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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η πρόοδος της τεχνολογίας παρέχει νέες ευκαιρίες και νέα εργαλεία για όλους µας.  

Για άτοµα µε σοβαρές διαταραχές της επικοινωνίας, αυτή η πρόοδο έχει ανοίξει το 

δρόµο για πρόσβαση σε µια µεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας.  

Ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας και λογισµικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

επιτρέπουν την έκφραση των αναγκών, επιθυµιών και σκέψεων και την ικανότητα  

επικοινωνίας, µία από της βασικότερες ανθρώπινες ανάγκες.  Τα πιθανά οφέλη της 

τεχνολογίας για παιδιά µε κινητικές δυσκολίες και σοβαρές διαταραχές της 

επικοινωνίας είναι τεράστια.   

 Ένα παιδί µε κινητικές δυσκολίες έχει µεγαλύτερη ανάγκη, πιο συχνά, να 

επικοινωνήσει, απλώς για να γίνουν πολλά καθηµερινά γεγονότα µε τον τρόπο που 

θα του άρεσε (π.χ. που θα καθίσει, που θα πάει, τι θα φορέσει, ακόµα και πότε θέλει 

να πάει στην τουαλέτα) σε αντίθεση µε ένα συνοµήλικο παιδί χωρίς κινητικές 

δυσκολίες.  Για ένα παιδί µε κινητικές δυσκολίες και σοβαρή διαταραχή της 

επικοινωνίας, η ζωή σε έναν κόσµο όπου όλοι οι άλλοι µιλάνε είναι εκνευριστική και 

γεµάτο απογοητεύσεις.  Η επικοινωνία είναι τόσο σηµαντική όπου εναλλακτικές ή 

συµπληρωµατικές λύσεις πρέπει να εφαρµοστούν το συντοµότερο.  Για πολλά 

παιδιά µε σοβαρές διαταραχές της επικοινωνίας και κινητικές δυσκολίες, ένα 

σύστηµα εναλλακτικής ή επαυξητικής επικοινωνίας είναι το κλειδί για την πρόσβαση 

και συµµετοχή στην γενική εκπαίδευση. 

 Το θέµα του δοκιµίου είναι η πρόσβαση σε υποστηρικτική τεχνολογία στην 

εκπαίδευση των ατόµων µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα και σοβαρές διαταραχές 

της επικοινωνίας.  Πρώτων θα διασαφηνιστούν ορισµοί που συχνά συγχέονται.  

Ακολουθεί η περιγραφή των δυσκολιών οµιλίας, λόγου και επικοινωνίας των 

παιδιών µε κινητικές δυσκολίες και οι χρήση εναλλακτικής και επαυξητικής 

επικοινωνίας µε αυτόν τον πληθυσµό.  Το δοκίµιο στοχεύει να ενηµερώσει για την 

µεγάλη ποικιλία  τεχνολογικών βοηθηµάτων που χρησιµοποιείται για την 

υποστήριξη επικοινωνίας και τέλος, να προσφέρει στρατηγικές για την επιτυχής 

ενσωµάτωση αυτών των παιδιών.  
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ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Οι όροι επικοινωνία, λόγος,  γλώσσα, οµιλία συχνά συγχέονται. Θα υπάρχουν 

πολλές αναφορές σε αυτούς τους όρους, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να προηγηθεί η 

εννοιολογική αποσαφήνιση. 

 

Επικοινωνία είναι οι σκόπιµες συµπεριφορές ενός ατόµου που επιδιώκει να 

επηρεάσει τη συµπεριφορά κάποιου άλλου ατόµου ή ατόµων µε την προσδοκία ότι 

το άλλο άτοµο θα λάβει και θα αντιδράσει σε αυτό το µήνυµα. Η επικοινωνιακή 

πράξη περιέχει το στοιχείο της πρόθεσης (Kierman, 1987). Είναι µια ενεργητική, 

αµφίδροµη διαδικασία ανάµεσα τον οµιλητή / ποµπό  και τον ακροατή / δέκτη. Αυτοί 

οι ρόλοι εναλλάσσονται και εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον. Τέλος µοιράζονται ένα 

κοινό κώδικα που τον κατανοούν και οι δύο και το χρησιµοποιούν για να εκφράσουν 

και να στείλουν πληροφορίες σχετικές µε ανάγκες, επιθυµίες, αντιλήψεις, γνώσεις ή 

συναισθηµατική κατάσταση (Jones, 1990).  

Μορφές επικοινωνίας : 
Επικοινωνία χωρίς πρόθεση συµβαίνει όταν ο δέκτης παρατηρεί κάτι που κάνει 

ένα άτοµο και ερµηνεύει την πιθανή έννοια αυτής της συµπεριφοράς. 
Μη-λεκτική επικοινωνία είναι οι συµπεριφορές που µαθαίνονται µε τρόπο φυσικό. 

Για παράδειγµα:  

• το τράβηγµα, σπρώξιµο, χειρονοµίες,  

• νεύµατα για να δηλώσουµε άρνηση / κατάφαση, χαιρετισµός,  

• εκφράσεις του προσώπου  

• η απόσταση που κρατάµε από το άλλο άτοµο 

• η στάση και οι κινήσεις του σώµατος,  

• η βλεµµατική επαφή ως οµιλητής και ως ακροατής 

Μη-λεκτικά συστήµατα επικοινωνίας είναι η Νοηµατική γλώσσα και τα νοηµατικά 

συστήµατα στα οποία χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες χειροµορφές για την 

παραγωγή νοηµάτων. Οι  νοηµατικές γλώσσες αναπτύχθηκαν µε τρόπο φυσικό, ενώ 

τα συστήµατα επινοήθηκαν για εκπαιδευτικούς στόχους. 

Γραφικά συστήµατα όπως ο γραπτός λόγος, Blissymbols κ.α. 
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Φώνηση όπως ήχοι , κραυγές, κλάµα. 

Λεκτική επικοινωνία είναι η συνηθέστερη και ίσως η αποτελεσµατικότερη µορφή 

επικοινωνίας όπου χρησιµοποιείται επίσηµη / συµβολική γλώσσα. 

Οµιλία είναι ο προφορικός τρόπος επικοινωνίας. Είναι µία περίπλοκη 

λειτουργία που απαιτεί ακριβή συντονισµό µεγάλων µυϊκών οµάδων (αναπνοή) µε 

µικρότερων οµάδων (φωνή και άρθρωση) για την παραγωγή ήχων και γλωσσικών 

µονάδων (φωνήµατα, συλλαβές, λέξεις, προτάσεις) (Bernstein & Tiegerman, 1993).  

Η πέντε διαδικασίες της οµιλίας είναι η αναπνοή, η φώνηση, η άρθρωση, η  

αντήχηση, και η προσωδία. 

Μη λεκτικά στοιχεία συµβάλλουν εξίσου στη διαδικασία της οµιλίας. Το µη-

λεκτικό µήνυµα υποστηρίζει αυτό που λέγεται ή έρχεται σε αντίθεση µε την λεκτική 

έκφραση και την ακυρώνει. 

Λόγος είναι η εσωτερική αναπαράσταση της πραγµατικότητας. Το άτοµο που 

έχει λόγο έχει αποκωδικοποιήσει και εσωτερικεύσει κάποια χαρακτηριστικά της 

πραγµατικότητας µε τέτοιο τρόπο που µπορεί να αναπαραστήσει την ύπαρξη και τις 

σχέσεις των αντικειµένων χωρίς να είναι παρόντα. Αυτό συµβαίνει χρησιµοποιώντας 

λέξεις ή νοήµατα. Η απόκτηση του λόγου σηµαίνει την ικανότητα να αντιπροσωπεύει 

ένα πράγµα µε κάτι άλλο και να συσχετίζει αυτές τις συµβολικές αναπαραστάσεις. 

Κάποιος µπορεί να έχει λόγο αλλά να µη µπορεί να χρησιµοποιήσει λέξεις ή 

νοήµατα (Kierman, 1987). 

Γλώσσα είναι ένας κοινωνικά αποδεκτός κώδικας που αναπαριστά ιδέες µε τη 

χρήση αυθαίρετων συµβόλων. Πρόκειται για ένα συµβατικό σύστηµα µε 

συγκεκριµένους κανόνες που καθορίζουν τους επιτρεπτούς συνδυασµούς των 

συµβόλων. Η γλώσσα υπάρχει γιατί οι χρήστες της έχουν «συµφωνήσει» για τα 

σύµβολα και τους κανόνες (Bernstein & Tiegerman, 1993). 
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ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 

Ο λόγος αποτελείται από τρία βασικά επίπεδα, τη ∆οµή, το Περιεχόµενο και τη 

Χρήση του λόγου, και αυτά από τα ακόλουθα υποσυστήµατα: 

 

      Φωνολογία 

 

∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ    Μορφολογία 

 

       Σύνταξη 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   Σηµασιολογία 

 

   ΧΡΗΣΗ    Πραγµατολογία 

 

Τα τρία επίπεδα του λόγου είναι αλληλένδετα.  Ένα µήνυµα µεταφέρετε µε επιτυχία 

όταν ο οµιλητής συνδυάσει τους φωνολογικούς, µορφολογικούς, σηµασιολογικούς, 

συντακτικούς, και πραγµατολογικούς κανόνες. 

