αλληλεπίδρασής του µε το σύστηµα. Παράλληλα, η πρόοδος των 

παιδιών καταγράφηκε µέσα από τις αναφορές του συστήµατος. Στους εκπαιδευτές 

δόθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο ανιχνεύει τις κύριες κατευθύνσεις της 

εκπαιδευτικής πλατφόρµας του συστήµατος, καθώς και την εκπαιδευτική διαδικασία 

που ακολουθείται µε τη χρήση της. 

Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε τις ακόλουθες κατηγορίες: 

- περιεχόµενο : ερωτήσεις σχετικά µε την καθηµερινή ζωή του αυτιστικού ατόµου, 

ενσωµάτωση του περιεχοµένου, δυνατότητα προσθήκης 

- προσέγγιση της εκπαιδευτικής θεωρίας : σύµφωνα µε τις θεωρίες για την 

εκπαίδευση αυτιστικών ατόµων, δυνατότητα υποστήριξης τέτοιων 

τεχνικών και µεθόδων (TEACCH), αυτόνοµη εκπαίδευση ή σε 

συνεργασία 

- εκπαίδευση στην πράξη : υποστήριξη δηµιουργικότητας, προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος των αυτιστικών ατόµων, υποστήριξη των διαφόρων 

ικανοτήτων, καλή οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού 

- τεχνολογική απόδοση : προστασία ευαίσθητων δεδοµένων, εκτυπώσιµες φόρµες 

και αναφορές 

- διαδραστικότητα : δυνατότητα νέας προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

ανθρωπόµορφα είδωλα (avatar), συνθετική φωνή, έκφραση 

συναισθηµάτων µε τα avatar, χρήση πολυµέσων. 

- ανατροφοδότηση : θετική και αρνητική ανατροφοδότηση από το σύστηµα 

- σχεδιασµός λογισµικού : απλός και κατανοητός σχεδιασµός, πολυπλοκότητα, 

χρήση χρωµάτων και κατάλληλων φόντων, εύκολη περιήγηση. 
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2.2. Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1: Περιεχόµενο και εκπαιδευτική προσέγγιση 
Α Περιεχόµενο 
AA ΕΡΩΤΗΣΗ (1-5) 

1 
Εναρµονίζεται το περιεχόµενο εκµάθησης µε το υπάρχον διδακτικό υλικό   

2 Είναι πλήρες, σε σχέση µε το επίπεδο των αυτιστικών ατόµων και όχι 
αποσπασµατικό.   

3 Έχει ποικιλία   
4 Είναι ποιοτικό   
5 Είναι  πρωτότυπο ή δυσκολα βρίσκεται από συνήθεις πηγές.   
6 ∆εν έχει επιλεκτική ή άνιση παρουσίαση πληροφοριακών στοιχείων   
7 Ο τρόπος δόµησης και οργάνωσης της πληροφορίας είναι σαφής και κατανοητός   
8 Ο τρόπος δόµησης και το περιεχόµενο της πληροφορίας προσελκύει το ενδιαφέρον 

των µαθητών   
9 Η λογική διαδοχή των θεµάτων είναι βοηθητική προς το µαθητή   
10 

Επιδιώκει την παρότρυνση των αυτιστικών ατόµων για τα θέµατα που εξετάζονται   
11 Προσφέρεται ποικιλία δραστηριοτήτων µε ευχέρεια επιλογής του επιπέδου 

πολυπλοκότητας   
12 Τα θέµατα καλύπτονται σε πλάτος και βάθος   
13 ∆ίνεται η δυνατότητα ενηµέρωσης ή βελτίωσης του περιεχοµένου   
14 Το περιεχόµενο είναι συνδεδεµένο µε γεγονότα της καθηµερινής ζωής των 

αυτιστικών ατόµων   
15 Βαθµολογήστε το λογισµικό που σας δόθηκε ως προς το Περιεχόµενο   

Β Παιδαγωγική προσέγγιση 
Β1 Θεωρητικό υπόβαθρο 
AA ΕΡΩΤΗΣΗ (1-5) 
16 Είναι σύµφωνο µε σύγχρονες µαθησιακές θεωρίες και τις θεωρίες του αυτισµού.   
17 Οι µαθησιακές θεωρίες µε τις οποίες είναι σύµφωνο, είναι κατάλληλες για την 

επίτευξη των σκοπών του   
18 Έχει ληφθεί υπόψη η µεθοδολογία TEACCH   
19 Έχει ληφθεί υπόψη η µεθοδολογία PEP   
20 Υπάρχουν περιθώρια να χρησιµοποιηθεί η µεθοδολογία TEACCH   
21 Υπάρχουν περιθώρια να χρησιµοποιηθεί η µεθοδολογία PEP   
22 Λαµβάνει υπόψη τα διαφορετικά κίνητρα και τις ικανότητες των αυτιστικών 