    
Α. ∆οµή 

 
Φωνολογία 
Κάθε γλώσσα έχει διαφορετικό σύστηµα ήχων ή φωνηµάτων και συγκεκριµένους 

κανόνες που καθορίζουν τους δυνατούς και τους µη δυνατούς συνδυασµούς των 

φωνηµάτων, τις συλλαβικές δοµές και την κατανοµή των φωνηµάτων στη λέξη.  
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Μορφολογία 
Το µορφολογικό σύστηµα αφορά το σχηµατισµό των λέξεων και συµπεριλαµβάνει 

κανόνες που ορίζουν την εσωτερική δοµή των λέξεων. Οι λέξεις αποτελούνται από 

ένα ή περισσότερα µορφήµατα (ελάχιστη γλωσσική µονάδα που έχει σηµασία): 
      π.χ. παιδ - άκι  

 

 

(λεκτικό µόρφηµα – γραµµατικό µόρφηµα).  

 
Σύνταξη 
Η σύνταξη αποτελείται από τους κανόνες που καθορίζουν τη δοµή της πρότασης. 

Καθορίζουν τη σειρά των λέξεων για το σχηµατισµό διαφορετικών τύπων 

αποδεκτών προτάσεων. 

  

 
 

Β. Περιεχόµενο 
 

Το περιεχόµενο του λόγου (σηµασιολογία) αναφέρεται στη σηµασία των λέξεων 

(αντικείµενα, πρόσωπα, ενέργειες...), τις σχέσεις ανάµεσά τους (κτήση, αιτιολογία...) 

και στο νόηµα της πρότασης που προκύπτει µετά τη σύνδεση των λέξεων.  Οι 

έννοιες προέρχονται από αντιλήψεις, και αυτές από αισθητηριακές εµπειρίες. 

 

Γ. Χρήση 
 

Η χρήση του λόγου (πραγµατολογία) αναφέρεται στις διαφορετικές λειτουργίες της 

επικοινωνίας, τους κανόνες αλληλεπίδρασης και δεξιότητες συζήτησης.  Οι 

λειτουργίες της γλώσσας είναι οι λόγοι για τους οποίους µιλάµε και ακούµε τους 

άλλους, όπως: προσέλκυση προσοχής, χαιρετισµός, αίτηση ενός αντικειµένου, µιας 

πράξης, ή µιας πληροφορίας, απάντηση, άρνηση / διαµαρτυρία, πληροφόρηση, 

περιγραφή, έκφραση άποψης, σχολιασµός, οδηγίες ή εντολές, επεξήγηση, 

διευκρίνιση, αποκάλυψη συναισθηµάτων (Jones, 1990). 
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Οι πραγµατολογικοί κανόνες καθορίζουν τη χρήση της γλώσσας σε ένα 

κοινωνικό πλαίσιο και την επιλογή του κατάλληλου κώδικα ανάλογα µε το πρόσωπο 

στο οποίο απευθύνεται κάποιος, το χώρο και την κατάσταση της επικοινωνίας.  

Ο οµιλητής πρέπει να λάβει υπόψη τις γνώσεις και τις ανάγκες του ακροατή και 

να προσαρµόσει ανάλογα το µήνυµά του. Η µορφή του µηνύµατος εξαρτάται από το 

θέµα συζήτησης. Όταν το θέµα είναι γνωστό, µπορούµε να παραλείψουµε 

αυτονόητες πληροφορίες.  

Στο πραγµατολογικό επίπεδο συµπεριλαµβάνονται οι κανόνες συζήτησης. Οι 

οµιλητές πρέπει να µάθουν να οργανώνουν τις συνδιαλλαγές τους, έτσι ώστε να 

έχουν συνοχή. Παράλληλα πρέπει να χρησιµοποιούν αποδεκτούς τρόπους για να 

εισέρχονται σε µια συζήτηση, για να αρχίζουν, διατηρούν, εναλλάσσουν τη σειρά, 

επανορθώνουν και να τερµατίζουν µια συζήτηση (Bloom & Lahey,1988).  

 

 

Τι συµβαίνει στην επιτυχή επικοινωνία; 

Οι ιδέες του οµιλητή µεταδίδονται µέσω λεκτικών και µη-λεκτικών καναλιών 

επικοινωνίας. Από την πλευρά του ο ακροατής στέλνει λεκτικά και µη-λεκτικά 

µηνύµατα καθώς µιλά ο οµιλητής, «η ανάδραση (feedback) του ακροατή», ως 

ενδείξεις ότι συµφωνεί, διαφωνεί, βρίσκεται σε σύγχυση ή ότι θέλει να πάρει το λόγο. 

Εποµένως η επιτυχία της επικοινωνίας συνίσταται στην ευαισθητοποίηση και χρήση 

µη-λεκτικών και λεκτικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες: 

1. Προσωδία και ευκρίνεια (ρυθµός, ένταση, επιτονισµός, καθαρότητα). 

2. Λεκτικές δεξιότητες. 

3. Μη-λεκτικές δεξιότητες. 

4. ∆εξιότητες ακρόασης (listening). 

5. Συνειδητοποίηση των αναγκών του ακροατή (ικανότητα να προσαρµόζει  

    την οµιλία στο επίπεδο κατανόησης, στην ψυχική διάθεση, και ανάλογα µε  

    το ενδιαφέρον του ακροατή). 

6. Εναλλαγή σειράς 

(Rinaldi,1992) 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Η επικοινωνία είναι σύνθετη δεξιότητα και απαιτεί ένα ευρύ φάσµα ικανοτήτων 

και την ακεραιότητα των αισθητηριακών και κινητικών λειτουργιών. Ας κάνουµε µια 

σύντοµη αναφορά των απαραίτητων προϋποθέσεων: 

Αισθητηριακές ικανότητες. Επαρκής όραση και ακοή είναι αναγκαίες για τη 

διευκόλυνση και την κατάκτηση της επικοινωνίας (προφορικής, γραπτής, σύστηµα 

συµβόλων ή νοηµατικής). 

 Κινητικές ικανότητες για το καλό συντονισµό και οργάνωση κινήσεων, είτε 

αφορά τα όργανα άρθρωσης, είτε τα χέρια για την παραγωγή νοηµάτων και τη 

χρήση επικοινωνιακής συσκευής.   

Ικανότητες επεξεργασίας. Ένα άτοµο µπορεί να πληροί τις προηγούµενες 

προϋποθέσεις, αλλά να µην έχει ένα επίπεδο γνωστικής λειτουργίας για να 

επικοινωνήσει. Για να είναι σε θέση να κατανοήσει ένα µήνυµα πρέπει να µπορεί να 

το συγκρατεί, να το αποκωδικοποιεί  και να αποδίδει νόηµα. Για να εκφραστεί θα 

πρέπει να είναι ικανό να κωδικοποιεί το δικό του µήνυµα, να προγραµµατίζει και να 

εκτελεί τις κινήσεις για την άρθρωση ή την παραγωγή νοηµάτων. 

Όλες αυτές οι ικανότητες είναι αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς για την επικοινωνία. 

Το άτοµο πρέπει να έχει κάτι να πει, το περιεχόµενο της επικοινωνίας, να έχει 

κίνητρο,  πρόθεση και τις ευκαιρίες για να επικοινωνήσει. 

Άλλη µια προϋπόθεση είναι να διαθέτει ένα µέσο επικοινωνίας (οµιλία, 

νοηµατική ή κάποιο σύστηµα).  Επίσης να έχει γνώση των κανόνων  που το  

διέπουν (π.χ. γραµµατικοί και συντακτικοί κανόνες όσο αφορά τον προφορικό και 

γραπτό λόγο).   

Επίσης να γνωρίζει και να ακολουθεί τις κοινωνικές συµβάσεις, να λαµβάνει 

υπόψη του τις ανάγκες του συνοµιλητή του, τι γνωρίζει ήδη, και τι χρειάζεται να 

µάθει, να επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις ανάλογα µε το πρόσωπο στο οποίο 

απευθύνεται, το θέµα και το πλαίσιο της επικοινωνίας (Kierman, 1987). 

 Τέλος να έχει αναπτύξει βασικές δεξιότητες συζήτησης (ικανότητες έναρξης, 

διατήρησης και τερµατισµού της επικοινωνίας, εναλλαγής σειράς, παραµονής στο 

θέµα, εισαγωγής νέου θέµατος µε αποδεκτό τρόπο, οργάνωσης των ιδεών του µε 

συνοχή, ικανότητα να ερµηνεύει και να προσαρµόζεται στις ανάγκες του συνοµιλητή 

του κ.ά.) (Bernstein & Tiegerman, 1993). 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 

9



ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση  
των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα 

 

 

Σοβαρή διαταραχή της επικοινωνίας υπάρχει όταν ένα άτοµο δεν µπορεί να 

χρησιµοποιήσει την οµιλία για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες επικοινωνίας. 

Αυτός ο ορισµός συµπεριλαµβάνει παιδιά που χρησιµοποιούν µερικές λέξεις, αλλά 

δεν µπορούν να αρθρώσουν µε ευκρίνεια µια µεγάλη ποικιλία µηνυµάτων 

κατάλληλα για την ηλικία και ανάπτυξη τους (Porter & Kirkland, 1995). 

 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ, 
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 Άτοµα µε κινητικές δυσκολίες συχνά έχουν και διαταραχές της οµιλίας, του 

λόγου ή / και της επικοινωνίας.  Οι διαταραχές µπορεί να οφείλονται σε οργανική 

βλάβη στο κεντρικό  ή / και στο περιφερειακό νευρικό σύστηµα όπου επηρεάζεται 

άµεσα η διαδικασία και λειτουργία της οµιλίας και του λόγου (Creaghead et al, 

1985). Μπορεί να είναι δευτερεύουσες στην κινητική κατάσταση, όπου δεν 

επηρεάζεται άµεσα η λειτουργία της οµιλίας και του λόγου, αλλά οι περιορισµένες 

κινητικές εµπειρίες καταλήγουν σε περιορισµένη γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη.  

Επίσης, διαταραχή µπορεί να εµφανιστεί αν δεν πληρούνται οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για επικοινωνία. 

 Όλα τα παιδιά µε κινητικές δυσκολίες, µπορεί να παρουσιάσουν διαταραχές 

της οµιλίας, του λόγου και / ή της επικοινωνίας το ίδιο όπως ο γενικός πληθυσµός 

(π.χ. διαταραχές της άρθρωσης και φωνολογίας, διαταραχές της κατανόησης και 

έκφρασης του λόγου, µειωµένες δεξιότητες επικοινωνίας, διαταραχές της φωνής, 

τραυλισµό ή διαταραχές της ευχέρειας του λόγου). 

 Χάριν της κατηγοριοποίησης, ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή των 

χαρακτηριστικών οµιλίας, λόγου και επικοινωνίας στις πιο συνηθισµένες κινητικές 

αναπηρίες που µπορεί να συναντήσουµε.  Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται είναι 

σχετικά µε την οµιλία, το λόγο και την επικοινωνία και είναι µόνο ενδεικτικά.  Το κάθε 

παιδί µε κινητικές δυσκολίες πρέπει να αντιµετωπίζεται εξατοµικευµένα βάσει τον 

ατοµικών δυνατοτήτών και αναγκών. 

 

 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση 
Παρουσιάζονται διαταραχές του λόγου και της επικοινωνίας εξ αιτίας βλάβης στις 

συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου υπεύθυνες για την επεξεργασία του λόγου 

και γνωστικών λειτουργιών. Ο λόγος χαρακτηρίζεται από δυσφασία (γλωσσική 

διαταραχή που επηρεάζει την επεξεργασία του λόγου, περισσότερο την έκφραση 

αλλά και την κατανόηση).  Ο λειτουργικός λόγος µπορεί να είναι καλός αλλά 

παρουσιάζονται δυσκολίες αναζήτησης νέων πληροφοριών, ανάκλησης λέξεων και 

ο λόγος είναι χωρίς οργάνωση και ειρµό και µερικές φορές κοινωνικά µη αποδεκτός. 

Παρουσιάζουν δυσκολία να βγάζουν συµπεράσµατα και να κατανοούν τις 

αµφίσηµες λέξεις και µεταφορικές φράσεις. Επίσης δυσκολεύονται µε µη λεκτική 

επικοινωνία.  ∆ιαταραχές της οµιλίας εξ αιτίας βλάβης στο κέντρο κινητικού ελέγχου 

της οµιλίας, όπου η οµιλία χαρακτηρίζεται από δυσαρθρία, δυσφωνία ή / και 

δυσκολίες στο ρυθµό της οµιλίας.  Συχνά, διαταραχές της µνήµης και της µάθησης. 

Επίσης, µειωµένη προσοχή και συγκέντρωση και δυσκολία στη µετακίνηση 

προσοχής. Ικανότητες ανάγνωσης και γραφής που έχουν αναπτυχθεί πριν το 

τραύµα, συνήθως διατηρούνται, εποµένως µπορούν να αξιοποιηθούν εναλλακτικά 

συστήµατα που χρησιµοποιούν ορθογραφικά σύµβολα (Beukelman & Mirenda, 

1998; Law et al, 2000) 

 

∆ισχιδής Ράχη (µηνιγγοµυελοκήλη)  
Γνωστικές και µαθησιακές δυσκολίες, π.χ. δυσκολίες µνήµης, δυσκολία µε 

διαδοχικότητα, οργάνωση, επίλυση προβληµάτων και λογική κρίση.  Οπτικές 

δυσκολίες (π.χ. δυσκολία στο συντονισµό µατιού – χεριού).  Παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην ανάγνωση και στα µαθηµατικά.  ∆υσκολίες στην επικοινωνία (π.χ. 

εισάγουν ακατάλληλα θέµατα) και αρκετή δυσκολία στην κατανόηση του λόγου.  

∆ιάσπαση προσοχής συµβάλλει στις δυσκολίες κατανόησης του λόγου.  Έχουν καλή 

άρθρωση, καλές γλωσσικές ικανότητες και καλή συντακτική δοµή.  Έχουν όµως 

δυσκολία στην ανάκτηση νέων πληροφοριών και οι αφηγήσεις τους δεν έχουν 

συνάφεια και ειρµό και περιέχουν άσχετες εκφράσεις.  Η ευχέρεια λόγου εύκολα 

ξεγελάει και καλύπτει δυσκολίες στο επίπεδο της κατανόησης. (Law et al, 2000). 

 
 
 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Υδροκέφαλος  
Αυξηµένη ενδοκρανιακή πίεση µπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη, 

παρουσιάζοντας συµπτώµατα σπαστικότητας στο µηχανισµό της άρθρωσης.  

Ανάλογα µε το σηµείο της βλάβης µπορεί να επηρεάζεται η νοηµοσύνη. Συνήθως 

έχουν καλή χρήση του λόγου αλλά παρουσιάζουν δυσκολίες στο περιεχόµενο του 

λόγου (Lahey, 1988; Law et al, 2000 ). 

 
Μυοπάθεια 
Κακοήθης µυϊκή δυστροφία ( τύπος Duchenne) 

Προϊούσα εκφύλιση των µυϊκών ινών . Παρουσιάζεται σε αγόρια στην µικρή παιδική 

ηλικία.  Σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται µακρογλωσσία µε τα δευτερεύουσα 

συµπτώµατα της µεγάλης καµπύλης των γνάθων και αραιά δόντια, όπου η 

άρθρωση επηρεάζεται ανάλογα.  Οι µύες του προσώπου παρουσιάζουν αδυναµία 

αργότερα στην πορεία της ασθένειας µε συµπτώµατα δυσαρθρίας.   

Στη Συγγενή καλοήθη υποτονία παρουσιάζεται υποτονία, δυσκολίες αναπνοής, 

οµιλίας και κατάποσης.  Στη Συγγενή µυοτονία (Fascioscapular & Myotonic) οι µύες 

του προσώπου µπορεί να παρουσιάσουν αδυναµία στις κινήσεις των χειλιών µε  

συµπτώµατα δυσαρθρίας.(Dubowitz, 1995). 

 

Οι ακόλουθες κινητικές δυσκολίες συνήθως παρουσιάζονται σε ενήλικες αλλά έχουν 

αναφερθεί περιπτώσεις στις βρεφικές, παιδικές και εφηβικές ηλικίες. 

 

Μυασθένεια  
Μυϊκή εξασθένηση µετά από επαναλαµβανόµενη και συνεχή µυϊκή δραστηριότητα η 

οποία βελτιώνεται µετά από ξεκούραση.  Μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή, την 

µάσηση και κατάποση, τη φωνή και την άρθρωση.  Παρουσιάζεται βλεφαρόπτωση, 

γενικευµένη υποτονία, και ανέκφραστο πρόσωπο.   Η οµιλία χαρακτηρίζεται από 

δυσαρθρία ή / και δυσφωνία (Αγγελοπούλου – Σακαντάµη, 1985; Dubowitz, 1995). 

 
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου εµφανίζονται συµπτώµατα από 10 ετών.  

∆υσαρθρία και δυσκαταποσία µπορεί να εµφανιστούν στο 2ο στάδιο της ασθένειας, 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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και σπανιότερα παρουσιάζεται δυσφασία και προβλήµατα µάθησης, προσοχής, 

κρίσης και µνήµης. 

 

Τραυµατικές βλάβες του νωτιαίου µυελού 
Αυχενικά τραύµατα µπορεί να επηρεάσουν το έλεγχο του κεφαλιού χωρίς βλάβη 

στις γνωστικές και γλωσσικές δεξιότητες.  Στα ατυχήµατα, συχνά συνυπάρχει 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση όπου υπάρχει διαταραχή της µνήµης και µάθησης. 

 

Αρθρογρύπωση 
Σύσπαση της άρθρωσης των γνάθων. ∆υσκινησία, ατροφία των µυών και πάχυνση 

του δέρµατος.  Η οµιλία χαρακτηρίζεται από δυσαρθρία. 