ατόµων   
23 Έχει χαρακτηριστικά ενίσχυσης συµπεριφοριστικού τύπου   
24 Ενισχύει την ανακαλυπτική και αυτόνοµη µάθηση µέσα από µια εποικοδοµιστική 

µαθησιακή διαδικασία   
25 ∆ίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σύνθετων δραστηριοτήτων   
26 ∆ίνει ευκαιρίες ανάπτυξης στάσεων και δεξιοτήτων ζωής   
27 

∆ίνει ευκαιρίες ανάπτυξης οµαδικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων   
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28 ∆ίνει ευκαιρίες ανάπτυξης συζητήσεων µεταξύ εκπαιδευτικού και αυτιστικού 
ατόµου.   

29 Είναι κατάλληλος ο τρόπος ανατροφοδότησης   
30 Υπάρχει στις ασκήσεις και τα τεστ ικανοποιητική απάντηση στην 

περίπτωση λάθους   
31 Οι ερωτήσεις προσφέρονται µε τυχαία σειρά   
32 Είναι ενισχυµένος ο ρόλος του µαθητή κατά την αλληλεπίδρασή του µε τον 

υπολογιστή   
33 Είναι ενισχυµένος ο διευκολυντικός ρόλος δηµιουργικών παρεµβάσεων του 

εκπαιδευτικού   

Β2 Πρακτική εφαρµογή και διδακτική διαδικασία 
AA ΕΡΩΤΗΣΗ (1-5) 
34 Μπορεί να αξιοποιηθεί στο διαθέσιµο στο σχολείο χρόνο   
35 Είναι επαρκής ο χρόνος που προτείνεται για κάθε επιµέρους ενότητα του 

λογισµικού   
36 Βοηθάει γενικά στην έκφραση και δηµιουργία   
37 

∆ηµιουργούνται κίνητρα στο αυτιστικό άτοµο για να ασχοληθεί µε το λογισµικό   
38 Είναι σαφείς ο σκοπός και οι στόχοι που θα επιτευχθούν µετά από επιτυχή χρήση 

του λογισµικού (βλ. Ενιαίο Πλαίσιο Ειδικών Προγραµµάτων Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)   

39 
Λαµβάνει υπόψη την προϋπάρχουσα γνώση/δεξιότητα των αυτιστικών ατόµων.   

40 Εξηγείται πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθορισθεί   
41 Το λογισµικό δίνει τη δυνατότητα ρύθµισης του βαθµού δυσκολίας   
42 Το λογισµικό ενισχύει την µάθηση µέσα από την πράξη   
43 Προσφέρονται επαρκείς οδηγίες και υλικό στήριξης του / της εκπαιδευτικού   
44 

Συνοδεύεται από άρτιο και διευκολυντικό εγχειρίδιο και υποστηρικτικό υλικό   
45 Το συνοδευτικό εγχειρίδιο προτείνει διάφορες εναλλακτικές διδακτικές 

µεθόδους αξιοποίησης του λογισµικού   
46 Τα άτοµα µε αυτισµό παρουσιάζουν περισσότερο ενθουσιασµό για την χρήση 

υπολογιστών από τα παιχνίδια   
47 Το αυτιστικό άτοµο βελτιώνει την αυτονοµία του   
48 Το λογισµικό ενισχύει την συνεχιζόµενη εκπαίδευση και µετά το σχολείο (π.χ. στο 

σπίτι)   
49 Ο εκπειδευτικός κατανοεί καλύτερα τον τρόπο εκπαίδευσης του αυτιστικού ατόµου 

στο σπίτι.   

Β3 Προσέγγιση του µαθησιακού υλικού 
AA ΕΡΩΤΗΣΗ (1-5) 
50 

Το διδακτικό υλικό είναι οργανωµένο και δοµηµένο σε ενότητες, µέσα από τις 
οποίες σταδιακά προσεγγίζονται και επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι   

51 Η εκπαιδευτική διαδροµή είναι ευέλικτη και σέβεται τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και 
τις ικανότητες των αυτιστικών ατόµων   

52 Υπάρχει η δυνατότητα µε βάση τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων που 
προτείνονται να µεταβληθεί η εκπαιδευτική διαδροµή   

53 Βαθµολογήστε το λογισµικό που σας δόθηκε ως τη ∆ιδακτική και 
Παιδαγωγική Μεθοδολογία   
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2: Τεχνολογία 
Α Λειτουργικότητα 
AA ΕΡΩΤΗΣΗ (1-5) 
54 

Είναι κατάλληλο να εξυπηρετήσει τους στόχους που έχουν τεθεί σε σχέση 
κυρίως µε τις ανάγκες των αυτιστικών ατόµων   

55 
Το λογισµικό µπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει χωρίς προβλήµατα, σε 
συστήµατα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του   

56 Μετά από βλάβη µπορεί να επανακτά το βαθµό απόδοσής του χωρίς να έχουµε 
απώλεια αποθηκευµένων δεδοµένων   

57 Οι χρόνοι απόκρισης δεν είναι µεγάλοι   
58 Είναι φιλικό και εύκολο να χρησιµοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς χωρίς να 

απαιτείται πολύς χρόνος για την εκµάθησή του   
59 Η προετοιµασία, η εισαγωγή των δεδοµένων καθώς και η επεξεργασία 

τωναποτελεσµάτων δεν είναι διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και δυσνόητη   
60 Προβλέπεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε 

προγράµµατα και δεδοµένα άλλων χρηστών   
61 Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης σε ενδιάµεσες δραστηριότητες   
62 Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης   
63 Η εκτυπωµένη αναφορά δίνει επαρκής πληροφορίες   
64 Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης   
65 ∆ίνει πάντα διέξοδο διαφυγής   
66 Σε περίπτωση που το αυτιστικό άτοµο εγκαταλείψει το πρόγραµµα δίνεται η 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναγνωρίσει αυτό το σηµείο   

Β Αλληλεπίδραση 
AA ΕΡΩΤΗΣΗ (1-5) 
66 

Αφήνει περιθώρια για έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας από τους εκπαιδευτικούς   
67 Το σύστηµα προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης   
68 Μπορεί η αλληλεπίδραση µέσω ερωτήσεων – απαντήσεων, παραγωγής 

κειµένων κλπ. να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η διδακτική ροή   
69 Η χρήση ανθρωπόµορφων ειδώλων (avatar) ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία   
70 Η οµιλία του ανθρωπόµορφου ειδώλου στην µητρική γλώσσα των αυτιστικών 

ατόµων ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία   
71 

Η χρήση ανθρωπόµορφων ειδώλων (avatar) είναι φιλική προς τα άτοµα µε αυτισµό.   
72 Η χρήση ανθρωπόµορφων ειδώλων (avatar) δεν µπερδεύει το αυτιστικό άτοµο.   
73 Η χρήση οθόνων αφής επιταχύνει την εξικοίωση του αυτιστικού ατόµου µε τον 

λογισµικό.   
74 Το αυτιστικό άτοµο αναγνωρίζει την συναισθηµατική κατάσταση του 

ανθρωπόµορφου ειδώλου   
75 Βελτιώνεται η επικοινωνία και οι διαταραχές συµπεριφοράς των αυτιστικών 

ατόµων   
76 Ο βαθµος εξατοµήκευσης είναι ικανοποιητικός   
Γ Πλοήγηση 
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AA ΕΡΩΤΗΣΗ (1-5) 
77 ∆εν ακολουθείται σειριακή δοµή, αλλά δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης στις 

διαθέσιµες επιλογές διερευνώντας ενεργητικά   
78 Υπάρχει η επιλογή βοήθειας για διαδικαστικές πληροφορίες   
79 ∆ίνεται επεξήγηση των κουµπιών και επιλογών µε tool tips   
80 Υπάρχει επιλογή σύντοµης επισκόπησης ή εισαγωγής στην κάθε ενότητα   
81 ∆ίνεται η δυνατότητα όχι µόνο εµπρός, αλλά και πίσω κίνησης εντός της 

δραστηριότητας   
82 ∆ίνεται η δυνατότητα εξόδου από µια δραστηριότητα µε επιστροφή στο µενού 

της ενότητας που την περιλαµβάνει   
83 ∆ίνεται η δυνατότητα εξόδου από µια ενότητα µε επιστροφή στο βασικό µενού   
84 ∆ίνεται η δυνατότητα απευθείας εξόδου από το πρόγραµµα από οποιοδήποτε 

σηµείο του   
85 Υπάρχει επιλογή για ανασκόπηση µιας ενότητας   
86 Υπάρχει παντού η επιλογή για καταγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό   
87 Η πλοήγηση στο λογισµικό µε  χρήση οθόνης αφής διευκολύνει τον εκπαιδευτή.   