 
 
Εγκεφαλική Παράλυση 
Η εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) είναι µία οµάδα µη προϊουσών διαταραχών της 

νεύροµυϊκής ανάπτυξης που συχνά συνοδεύεται από διαταραχές της οµιλίας, του 

λόγου ή / και της επικοινωνίας.  Έχει την µεγαλύτερη συχνότητα από των κινητικών 

δυσκολιών και 68% των παιδιά µε ΕΠ παρουσιάζουν κάποια διαταραχή στην οµιλία, 

στο λόγο ή / και στην επικοινωνία (Craighead, 1985).  ∆ιαταραχές της οµιλίας, του 

λόγου και της επικοινωνίας µπορούν να βρεθούν σε κάθε µορφή εγκεφαλικής 

παράλυσης.  Τυπικά χαρακτηριστικά, σχετικά µε την οµιλία, στις διάφορες µορφές 
εγκεφαλικής παράλυσης είναι: 
 

Σπαστική: Η συχνότερη µορφή, µε υπερτονία (αυξηµένο µυϊκό τόνο) που επηρεάζει 

τους µύες υπεύθυνους για την οµιλία και τη σίτιση.  Υπάρχει δυσκολία στην έναρξη 

και κίνηση των οργάνων της οµιλίας.  Οι κινήσεις είναι αργές και αδέξιες και η οµιλία 

χαρακτηρίζεται από δυσαρθρία. Η µυϊκή κατάσταση του υπόλοιπου σώµατος 

επηρεάζει την ικανότητα οµιλίας.  ∆ιαταραχές οµιλίας, λόγου και επικοινωνίας 

εµφανίζονται  στην ηµιπληγία και πιο συχνά στην τετραπληγία. Πολλά παιδιά µε 

ηµιπληγία µιλάνε, έχουν κανονική νοηµοσύνη και µπορούν να παρακολουθήσουν 

κανονικό σχολείο.  Παιδιά µε διπληγία συνήθως ακολουθούν κανονικό σχολείο αλλά 

µπορεί να έχουν ειδικές µαθησιακές δυσκολίες.   

 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Αθέτωση: Ανεπαρκής συντονισµός των κινήσεων παρουσιάζεται σαν απότοµες, 

ακανόνιστες, ακούσιες κινήσεις των οργάνων της άρθρωσης.  Εναλλαγές 

υπερτονίας και υποτονίας, δυσκολία στην ρύθµιση των κινήσεων, δυσκολία στην 

διατήρηση της στάσης του σώµατος και δυσκολία µε τον έλεγχο του κεφαλιού 

επηρεάζουν την οµιλία και τη σίτιση.  Ακούσιες κινήσεις στην κάτω γνάθο, στα χείλη 

και στη γλώσσα (π.χ. αντί για ακριβή επαφή µε τις υπερώιες πτυχές η γλώσσα 

ξεπερνάει το στόχο της και οι προσπάθειες ελέγχου καταλήγουν σε περισσότερη 

κίνηση σε όλα τα µέλη του σώµατος).  Επίσης, συναντάµε από µικρό βαθµό 

νοητικής υστέρησης έως υψηλή νοηµοσύνη. 

 

Οι σπανιότερες µορφές εγκεφαλικής παράλυσης, ∆ύσκαµπτη, Αταξία, Ατονική, και 

Μικτή χαρακτηρίζονται από ποικίλους βαθµούς δυσαρθρίας. 

 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Εκτός από κινητική διαταραχή στις διαδικασίες της οµιλίας και της σίτισης, οι 

κινητικές δυσκολίες συνδέονται µε άλλα προβλήµατα που µπορούν να επηρεάσουν 

την οµιλία, τον λόγο ή / και την επικοινωνία χωριστά ή σε συνδυασµό. Τα 

προβλήµατα αυτά µπορεί να έχουν την ίδια αιτιολογία όπως τη κινητική 

δυσλειτουργία ή µπορεί να είναι δευτερεύουσα στις περιβαλλοντικές καταστάσεις 

που δηµιουργεί η κινητική δυσκολία (McDonald, 1987).  Πρέπει να ληφθούν υπόψη 

στον εκπαιδευτικό προγραµµατισµό.  

 Θα περιγραφούν προβλήµατα που σχετίζονται µε την εγκεφαλική παράλυση, 

διότι είναι η πιο συνηθισµένη κινητική δυσκολία που συναντάµε και απαιτεί πιο 

εξειδικευµένη ανάλυση.  ∆εύτερον, διότι πολλά από αυτά τα προβλήµατα µπορεί να 

παρουσιαστούν και σε άλλες κινητικές δυσκολίες. Σε έρευνα παιδιών µε εγκεφαλική 

παράλυση του Batshaw (1997) αναφέρονται τα εξής σχετικά προβλήµατα:  

 
∆ιανοητικές / µαθησιακές δυσκολίες: 60%-70% των παιδιών έχουν ένα βαθµό 

νοητικής υστέρησης  (π.χ. µειωµένη συγκέντρωση και διάστηµα προσοχής,  

αντιληπτικές διαταραχές, δυσκολίες στο κινητικό προγραµµατισµό, µαθησιακές 

δυσκολίες).  

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Αισθητηριακές δυσκολίες: 46% των παιδιών έχουν προβλήµατα όρασης όπως 

στραβισµό, νυσταγµό, περιορισµένο οπτικό πεδίο, οπτικό-αντιληπτικές δυσκολίες, 

έλλειψη οπτικής οξύτητας, διπλωπία,  κ.α. 

30% έχουν προβλήµατα ακοής (τύπου αντιλήψεως ή τύπου αγωγιµότητας).  Συχνά 

σε παιδιά µε αθέτωση. 

 
Επιληψία: Περίπου 50% έχουν επιληψία (φαρµακευτική αγωγή για επιληψία µπορεί 

να έχει παρενέργειες που επηρεάζουν την προσοχή και τη µάθηση). 

 
Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες: Η εξάρτηση από άλλους εµποδίζει την ανάπτυξη της 

αυτοεκτίµησης, οδηγεί σε παθητικότητα και οι διαταραχές της οµιλίας και λόγου 

πολλές φορές επιδεινώνονται. Υπάρχουν αισθήµατα απογοήτευσης, µειονεξίας και 

µοναξιάς επειδή δεν µπορούν να επικοινωνήσουν και όταν υποτιµόνται οι 

διανοητικές δυνατότητες.  Σηµαντικό ρόλο παίζει η υποστήριξη της οικογένειας και 

του περιβάλλον, η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση. 

 
Οδοντιατρικά προβλήµατα:  Παθολογικές κινήσεις της γλώσσας οδηγούν σε 

ελαττωµατική σύγκλειση και µεγάλη καµάρα του ουρανίσκου.  Παρουσιάζουν 

δυσανεξία στο βούρτσισµα των δοντιών η οποία οφείλεται στην ενδοστοµατική 

υπερευαισθησία.  ∆ηµιουργούνται προβλήµατα στην µάσηση στερεών τροφών, στο 

διαιτολόγιο, και στη στοµατική υγιεινή.  

 
Προβλήµατα σίτισης: Κινητικές δυσκολίες επηρεάζουν την µάσηση και την 

κατάποση. 

 

Σιελόρροια: Μεγάλο ποσοστό παιδιών δυσκολεύονται στο έλεγχο του σάλιου. 

Αποδίδεται στην νοητική υστέρηση ή / και στην έλλειψη συντονισµού των µυών του 

στόµατος. 

∆ΙΑΦΟΡΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 
 

Συχνά συγχέεται η εγκεφαλική παράλυση µε τη νοητική υστέρηση.  Το παιδί µε 

εγκεφαλική παράλυση, λόγω των κινητικών δυσκολιών, µπορεί να δυσκολευτεί να 

ανταποκριθεί σε τεστ που απαιτούν λεκτική απάντηση ή ένδειξη µε το χέρι. 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Εποµένως παρουσιάζουν την εικόνα νοητικής υστέρησης.  Η εγκεφαλική παράλυση 

δεν προκαλεί νοητική υστέρηση, αλλά η ανεπαρκής ανάπτυξη ή η βλάβη του 

εγκεφάλου που προκαλεί την εγκεφαλική παράλυση µπορεί επίσης να προκαλεί τη 

νοητική υστέρηση (McDonald, 1987). 

Οι δύο πληθυσµοί είναι ανοµοιογενής εποµένως, δύσκολα βγαίνουν γενικά 

συµπεράσµατα.   Μερικά κοινά χαρακτηριστικά είναι: 

• Προ-, πέρι-, και µετα-γεννητικά προβλήµατα. 

• Νευρολογικά προβλήµατα (επιληψία, δυσπραξία). 

• Αισθητηριακά προβλήµατα (όραση, ακοή). 

• Καθυστέρηση στην έναρξη οµιλίας. 

• Αργός ρυθµός στην κινητική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη του λόγου. 

• Ο λόγος χαρακτηρίζεται από προβλήµατα στη φωνολογία, µορφολογία,  

 σύνταξη και σηµασιολογία. 

• Μικρές και απλές προτάσεις. 

• Λεκτική δυσπραξία µπορεί να συνυπάρχει όπου έχουν δυσκολίες στον έλεγχο 

και στο συντονισµό των οργάνων της άρθρωσης. 

• ∆ιαταραχές φωνής 

• Έλλειψη ρυθµού οµιλίας και διαταραχές στην προσωδία. 

• Αναπτύσσονται µη λεκτικοί τρόποι επικοινωνίας. 

 

Πως διαφέρουν; 

• Στην εγκεφαλική παράλυση υπάρχει συγκεκριµένη βλάβη του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος που επηρεάζει το νευροµυϊκο έλεγχο και εποµένως τις 

κινήσεις της άρθρωσης.  Στην ΕΠ υπάρχει δυσαρθρία (αδυναµία, πάρεση, 

έλλειψη συντονισµού) η οποία είναι  σταθερή διαταραχή της άρθρωσης, 

δηλαδή το παιδί δυσκολεύεται συνήθως µε τα ίδια φωνήεντα ή σύµφωνα.   

• Στη ΝΥ βλέπουµε ασυνεπής  αντικαταστάσεις και παραλείψεις φωνηµάτων. 

• Στη ΝΥ πάντα υπάρχουν ανεπαρκής γνωστικές δεξιότητες. 