∆ Ανατροφοδότηση 
AA ΕΡΩΤΗΣΗ (1-5) 
88 Παρέχεται ανατροφοδότηση   
89 Η ανατροφοδότηση, εφόσον υπάρχει, είναι άµεση   
90 Σε περίπτωση λανθασµένης απάντησης δίνεται υπόδειξη σχετική µε την 

απάντηση   
91 Σε περίπτωση λανθασµένης απάντησης δίνεται υπόδειξη σχετική µε τον τρόπο που 

πρέπει ο µαθητής να αναζητήσει τη σωστή απάντηση   
92 Το λογισµικό καταχωρεί την επίδοση του µαθητή   

Ε ∆ιεπαφή 
AA ΕΡΩΤΗΣΗ (1-5) 
93 Οι οθόνες είναι σχεδιασµένες µε καθαρό και σαφή τρόπο   
94 

Η παρουσίαση της πληροφορίας προσελκύει την προσοχή του αυτιστικού ατόµου   
95 Τα µέσα παρουσίασης της πληροφορίας ενισχύουν το αυτιστικό άτοµο ώστε να 

κατακτήσει τη γνώση   
96 Η παρουσίαση της πληροφορίας δεν µπερδεύει το αυτιστικό άτοµο   
97 Η χρήση του χώρου γίνεται µε βάση τις αρχές σχεδιασµού της οθόνης   
98 Οι γραµµατοσειρές (µέγεθος και στυλ) είναι κατάλληλες όσον αφορά την 

αισθητική   
99 ∆εν γίνεται κατάχρηση ποικιλίας γραµµατοσειρών   
100 Τα κείµενα είναι ευανάγνωστα   
101 ∆εν γίνεται χρήση υπερβολικού αριθµού χρωµάτων   
102 Το χρώµα έχει λειτουργική χρήση, εκτός από αισθητική   
103 Η ποιότητα της εικόνας είναι καλή   
104 Η ποιότητα των γραφικών είναι καλή   
105 Η ποιότητα του βίντεο είναι καλή   
106 Η ποιότητα του ήχου είναι καλή   
107 Η χρήση των εικόνων συµπληρώνει αποτελεσµατικά το κείµενο   
108 Οι εικόνες παίζουν ουσιαστικό ρόλο ως πηγές   
109 Η ποιότητα του ανθρωπόµορφου ειδώλου προσεγγίζει την πραγµατικότητα   
110 Η οµιλία του ανθρωπόµορφου ειδώλου προσεγγίζει την πραγµατικότητα   
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111 Η χρήση των γραφικών έχει λειτουργικό χαρακτήρα και υποστηρίζει 
ουσιαστικά τις δραστηριότητες   

112 Ο βαθµός αντίθεσης γραφικών / εικόνων και φόντου είναι όσο πρέπει υψηλός   
113 Ο ήχος έχει ουσιαστικό ρόλο, όσον αφορά την παρουσίαση της πληροφορίας   
114 Η ενοποίηση των µέσων παρουσίασης της πληροφορίας είναι συντονισµένη   
115 ∆εν γίνεται κατάχρηση µέσων   

Ε Υποστήριξη 
AA ΕΡΩΤΗΣΗ (1-5) 
116 Το περιεχόµενο προβλέπεται να συµπληρωθεί και να ανανεωθεί από τον 

κατασκευαστή   
117 Το περιεχόµενο µπορεί να συµπληρωθεί και να ανανεωθεί από τον εκπαιδευτικό   
118 Υπάρχουν οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης   
119 Βαθµολογήστε το λογισµικό που σας δόθηκε ως προς την Τεχνολογική του 

επάρκεια και τις Τεχνολογικές λύσεις που προτείνει   
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3. Ανάλυση Αποτελεσµάτων 

 

3.1. Το πρόγραµµα 

 

Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί την πλατφόρµα ACALPA (Affective Computer-Aided 

Learning Platform for Children with Autism), η οποία βελτιώνει και διευκολύνει την 

εκπαιδευτική διαδικασία µεταξύ δασκάλου και παιδιού. Βασίζεται σε ποικίλες 

διαδραστικές διαδικασίες, οι οποίες προσαρµόζονται στο επίπεδο ικανοτήτων του 

κάθε αυτιστικού παιδιού. Περιλαµβάνει διάφορους τοµείς, όπως την αναγνώριση της 

σωστής εικόνας µεταξύ δύο ή τριών, της τοποθέτησης εικόνων σε σωστή σειρά 

σύµφωνα µε το χρόνο, τον προσδιορισµό συναισθηµάτων µε βάση τις εκφράσεις του 

προσώπου κ.α. Σε επόµενο στάδιο, τα εικονικά περιβάλλοντα που χρησιµοποιεί το 

πρόγραµµα επιτρέπουν την αλληλεπίδραση µε έναν ασφαλή και ελεγχόµενο τρόπο. 

Οι οδηγίες δίνονται είτε από ένα ανθρωπόµορφο είδωλο (avatar) είτε από µια 

συνθετική φωνή στη µητρική γλώσσα του παιδιού (στην προκειµένη περίπτωση στα 

ελληνικά), είτε γραπτά στην οθόνη είτε µε αντίστοιχο σύµβολο Makaton είτε µε ένα 

συνδυασµό των παραπάνω. Επιπλέον το ανθρωπόµορφο είδωλο (avatar) µπορεί να 

εκφράσει συναισθήµατα ανάλογα µε την περίσταση , π.χ. χαρά σε σωστή απάντηση.  

  

 

 

 

Εικόνα 1. Εκτυπωµένη αναφορά µε τα 
ποσοστά επιτυχίας και το χρόνο 

ολοκλήρωσης της κάθε διαδικασίας 
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Οι οδηγίες και το επίπεδο δυσκολίας εξατοµικεύονται για κάθε χρήστη και η 

αλληλεπίδραση διευκολύνεται µε τη χρήση του «ποντικιού»(mouse),  µιας οθόνης 

αφής ή µε τη χρήση µεγάλων κουµπιών συνδεδεµένων µε τον υπολογιστή. Είναι 

σηµαντικό για την εκπαιδευτική διαδικασία η καταγραφή της αλληλεπίδρασης σε µια 

βάση δεδοµένων, έτσι ώστε οι εκπαιδευτές να ελέγχουν την πρόοδο και να 

τροποποιούν τα επίπεδα δυσκολίας. 

 

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτές µπορούν να καταγράφουν ειδικές πληροφορίες σχετικά 

µε την εκπαίδευση ή την προσωπικότητα του κάθε αυτιστικού ατόµου. Η δυνατότητα 

εκτύπωσης των αρχείων, όπως φαίνεται στην εικ.1, επιτρέπει την εύκολη 

παρακολούθηση και ανάλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε 

µακροπρόθεσµα να προκύπτει µια «καµπύλη µάθησης» για κάθε αυτιστικό άτοµο, 

καθοδηγώντας µε τον τρόπο αυτό την εξατοµίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

3.2. Αποτελέσµατα 

 

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς προέκυψαν τα εξής 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το πρόγραµµα εναρµονίζεται και αξιοποιεί το υπάρχον 

διδακτικό υλικό (εικ.2), σε ικανοποιητικό βαθµό. 

 

 

Στην αξιολόγηση αναφέρεται ότι η ποικιλία και η ποιότητα του περιεχοµένου 

του λογισµικού είναι ικανοποιητικό και παρουσιάζει πληρότητα ως προς τα θέµατα 

και σχετική πρωτοτυπία (εικ.3). 

 

Εναρµόνιση µε το υπάρχον διδακτικό υλικό
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8

Πάρα πολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι

 
Εικόνα 2. Εναρµόνιση µε το υπάρχον διδακτικό υλικό 
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Επιπλέον η δόµηση και η οργάνωση του περιεχοµένου γίνεται µε σαφή 

τρόπο, ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον του µαθητή, να συνδέεται µε γεγονότα της 

καθηµερινής ζωής και να υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί το επίπεδο 

πολυπλοκότητας ( εικ.4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης δίνει τη δυνατότητα στο εκπαιδευτικό να ενηµερώνει ή και να βελτιώνει το  

περιεχόµενο του προγράµµατος, ώστε να προσαρµόζεται στις ανάγκες του κάθε 

ατόµου (εικ. 5). 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση του περιεχοµένου
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9

Πολύ καλή Καλή Μέτρια Όχι καλή Κακή

Πληρότητα

Ποικιλία

Ποιότητα

Πρωτοτυπία

 
Εικόνα 3. Αξιολόγηση του περιεχοµένου του προγράµµατος 
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∆όµηση και οργάνωση του περιεχοµένου
Σαφήνεια

Προσελκύει το
ενδιαφέρον

Συνδέεται µε την
καθηµερινή ζωή
∆υνατότητα επιλογής
της πολυπλοκότητας

 
Εικόνα 4. ∆όµηση και οργάνωση του περιεχοµένου 
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Ενηµέρωση και βελτίωση του περιεχοµένου

61%

31%

8%

Πάρα πολύ

Αρκετά

Μερικές 
φορές

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι το πρόγραµµα είναι σύµφωνο µε τις σύγχρονες 