• 30 – 40 % των παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση έχουν φυσιολογική 

νοηµοσύνη και πολλά από αυτά έχουν υψηλή νοηµοσύνη (Batshaw, 1997) 

 

Εποµένως, στην ΕΠ η δυσκολία οµιλίας πολλές φορές είναι καθαρά θέµα κινητικό 

και όχι νοητικό.  Τα παιδιά που έχουν τη νοητική ικανότητα να συµµετέχουν σε 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 

16



ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση  
των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα 

προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης µπορούν να το επιτύχουν αυτό µε καινοτόµες 

προσεγγίσεις και πρόσβαση σε τεχνολογία  που ξεπερνάει τα εµπόδια των 

κινητικών δυσκολιών.   

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΙΛΙΑΣ, ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 
Υπάρχουν πολλές διαφορές στην οµιλία, στο λόγο και στην επικοινωνία ανάµεσα  

παιδιά µε κινητικές δυσκολίες.  Μπορεί να έχουν από φυσιολογική οµιλία έως 

καθόλου οµιλία. Στο ενδιάµεσο συναντάµε παιδιά µε µερικές κατανοητές λέξεις και 

παιδιά που µιλάνε αλλά η οµιλία είναι δυσκατάληπτη.  Το συνηθέστερο πρόβληµα 

της οµιλίας είναι η δυσαρθρία (31%-88% των ατόµων µε ΕΠ) και σε µικρότερο 

ποσοστό η δυσπραξία. 

∆υσαρθρία: 
∆ιαταραχές της φώνησης, αναπνοής, άρθρωσης, αντήχησης(resonance), και 

προσωδίας που εµφανίζονται χωριστά ή σε συνδυασµό ως αποτέλεσµα της 

αδυναµίας, της πάρεσης, της έλλειψης συντονισµού ή / και του µη φυσιολογικού 

µυϊκού τόνου του µηχανισµού της οµιλίας και είναι αποτέλεσµα βλάβης του 

κεντρικού νευρικού συστήµατος, περιφερειακού νευρικού συστήµατος ή και των δύο. 

(Craighead, 1985) 

Ανεπαρκής λειτουργία ή/και συντονισµό της αναπνοής µε τις άλλες διαδικασίες 

µπορεί να παρουσιάζει ως πιεσµένη εισπνοή / εκπνοή, ευδιάκριτη εισπνοή, ήχος 

στο τέλος της εκπνοής, επιφανειακή, άρρυθµη αναπνοή ή ανεπαρκής εκπνοή για 

οµιλία. 

Στη φώνηση επηρεάζεται το ύψος (π.χ. µονοτονία), η ένταση (π.χ.υπερβολική 

παραλλαγή της έντασης), και η ποιότητα (π.χ. βραχνή, αδύνατη).  Η αντήχηση 

µπορεί να είναι υπέρ ένρινη, ή υπό ένρινη. 

Οι κινήσεις της άρθρωσης γίνονται µε δυσκολία ή είναι αδύνατες, µε ανακριβής και 

παραφθαρµένες παραγωγές φωνηέντων και συµφώνων.  Επηρεάζεται η ευκρίνεια 

και η προσωδία της οµιλίας (π.χ. αργός / γρήγορος ρυθµός, µικρές φράσεις, 

υπερβολικό, µειωµένο ή επίπεδο τονισµό).  Όσο περισσότερο προσπαθεί ένα παιδί 

µε ΕΠ να µιλήσει τόσο πιο δυσκατάληπτη γίνεται η οµιλία του (Darley et al, 1975; 

McDonald, 1987). 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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∆υσπραξία: 
 (Επίσης γνωστή ως Εξελικτική Απραξία του Λόγου ή Εξελικτική Λεκτική Απραξία)  

Αισθητο-κινητική διαταραχή της οµιλίας που εµποδίζει τον εκούσιο  προγραµµατισµό 

των κινήσεων που προφέρουν λέξεις.  Παρουσιάζεται σαν δυσκολία στην επιλογή, 

στην προφορά, και στο διαδοχικό προγραµµατισµό των φθόγγων, συλλαβών και 

λέξεων (Beukelman & Mirenda, 1998).  Συνήθως συνυπάρχει µε άλλες δυσκολίες, 

όπως δυσκολία στον  προγραµµατισµό λεπτών κινήσεων ή / και δυσκολία στο 

συντονισµό των άκρων, προπαντός µε εναλλασσόµενες κινήσεις.   

Υπάρχουν διαφορές στα χαρακτηριστικά της άρθρωσης, αλλά συνήθως 

παρουσιάζουν διαφορά µεταξύ την εκούσια και ακούσια χρήση των οργάνων της 

άρθρωσης, στοµατική δυσπραξία, προσπάθειες µίµησης χαρακτηρίζονται από 

κοπιαστικές προσπάθειες των οργάνων της άρθρωσης, ασυνεπείς αντικαταστάσεις 

και παραφθαρµένες παραγωγές, περισσότερη δυσκολία µε πολυσύλλαβες λέξεις 

παρά µονοσύλλαβες, περισσότερη δυσκολία µε πιο εκτεταµένες φράσεις και 

προτάσεις και η ιεραρχία δυσκολίας στην παραγωγή φθόγγων (από πιο δύσκολους 

σε πιο εύκολους):  συµφωνικά συµπλέγµατα > εξακολουθητικά > προστριβόµενα > 

στιγµιαία > έρρινα. 

 Συχνά παρουσιάζεται συνακόλουθη διαταραχή του λόγου.  Οι δεξιότητες 

κατανόησης µπορεί να είναι φυσιολογικές ή να είναι ανεπτυγµένες σε σύγκριση µε 

την οµιλία.  Υπάρχει δυσκολία στην ανεύρεση λέξεων.  Όταν η δυσπραξία 

ελαττώνεται φανερώνεται η διαταραχή του προφορικού λόγου.  Οι δυσκολίες του 

προφορικού λόγου µπορεί να εµφανιστούν στην 3η – 4η δηµοτικού, όπου 

χρησιµοποιούν γλωσσικές διαδικασίες υψηλού επιπέδου, όπως κατηγοριοποίηση, 

οργάνωση σκέψεως και αφηρηµένη σκέψη.  Επίσης, µπορεί να παρουσιαστεί 

δυσκολία στον γραπτό λόγο.   

 Το παιδί εκνευρίζεται και απογοητεύεται από την δυσκολία στην παραγωγή 

λέξεων.  Μπορεί να πει µία λέξη σωστά µία στιγµή αλλά να µην µπορεί να την 

επαναλαµβάνει όταν θέλει (Craighead et al, 1985) 

 

 Επηρεάζονται και οι µύες υπεύθυνοι για την έκφραση του προσώπου.  Το 

παιδί µπορεί να φανερώνει έλλειψη, καθυστέρηση ή υπερβολική έκφραση του 

προσώπου (π.χ. πρόσωπο χωρίς έκφραση ή µε µορφασµούς). 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Ανεξέλεγκτες συναισθηµατικές αντιδράσεις έχουν επιπτώσεις στην παραγωγή 

οµιλίας, οπού το άγχος µιας κοινωνικής κατάστασης αντικατοπτρίζεται στο αυξηµένο 

ύψος φωνής και στη επιδεινωµένη άρθρωση. 

 

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Στις κινητικές δυσκολίες οι διαταραχές του λόγου και της επικοινωνίας είναι 

συµπτώµατα της γλωσσικής ανωριµότητας (εξ αιτίας νοητικής υστέρησης, 

διαταραχές ακοής, δυσκολίες αντίληψης, ψυχοκοινωνικές δυσκολίες ή / και λόγω της 

εγκεφαλικής βλάβης  (Mysak, 1971).     

 Η γλωσσική ανάπτυξη στηρίζεται στη γνωστική και κινητική ανάπτυξη.  Το 

µωρό µε κινητικές δυσκολίες δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες για εµπειρίες όπως ένα 

φυσιολογικό µωρό. Το περιορισµένο κινητικό ρεπερτόριο µειώνει τις ευκαιρίες για 

αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον που στη συνέχεια έχει ως αποτέλεσµα µειωµένη 

γνωστική ανάπτυξη. 

 Η µειωµένη εξερεύνηση του περιβάλλοντος καταλήγει σε ελλείψεις στη 

σηµασιολογική και συντακτική ανάπτυξη.  Η έµφαση στην οµιλία από άτοµα στο 

περιβάλλον από τη γέννηση και µετά µπορεί να είναι ελλιπής και ως αποτέλεσµα 

δεν υπάρχουν σωστά πρότυπα για µίµηση.  Η ανάπτυξη του λόγου ακολουθεί την 

φυσιολογική εξέλιξη αλλά σε πιο αργούς ρυθµούς.   

 ∆ιαταραχές του λόγου συµπεριλαµβάνουν περιορισµένο λεξιλόγιο, µικρές σε 

µήκος και συντακτικά απλές προτάσεις, δυσκολία στην αφηρηµένη σκέψη, δυσκολία 

στην οργάνωση, δυσκολία να βγάζουν συµπεράσµατα και δυσκολίες στην 

κατανόηση του λόγου (π.χ. εκτέλεση εντολών, επεξεργασία ακουστικών 

πληροφοριών, εξάρτηση σε πλαίσιο αναφοράς). 