µαθησιακές θεωρίες, όπως είναι το TEACCH και το PEP (εικ 6-7) Με τον τρόπο αυτό 

λαµβάνεται υπόψη η συµπεριφορά και το επίπεδο ικανότητας του ατόµου για τη 

δηµιουργία περιβάλλοντος που να ταιριάζει µε τις ανάγκες του ατόµου µε αυτισµό. Το 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped CHildren) είναι µια δοµηµένη τεχνική, η οποία οργανώνοντας το 

περιβάλλον παρέχει µια οπτική καθοδήγηση για τις διάφορες δραστηριότητες, µε 

βάση ένα καθηµερινό πρόγραµµα που χρησιµοποιεί εικόνες ή γραπτές λέξεις, 

οπτικές οδηγίες και οπτικά σήµατα που δηλώνουν την αρχή και το τέλος 

δραστηριοτήτων.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά την αρχική φάση ανάπτυξης του προγράµµατος τονίστηκε από τους 

εκπαιδευτικούς οι ευκαιρίες που προσφέρει το σύστηµα για την ανάπτυξη συζήτησης  

Υ π οσ τηρίζει τη μέθοδο 

TE AC C H

23%

77%

0%0%0%
Πάρα π ολύ

Πολύ

Αρκετά

Μάλλον όχι

Όχι
 

Εικόνα 6. Υποστηρίζει τη µέθοδο TEACCH 

Υ π οσ τηρίζει τη μέθοδο P E P

8%

84%

8%

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

 
Εικόνα 7. Υποστηρίζει τη µέθοδο PEP 

 

Εικόνα 5. Ενηµέρωση και βελτίωση του περιεχοµένου 
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µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή-αυτιστικού καθώς και η µεγάλη σηµασία της θετικής 

ανατροφοδότησης (εικ.8) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανατροφοδότηση του συστήµατος εκτιµήθηκε ως πολύ καλή ( εικ.8 ) και 

περιλαµβάνει τη χαρούµενη έκφραση του ανθρωπόµορφου ειδώλου (avatar), µια 

φωνή που λέει «Μπράβο!» ή «Πολύ καλά!» και ήχος χειροκροτήµατος.  

Σε περίπτωση λάθους, δίνεται ξανά η ευκαιρία για µια νέα απάντηση µε θετική 

παρότρυνση, όπως «Προσπάθησε ξανά!», µε σκοπό την αποφυγή αρνητικών 

συναισθηµάτων και απογοήτευσης, ενώ συγχρόνως γίνεται µια ικανοποιητική 

προσπάθεια καθοδήγησης προς τη σωστή απάντηση (εικ.9). 
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Εικόνα 8. Ανατροφοδότηση του συστήµατος 

 

 

Εικόνα 9. Υπόδειξη σχετικά µε τη σωστή απάντηση 
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Σηµαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι µε τη χρήση του συστήµατος από τα 

άτοµα µε αυτισµό, δίνονται ευκαιρίες ανάπτυξης πιο σύνθετων δραστηριοτήτων,  

ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων ζωής, ενώ συγχρόνως ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

οµαδικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων (εικ.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης επισηµαίνεται ότι η χρήση του συστήµατος από τα άτοµα µε αυτισµό, µπορεί 

να βοηθήσει γενικά στην έκφραση και τη δηµιουργία, κυρίως όµως ενισχύεται η 

µάθηση µέσα από την πράξη (εικ.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θετικά αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτικούς το γεγονός ότι η εφαρµογή του 

προγράµµατος µπορεί να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία µε τη χρήση του 

κατά τον διαθέσιµο χρόνο στο σχολείο, κυρίως όµως µε τη χρήση του και στο σπίτι, 

οπότε και συνεχίζεται η εκπαίδευση (εικ.12). 

Ευκαιρίες ανάπτυξης δραστηριοτήτων
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Εικόνα 10. Ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων 
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Εικόνα 11. Το λογισµικό στην πράξη 

 



 18

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Πάρα π ολύ Πολύ Αρκετά Μάλλον όχι Όχι

Ε νισ χ ύει τη εκπ αίδευσ η

Διαθέσιμο χρόνο στο σχολείο Σ υνεχιζόμενη εκπ αίδευση στο σπ ίτι

 

 

 

 

 

Ακόµη επιβεβαιώθηκαν τα συµπεράσµατα προηγουµένων µελετών ότι τα άτοµα µε 

αυτισµό απολαµβάνουν την αλληλεπίδραση µε τους υπολογιστές (εικ.13). Η έλλειψη 

προσδοκιών και κριτικής από τον υπολογιστή, τον καθιστά ασφαλές περιβάλλον και 

καταλύτη για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο και στο σπίτι 
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Εικόνα 13. Τα άτοµα µε αυτισµό παρουσιάζουν περισσότερο ενθουσιασµό για τη χρήση 
των υπολογιστών 
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Επίσης αξιολογείται πολύ θετικά από τους εκπαιδευτικούς το γεγονός ότι µε τη χρήση 

του συστήµατος δίνεται η δυνατότητα, µε βάση τα αποτελέσµατα, να µεταβάλλεται η 

εκπαιδευτική διαδροµή και να εξατοµικεύεται για κάθε µαθητή µε αυτισµό, ανάλογα 

µε τις ξεχωριστές του ικανότητες (εικ.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του λογισµικοί, οι εκπαιδευτικοί εκτίµησαν σε 

µεγάλο βαθµό το γεγονός ότι το λογισµικό µπορεί να εγκατασταθεί και να 

λειτουργήσει χωρίς προβλήµατα, σε συστήµατα που πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές, και ότι δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των 

δεδοµένων σε ασφαλή βάση δεδοµένων. Είναι πολύ σηµαντικό ότι υπάρχει η 

πρόβλεψη για προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των µαθητών, 

καθώς δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες (εικ.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

0%0%0%

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Μάλλον όχι

Όχι

 
Εικόνα 14. ∆υνατότητα να µεταβάλλεται η εκπαιδευτική διαδροµή µε βάση τα αποτελέσµατα 
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Εικόνα 15. Τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος 
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Η εκτίµηση των εκπαιδευτικών για την εκµάθηση του συστήµατος είναι ότι δεν µια 

διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική (εικ.16). Επίσης δεν απαιτείται 

ιδιαίτερος χρόνος για την προετοιµασία, την εισαγωγή και την επεξεργασία των 

δεδοµένων και γενικότερα οι χρόνοι απόκρισης δεν είναι µεγάλοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης σηµαντικά ήταν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση των 

ανθρωπόµορφων ειδώλων (avatars) στην εκπαίδευση των ατόµων µε αυτισµό. Από 

τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προέκυψε ότι τα ανθρωπόµορφα είδωλα είναι 

φιλικά προς τα άτοµα µε αυτισµό, δεν τους µπερδεύουν και µάλιστα µπορούν να 

ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η οµιλία γίνεται 

στη µητρική γλώσσα, δηλαδή τα ελληνικά στην προκειµένη περίπτωση (εικ.17). 
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Εικόνα 16. Το σύστηµα είναι φιλικό προς το χρήστη 
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Εικόνα 17. Αλληλεπίδραση των ατόµων µε αυτισµό µε τα ανθρωπόµορφα είδωλα 
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Τόσο η όψη όσο και η οµιλία του ανθρωπόµορφου ειδώλου προσεγγίζει την 

πραγµατικότητα και τα άτοµα µε αυτισµό µπορούν να αντιληφθούν και να 

κατανοήσουν τις περισσότερες φορές τη συναισθηµατική κατάσταση των avatars 

(εικ.18), πράγµα που θα ήταν πολύ δύσκολο στην επικοινωνία τους µε πραγµατικούς 

ανθρώπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης όσον αφορά την αλληλεπίδραση των ατόµων µε αυτισµό µε το λογισµικό 

σηµειώνεται ότι η εξοικείωσή τους επιταχύνεται µε τη χρήση οθονών αφής (εικ.19). 

Αλλά και οι εκπαιδευτές διευκολύνονται σε µεγάλο βαθµό µε τις οθόνες αφής. 

Τα πολυµέσα που χρησιµοποιούνται είναι ελκυστικά, αλλά και αρκετά απλά ώστε να 

µην µπερδεύουν τα αυτιστικά άτοµα και περιλαµβάνουν καθηµερινές δραστηριότητες. 

Συγκεκριµένα η εκτίµηση των εκπαιδευτών για την ποιότητα της εικόνας, των 

γραφικών, του βίντεο και του ήχου ήταν πολύ ικανοποιητική (εικ.20). 
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Εικόνα 18. Αναγνώριση συναισθηµατικής κατάστασης των ανθρωπόµορφων ειδώλων 
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Εικόνα 19. Εξοικείωση µε το λογισµικό µε τη χρήση οθονών αφής. 
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Επιπλέον τα µέσα παρουσίασης ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία για τα άτοµα 

µε αυτισµό. ∆ηλαδή, το χρώµα, τα γραφικά που χρησιµοποιούνται, και ιδιαίτερα ο 

ήχος, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην παρουσίαση της πληροφορίας, καθώς πέρα από 

τον αισθητικό χαρακτήρα, έχουν και λειτουργικό, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τις 

διαδικασίες (εικ.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα τα παραπάνω έχουν φυσικά ως σκοπό να προσελκύουν την προσοχή και το 

ενδιαφέρον του µαθητή και να υποστηρίζουν τη θετική ανατροφοδότηση. Τα κείµενα 

να είναι ευανάγνωστα, να µην γίνεται κατάχρηση των µέσων και των χρωµάτων και 

γενικά η παρουσίαση της πληροφορίας να είναι συντονισµένη και εναρµονισµένη. 