 ∆υσκολίες στην χρήση του λόγου ποικίλουν και γενικά υπάρχουν µειωµένες 

δεξιότητες αλληλεπίδρασης και συζήτησης.  Ακούσιες κινήσεις και µη φυσιολογικός 

µυϊκός τόνος µπορούν να παρέµβουν στη γλώσσα του σώµατος και έκφραση 

προσώπου. 

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΙΑΣ 

 

Σε µερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτύχουµε φυσιολογική οµιλία ή 

τουλάχιστον ένα χρήσιµο επίπεδο άρθρωσης. Σε περιπτώσεις σοβαρής δυσαρθρίας 

ή / και δυσπραξίας το παιδί µαθαίνει εναλλακτικούς ή επαυξητικούς τρόπους 
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επικοινωνίας.  Τα νοήµατα / σύµβολα επιτρέπουν το παιδί να αλληλεπιδρά µε το 

περιβάλλον του µέχρι, και αν, αναπτυχθούν οι λεκτικές ικανότητες.  Η απόφαση να 

εφαρµοστεί µία µη λεκτική µορφή επικοινωνίας δεν αποκλείει τη µελλοντική 

παρέµβαση για οµιλία.  

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία είναι οι διάφορες µορφές επικοινωνίας, 
σύµβολα και τεχνικές που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα άτοµο µε σοβαρή 

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

χρησιµοποιήσει ως εναλλακτική λύση στην οµιλία (Porter & Kirkland, 1995). 

 Εναλλακτική επικοινωνία χρησιµοποιείται στην περίπτωση ολοκληρωτικής 
 έλλειψης οµιλίας.  

 Επαυξητική επικοινωνία  (χρησιµοποιείται, επίσης, ο όρος επηυξηµένη 

 επικοινωνία) χρησιµοποιείται για επικοινωνιακούς λόγους ή για λόγους 

 γλωσσικής ανάπτυξης.  Η λεκτική επικοινωνία υποστηρίζεται ή επαυξάνεται 

 µε συνοδευτικούς και συµπληρωµατικούς τρόπους (Φούρλας, 2003). 

 

Η χρήση εναλλακτικού ή επαυξητικού συστήµατος επικοινωνίας υποστηρίζει τις 

προσπάθειες του παιδιού για να επικοινωνήσει µε επιτυχία, µέχρι, και αν, η οµιλία 

επαρκή να αντεπεξέλθει στις επικοινωνιακές ανάγκες. Λειτουργεί ως προσωρινό ή 

µακροπρόθεσµο µέσο επικοινωνίας ή ως µέσο διευκόλυνσης της ανάπτυξης 

οµιλίας.  Παιδιά που επικοινωνούν κυρίως λεκτικά µπορεί να χρειαστούν να µάθουν 

υποστηρικτικές τεχνικές να χρησιµοποιούν όταν η επικοινωνία αποτυχαίνει. 

Παρέµβαση για την ανάπτυξη της οµιλίας µπορεί να γίνεται ταυτόχρονα µε την 

ανάπτυξη της λειτουργικής επικοινωνίας χρησιµοποιώντας άλλες µη λεκτικές 

µορφές.  Αν η οµιλία δεν εξελιχθεί, το σύστηµα εναλλακτικής ή επαυξητικής 

επικοινωνίας (ΕΕΕ) υπάρχει και αναθεωρείται για να λειτουργήσει ως 

µακροπρόθεσµο σύστηµα για πολλές χρήσεις. 

 

 

 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 

20



ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση  
των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα 

 

Πότε προτείνεται η χρήση Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας; 
 

• Όταν η οµιλία αναπτύσσεται αργά ή πιθανόν να µείνει αρκετά καθυστερηµένη. 

• Όταν η οµιλία κατανοείται µε δυσκολία και χρειάζονται περισσότερες 

πληροφορίες για να καταλάβεις το νόηµα ή / και για να υποστηρίξει την οµιλία 

όταν δεν είναι κατανοητή. 

• Όταν η ικανότητα οµιλίας είναι αρκετά περιορισµένη και χρειάζεται ΕΕΕ για το 

κύριο τρόπο επικοινωνίας. 

• Όταν η κατανόηση του προφορικού λόγου είναι περιορισµένη και χρειάζεται να 

επαυξηθεί η οµιλία των άλλων µε  επαυξητική επικοινωνία για να κατανοήσει 

τα µηνύµατα που ακούει και εποµένως να µάθει το νόηµα των λέξεων. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

 
Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα των Συστηµάτων ΕΕΕ σε σύγκριση µε 
Προφορικά Συστήµατα Επικοινωνίας 

 
Μειονεκτήµατα 
1. Τα συστήµατα ΕΕΕ δεν είναι συνηθισµένα συστήµατα επικοινωνίας και µπορεί να 

µην ενισχυθούν από οµιλούµενα άτοµα στο περιβάλλον. 

2. Άτοµα στο περιβάλλον µπορεί να διστάζουν να δεχτούν τη χρήση της ΕΕΕ γιατί 

θεωρούν ότι σηµαίνει εγκατάλειψη του προφορικού λόγου.  

3. Άτοµα στο περιβάλλον µπορεί να δυσκολευθούν στην αντίληψη του µηνύµατος 

(π.χ. δεν καταλαβαίνουν το σύστηµα νοηµάτων ή συµβόλων). 

4. Άτοµα στο περιβάλλον µπορεί να µην είναι πρόθυµα ή αρκετά υποµονετικά να 

λάβουν τα µηνύµατα ή να συζητήσουν. 

5. Συστήµατα ΕΕΕ µπορεί να είναι πιο ακριβά λόγω του κόστους αγοράς των 

συσκευών και την εκπαίδευση ατόµων. 

 
 
 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 

21



ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση  
των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα 

 
Πλεονεκτήµατα 

1. Συστήµατα ΕΕΕ προσφέρουν 2 διαστάσεις ταυτόχρονα (συνήθως ακουστικά και 

οπτικά). 

2. Συστήµατα ΕΕΕ δεν έχουν βρεθεί να εµποδίζουν την ανάπτυξη του προφορικού 

λόγου, οι µελέτες προτείνουν ότι µπορούν να ενισχύσουν την οµιλία ή / και τη 

γλωσσική ανάπτυξη. 

3. Συστήµατα ΕΕΕ µπορούν να εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς σχετικά µε τον 

προφορικό λόγο: 

α.  Προσωρινό σύστηµα επικοινωνίας 

β.  ∆ιευκόλυνση της οµιλίας ή / και γλώσσας  

γ.  Συµπλήρωµα του προφορικού λόγου  

δ.  Κύριο σύστηµα επικοινωνίας 

4. Συστήµατα ΕΕΕ είναι χαρακτηριστικά στατικότερα, κατά συνέπεια οι 

καταχωρήσεις είναι διαθέσιµες για µακρύτερο χρονική διάστηµα, ή µπορούν να 

επιβραδυνθούν περισσότερο από την οµιλία, µε λιγότερη διαστρέβλωση. 

5. Συστήµατα ΕΕΕ είναι συχνά πιο υποκείµενα στη φυσική βοήθεια (απτική βοήθεια 

για χειροµορφές, ένδειξη συµβόλων). 

 
από Musselwhite & StLouis, 1988 

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΗΜΑ 
 

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

συστήµατος, αλλά τη χρήση ενός «πολύµορφου συστήµατος».  ∆ηλαδή, διάφορες 

µορφές επικοινωνίας χρησιµοποιούνται σε διάφορες καταστάσεις και µε διάφορα 

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

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

και στρατηγικών. 

 Η απόφαση για το πιο κατάλληλο σύστηµα ΕΕΕ βασίζετε στην ολοκληρωµένη 

αξιολόγηση των αναγκών του ατόµου και του περιβάλλοντος του, εξασφαλίζοντας 

την εξατοµίκευση του επιλεγµένου συστήµατος. Οι αποφάσεις δεν βασίζονται  σε 

προκαταλήψεις «σωστών» συστηµάτων για συγκεκριµένους πληθυσµούς 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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(Musselwhite & St. Louis, 1988).  Θέλουµε να επιτύχουµε ικανοποιητική και 

λειτουργική επικοινωνία: 

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

• Να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της επικοινωνίας εκείνη τη στιγµή, 

• Να έχει επιτυχείς αλληλεπιδράσεις επικοινωνίας. 

 

Επικοινωνία Χωρίς Βοήθηµα: χρησιµοποιούνται κινήσεις των χεριών, χρήση του 

σώµατος και έκφραση προσώπου.  ∆εν χρειάζεται κάποιος εξοπλισµός ή συσκευή  

(Bloomberg & Johnson, 1991). Στην Ελλάδα τα πιο συχνά χρησιµοποιηµένα 

συστήµατα είναι φυσικές χειρονοµίες, νοήµατα Μάκατον, και Ελληνική Νοηµατική. 

 
Επικοινωνία µε Βοήθηµα: χρησιµοποιείται κάποιο µέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικό 

ή µη ηλεκτρονικό) στο οποίο τοποθετείται ένα σύστηµα συµβόλων (π.χ. 

ορθογραφικά σύµβολα, απεικονιστικά σύµβολα, φωτογραφίες ή εικόνες) (Bloomberg 

& Johnson, 1991).  

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

(ηλεκτρονική) στα οποία τοποθετείται το σύστηµα συµβόλων (π.χ. ο εξοπλισµός 

είναι ένας πίνακας επικοινωνίας όπου τοποθετείται το σύστηµα συµβόλων 

(φωτογραφίες), η συσκευή είναι το Macaw όπου τοποθετείται το σύστηµα συµβόλων 

(Μάκατον)). 

 
 

Επίσης, χρησιµοποιούνται οι όροι: 

 
Συστήµατα Επικοινωνίας Χαµηλής Τεχνολογίας είναι:  
1. Συστήµατα επικοινωνίας χωρίς βοήθηµα (π.χ. νοηµατική, νοήµατα Μάκατον) ή  

2. Συστήµατα επικοινωνίας µε βοήθηµα που έχουν µη ηλεκτρονικό εξοπλισµό   

    όπου χρησιµοποιείται:  

     (α) Σύστηµα βασισµένο σε κείµενο – text-based 

           (π.χ. γράψιµο, ορθογραφία, ή λίστες/πίνακες/βιβλία µε λέξεις/φράσεις)       

ή   (β) Σύστηµα που δεν είναι βασισµένο σε κείµενο – non text-based  

           (π.χ. φωτογραφίες, εικόνες ή συστήµατα συµβόλων).  

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Συστήµατα Επικοινωνίας Υψηλής Τεχνολογίας συµπεριλαµβάνουν ηλεκτρονικές 

συσκευές επικοινωνίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε εξειδικευµένο λογισµικό 

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

επικοινωνίας (Barrett & Herriotts, 1995) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2 – ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 
 
                   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗ  
           ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΗΜΑ  ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΗΜΑ  ΜΕ ΒΟΗΘΗΜΑ  
(φωνητικά) 
 
Κραυγές   Κινήσεις του σώµατος Αντικείµενα 
Εκφωνήσεις   Έκφραση προσώπου 
Γέλιο    Κοίταγµα  
Ήχοι    ∆ράση στο χώρο 
Βάβισµα    
____________________________________________________________ 
 
Ήχοι / εκφωνήσεις   ∆είξιµο (µάτια/χέρι)  Αντικείµενα 
  µε επικοινωνιακή  Χειρονοµίες   Αντικείµενα / απτικά 
  πρόθεση                 σύµβολα 
Ασυναρτησίες(jargon) Νοήµατα Λέξεις Κλειδιά Φωτογραφίες 
Οµιλία           (π.χ. Μάκατον)  Εικόνες   
    Signed English  Εικονογραφηµένα   
    Νοηµατική   σύµβολα  
    ∆αχτυλανάγνωση  Αφηρηµένα Σύµβολα 
        Ορθογραφία 
         
      Ακουστική σάρωση  
     (µε ή χωρίς συσκευή επικοινωνίας) 
 
 
Οι µορφές επικοινωνίας πάνω από τη γραµµή µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν ένα 
παιδί επικοινωνεί µε ή χωρίς πρόθεση.  Οι µορφές κάτω από τη γραµµή απαιτούν 
πρόθεση για επικοινωνία. 

Παραδείγµατα: 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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1. Ένα παιδί χρησιµοποιεί ένα σύστηµα επικοινωνίας µε βοήθηµα (π.χ. 

συσκευή  επικοινωνίας µε φωνή και δυνατότητα εκτύπωσης) µέσα στην τάξη 

αλλά µε την οικογένεια του και σε περιπτώσεις που η επικοινωνία µε 

βοήθηµα είναι πολύ αργή ή ακατάλληλη (π.χ. στο ντους, µε άτοµα που δεν 

κατανοούν τα σύµβολα, όταν το άλλο άτοµο είναι µακριά) χρησιµοποιεί 

προσεγγίσεις κάποιων νοηµάτων, εκφωνήσεις και το βλέµµα. 

2. Ένα παιδί που χρησιµοποιεί νοήµατα (π.χ. Μάκατον) ως το κύριο µέσο 

επικοινωνίας θα χρειαστεί ένα σύστηµα επικοινωνίας µε βοήθηµα (π.χ. 

πίνακα µε σύµβολα και τη γραπτή λέξη) για να αλληλεπιδράσει 

αποτελεσµατικά µε άτοµα που δεν κατανοούν τα νοήµατα.   

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Υπάρχουν πολλά συστήµατα επικοινωνίας χωρίς και µε βοήθηµα.  Το επιλεγµένο 

σύστηµα (ή συστήµατα) επηρεάζει την επικοινωνιακή επιτυχία του χρήστη.  Η 

απόφαση για ποιο σύστηµα ΕΕΕ θα χρησιµοποιεί το παιδί είναι µεταξύ επικοινωνίας 

χωρίς βοήθεια, επικοινωνίας µε βοήθεια ή ενός συνδυασµού των δύο.  Σε στενή 

συνεργασία µε τη διεπιστηµονική οµάδα γίνεται αξιολόγηση των δυνατοτήτων, 

αναγκών και προτιµήσεων του παιδιού και του περιβάλλοντος του.  Οι πληροφορίες 

του εκπαιδευτή, για τις επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές απαιτήσεις στο σχολείο, 

είναι κρίσιµές και θα καθοδηγήσουν την οµάδα υποστήριξης στην επιλογή και 

σχεδίαση του πιο κατάλληλου συστήµατος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επικοινωνία Χωρίς Βοηθήµατα (Unaided communication) 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Μορφές συστηµάτων  
Ιεραρχία των συστηµάτων ΕΕΕ ανάλογα µε βαθµό αφαίρεσης: 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ      

  Έκφραση Προσώπου / Γλώσσα του Σώµατος / Κοίταγµα /         

      Εκφωνήσεις 

 Φυσικές χειρονοµίες / Νεύµατα / ∆είξιµο  

 Λέξεις-κλειδιά (π.χ. Γλωσσικό Πρόγραµµα Μάκατον) 

 Signed English  

 Νοηµατική Γλώσσα (π.χ. Ελληνική νοηµατική) 

 Γλωσσικοί κώδικες (π.χ. Cued Speech, ∆ακτυλικό Αλφάβητο)  

ΑΦΗΡΗΜΕΝΑ                

 

Πλεονεκτήµατα:  

• Το σύστηµα πηγαίνει όπου πηγαίνει το παιδί. 

• Χαµηλό κόστος. 

• Εφαρµόζονται εύκολα στην καθηµερινή ρουτίνα. 

• Τροποποιείται στις κινητικές δυνατότητες   

Μειονεκτήµατα: 

• Μη αποδοχή και χρήση από άτοµα στο περιβάλλον   

• ∆εν προσφέρει δυνατότητα καταγραφής (π.χ. σχολικής δουλειάς) 

 
Περιεχόµενο του συστήµατος 
Η επιλογή του λεξιλογίου βασίζετε στα ακόλουθα: 

• Λειτουργικότητα των νοηµάτων: 

  1. Χρήσιµα για τον εκπαιδευτή / οικογένεια (π.χ. τουαλέτα) 

  2. Ενδιαφέρον στο παιδί (π.χ. µουσική) 

  3. Κοινωνικά (π.χ. καληµέρα) 

• Ευκολία Μάθησης:  1. Κινητική παραγωγή (π.χ. των χειροµορφών, εκφράσεων) 

       2. Συγκεκριµένη / αφηρηµένη έννοια 

       3. Συχνότητα έννοιας 

       4. ∆ιαφάνεια του νοήµατος (δηλ. πόσο απεικονίζει την έννοια) 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Το γλωσσικό πρόγραµµα Μάκατον (Grove, N. & Walker, M., 1990) προσφέρει 

στάδια ανάπτυξης για την επιλογή λεξιλογίου. 

 

 

Επικοινωνία Με Βοήθηµα (Aided communication) 
 
Μορφές Επικοινωνίας 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ      

 Συστήµατα Επικοινωνίας µε αντικείµενα (π.χ. επιλογή αντικειµένων, 

µικρά αντικείµενα ή ένα µέρος του αντικείµενου που παριστάνουν ένα 

αντικείµενο, έννοια, ή δραστηριότητα κλπ. ) 
 Φωτογραφίες 
 Εικονογραφηµένα συστήµατα συµβόλων (π.χ. PCS, Rebus, Picsyms,  

 DynaSyms, Pictogram Symbols, Blissymbols, Μάκατον) 

 Αφηρηµένα συστήµατα συµβόλων (π.χ. Yerkish Lexigrams) 

 Ορθογραφία (π.χ. γράµµατα, συµπλέγµατα, λέξεις, συλλαβές) και 

ορθογραφικά συστήµατα συµβόλων (π.χ., Braille, Morse Code) 

 Ακουστική Σάρωση (µε ή χωρίς ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνίας) 

ΑΦΗΡΗΜΕΝΑ 

Π.χ. 

 
    Blissymbols – εικονογραφηµένο 

    σύστηµα συµβόλων.  Το λεξιλόγιο  

    είναι σχεδόν απεριόριστο και τα  

    σύµβολα συνδυάζονται για να  

    δηµιουργηθούν νέες έννοιες.   

    Πολλά σύµβολα δεν είναι  

    απεικονιστικά. 

 

 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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                 Μάκατον – εικονογραφηµένα  σύµβολα, 

 χωρισµένα σε στάδια από βασικές 

     το             κορίτσι     κάθεται καθηµερινές έννοιες έως πιο  

 αφηρηµένες. 

 

 

Μέσα Επικοινωνίας 
Είναι ο εξοπλισµός στο οποίο θα τοποθετηθεί το σύστηµα συµβόλων. 