 

Θετικά αξιολογείται η ικανότητα του προγράµµατος να προσελκύει και να διατηρεί 

αµείωτο το ενδιαφέρον του αυτιστικού ατόµου (εικ.22).  
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Εικόνα 20. Αξιολόγηση της ποιότητας των πολυµέσων που χρησιµοποιήθηκαν στο σύστηµα 
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Εικόνα 21. Λειτουργικός ρόλος των πολυµέσων 
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Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί µετά από τη χρήση του λογισµικού για 

χρονικό διάστηµα ενός µηνός κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τους ικανοποιεί σε 

µεγάλο βαθµό ως προς το περιεχόµενο και τη θεµατολογία, υποστηρίζει τις 

διδακτικές και παιδαγωγικές µεθόδους που ακολουθούν και παρέχει την απαραίτητη 

τεχνολογική επάρκεια που µπορεί να τους βοηθήσει στο εκπαιδευτικό τους έργο, 

όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα (εικ.23). 
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Εικόνα 22. Η παρουσίαση του προγράµµατος προσελκύει το ενδιαφέρον του ατόµου µε αυτισµό 
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Εικόνα 23. Συνολική αξιολόγηση του λογισµικού 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με την παρούσα µελέτη διαφαίνεται ότι ένα διαδραστικό περιβάλλον µάθησης 

µπορεί να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία για τα άτοµα µε αυτισµό. 

∆εκατρείς εκπαιδευτικοί του ειδικού σχολείου ‘‘Μονάδα Αυτιστικού Ατόµου- 

ΕΛΠΙ∆Α’’ χρησιµοποίησαν το λογισµικό αυτό για ένα µήνα και µέσα από τις 

απαντήσεις που έδωσαν στο ερωτηµατολόγιο, αποκαλύπτεται το µεγάλο όφελος 

από τη χρήση των ανθρωπόµορφων ειδώλων (avatars) σε άτοµα µε αυτισµό. 

Επιπλέον είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι παρέχεται ένα ασφαλές 

περιβάλλον, µέσα στο οποίο τα ανθρωπόµορφα είδωλα µπορούν µέσα από 

εκφράσεις του προσώπου να υποδηλώσουν µια συναισθηµατική κατάσταση, που 

γίνεται αντιληπτή και κατανοητή από ένα άτοµο µε αυτισµό. Οι εκπαιδευτικοί 

µάλιστα υποστηρίζουν ότι όταν το ανθρωπόµορφο είδωλο συνοδεύεται και από 

συνθετικό λόγο, στη µητρική γλώσσα του αυτιστικού ατόµου, τότε διευκολύνεται 

ακόµη περισσότερο η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επίσης συµπεραίνουµε ότι τα πολυµέσα παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Βάση των αποτελεσµάτων, το περιεχόµενο θα πρέπει να 

προσελκύει το ενδιαφέρον, διατηρώντας όµως την απλότητά του, ώστε να µην 

µπερδεύει το αυτιστικό άτοµο. Θα πρέπει ακόµη να έχει ποικιλία στη θεµατολογία 

του, ώστε να καλύπτει ένα µεγάλο µέρος από τις καθηµερινές δραστηριότητες 

ενός αυτιστικού ατόµου και να διατηρεί το ενδιαφέρον αµείωτο. 

Σηµαντικό ρόλο παίζει και η ανατροφοδότηση, η οποία παρέχεται µέσα από το 

ανθρωπόµορφο είδωλο, τη συνθετική φωνή, το κείµενο, το σύµβολο Makaton, τον 

ήχο ή από το συνδυασµό των παραπάνω. Κατά την αλληλεπίδραση του 

αυτιστικού ατόµου µε το σύστηµα, θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη 

ανατροφοδότηση, την κατάλληλη στιγµή και µε τρόπο που να είναι απλός και 

κατανοητός. 

Στόχος είναι η χρησιµοποίηση της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που αυτή 

παρέχει για την ανάπτυξη εφαρµογών και λογισµικού, που να συντάσσονται στο 

πλευρό των εκπαιδευτικών και να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία των 

ατόµων µε αυτισµό, µε απώτερο σκοπό τη δυνατότητα εκπαιδευτικής, 

επαγγελµατικής και κοινωνικής ένταξής τους. 
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