  

Μη ηλεκτρονικά µέσα (χαµηλής τεχνολογίας):      

• Πίνακες επικοινωνίας 

• Βιβλία / ντοσιέ επικοινωνίας 

• Πορτοφόλια επικοινωνίας 

• Πλαίσιο για βλεµµατική ένδειξη 

              

Εικόνα 1 

Πίνακας Επικοινωνίας µε σύµβολα Μάκατον 

 

 

 
εγώ 

 

 
θέλω 

  

 
δεν θέλω 

 

 
να φάω 

  

 
να πιω 

 
τουαλέτα 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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βγω έξω 

  

 
να παίξω 

 

 

 

Το περιεχόµενο στα µη ηλεκτρονικά µέσα περιορίζεται από πόσα σύµβολα γνωρίζει 

τα παιδί.  Συνήθως έχουν σταθερή διάταξη όπως τους πίνακες στις εικόνες και 

µπορεί να αλλάξει το περιεχόµενο (πρόσθεση ή αφαίρεση συµβόλων) ανάλογα τη 

χρήση και τη γνώση του παιδιού. Ο πίνακας µπορεί να είναι πλαστικοποιηµένο 

χαρτόνι ή κάποιο πλαστικό υλικό (π.χ. Perspex).   

Ένα βιβλίο επικοινωνίας µπορεί να είναι ένα ντοσιέ µε τα σύµβολα οργανωµένα σε 

σελίδες.  Η κάθε σελίδα συνήθως έχει σύµβολα από µία σηµασιολογική ή 

γραµµατική κατηγορία (π.χ. άνθρωποι, χώροι, ρήµατα, επίθετα, ερωτήσεις, 

αισθήµατα).  Το παιδί δείχνει και συνδυάζει τα σύµβολα για να εκφράσει το µήνυµα 

του. 

Ένα παιδί που χρησιµοποιεί υποστηρικτική τεχνολογία µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιεί ένα πίνακα ή βιβλίο επικοινωνίας σε περιπτώσεις που η χρήση της 

τεχνολογίας δεν είναι πρακτική. 

Παιδιά που έχουν δεξιότητες ορθογραφίας  µπορούν να χρησιµοποιήσουν  

Πίνακα Ορθογραφίας (Εικόνα 2):  

 

 

   

 

 

 

 
Ηλε

• Σ

• B

 

 
Ας κ
ΝΑΙ   1  2  3  4  5  6  7  8  9  0     ΟΧΙ 
           ς  ε  ρ  τ  υ  θ  ι  ο  π 
           α  σ  δ  φ  γ  η  ξ  κ  λ 
              ζ  χ  ψ  ω  β  ν  µ  
 
ΤΕΛΟΣ         ∆ΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ 
ΛΕΞΗΣ             ΓΡΑΦΕΤΕ                    ΛΑΘΟΣ
κτρονικά µέσα (χαµηλής τεχνολογίας): 

υσκευή σάρωσης 

IGmack (διακόπτης µε φωνή, χωράει ένα µήνυµα 20 δευτερολέπτων)  

άνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Συνήθως χρησιµοποιούνται στο στάδιο εκµάθησης συµβολικής επικοινωνίας. 

 
 
Ηλεκτρονικά µέσα (υψηλής τεχνολογίας): 

• Συσκευή επικοινωνίας µε φωνή (πρόσβαση µε αφή ή διακόπτη) 

  µε  - σύνθεση φωνής (ηλεκτρονική αναπαραγωγή φωνής)  ή 

   - ψηφιοποιηµένη φωνή (µαγνητοφωνηµένη φωνή) 

• Η/Υ (π.χ. πρόσβαση µε διακόπτη, εννοιολογικό πληκτρολόγιο, ή Touch 

    Screen) 

 

Η υψηλή τεχνολογία (δηλαδή, τα ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας µε Φωνή και οι 

φορητή Η/Υ ως Μέσα Επικοινωνίας µε Φωνή) προτείνονται για άτοµα που το µόνο 

εµπόδιο για επικοινωνία είναι οι κινητικοί περιορισµοί (δηλαδή, δεν µιλάνε ή δεν 

γράφουν αλλά έχουν καλό γνωστικό επίπεδο).  Ένα παιδί που δεν µπορεί να 

χρησιµοποιήσει έναν πίνακα επικοινωνίας ανεξάρτητα λόγω κινητικών περιορισµών, 

µπορεί να χρησιµοποιήσει ηλεκτρονική συσκευή ανεξάρτητα, χρησιµοποιώντας ένα 

άλλο µέρος του σώµατος για ενεργοποίηση ενός διακόπτη. 

 Προσφέρουν ανεξάρτητη επικοινωνία επειδή το παιδί δεν περιµένει την 

προσοχή και τις δεξιότητες του επικοινωνιακού συντρόφου (δηλ. να κοιτάει και να 

γνωρίζει τα σύµβολα/νοήµατα).  Ο επικοινωνιακός σύντροφος απλώς πρέπει να 

ακούει και να κατανοεί τη γλώσσα της συσκευής.   

 Με την πρόοδο της τεχνολογίας έχουν αυξηθεί η ποικιλία και οι δυνατότητες 

των ηλεκτρονικών συσκευών και φορητών Η/Υ.  Επίσης, έχει µειωθεί το κόστος.    

Μερικά Μέσα Επικοινωνίας µε Φωνή (ΜΕΦ) συνδέονται µε Η/Υ ή τροποποιούνται 

για να ελέγχεται το περιβάλλον (π.χ. λειτουργία τηλεοράσεως).  Τα ΜΕΦ είναι 

σχεδιασµένα για να είναι φορητά και για να βρίσκονται µε το χρήστη συνέχεια.  

Μερικές συσκευές συµπεριλαµβάνουν ιδιότητες εκτύπωσης ή καταγραφής όπου 

επιτρέπουν το χρήστη να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει, γράµµατα, λέξεις, και 

σύµβολα. 

 Υπάρχει λογισµικό που επιτρέπει  φορητούς Η/Υ να χρησιµοποιούνται ως 

Μέσα Επικοινωνίας µε Φωνή.  Και στις δύο περιπτώσεις χρησιµοποιούνται εικόνες, 

σύµβολα, λέξεις ή γράµµατα.   Αν έχει καλή κίνηση στα χέρια µπορεί να 

πληκτρολογήσει το µήνυµα του.  Το παιδί µε σοβαρές κινητικές δυσκολίες 
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χρησιµοποιεί ένα διακόπτη, ο οποίος ενεργοποιεί τη σάρωση των επιλογών.  Το 

παιδί παρακολουθεί τη σάρωση και πατάει το διακόπτη για να επιλέξει το σύµβολο, 

τη λέξη, ή το γράµµα που θέλει.  Συνεχίζεται η διαδικασία για να συναρµολογήσει το 

µήνυµα του.  Το παιδί µπορεί να χρησιµοποιήσει φράσεις που έχουν 

προγραµµατιστεί για επικοινωνία για να αυξάνει το πληροφοριακό περιεχόµενο και 

τη ταχύτητα καταγραφής της σχολικής εργασίας.  Έµφαση δίνεται στη λειτουργική 

επικοινωνιακή αλληλεπίδραση µε άλλους και στην διευκόλυνση της καταγραφής των 

σχολικών εργασιών.   

 

 

 Μέσα  Επικοινωνίας µε Φωνή  µε σύµβολα / εικόνες / λέξεις: 

 Static Display:  

 Σύµβολα, εικόνες ή λέξεις παρουσιάζονται πάνω σε διαφάνειες.  Η  διαφάνεια  

 χωρίζεται σε κελιά που περιέχουν το λεξιλόγιο.  Όταν ένα κελί ενεργοποιείται  

 (µε αφή ή µε διακόπτη) η συσκευή «λέει» το µήνυµα.  Μπορεί να υπάρχουν  

 διάφορες διαφάνειες για διάφορες περιπτώσεις.  Τα µηνύµατα κάθε  

 διαφάνειας αποθηκεύονται στη συσκευή.  Ο χρήστης, άλλα συνήθως κάποιος  

 άλλος, αλλάζουν την διαφάνεια ανάλογα µε την περίπτωση.    Μερικές  

 συσκευές επιτρέπουν την χρήση ‘επιπέδων’ όπου ένα σύµβολο µπορεί έχει  

 πολλαπλές σηµασίες ανάλογα µε το επίπεδο που έχει επιλέξει ο χρήστης.   

 Άµεση πρόσβαση ή µε φως ένδειξης που σαρώνει τις επιλογές ή µε  

 ακουστική σάρωση. 

 
Εικόνα 3 
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∆ιαφάνεια από MACAW II – Επικοινωνιακό Μέσο µε Φωνή.  Η διαφάνεια µπορεί 

να χωριστεί σε 2, 4, 8, 16, ή 32 κελιά όπου µπορούν να τοποθετηθούν 

φωτογραφίες, ζωγραφιές, σύµβολα, ή λέξεις. Κάποιος κατάλληλος σε φύλο και 

ηλικία µιλάει στο µικρόφωνο της συσκευής και ηχογραφεί ένα µήνυµα για κάθε κελί.   

Όταν ενεργοποιείται το κελί (µε αφή ή διακόπτη) η συσκευή εκφωνεί το 

ηχογραφηµένο µήνυµα.  Άλλες λειτουργίες π.χ. το παιδί ενεργοποιεί µία σειρά 

κελιών και µετά πατάει  το πλήκτρο ‘Talk’ για να ακουστούν τα µηνύµατα ένα µετά 

από το άλλο, στη σειρά που τα πάτησε (σηµαντική λειτουργία για την ανάπτυξη του 

λόγου). 

 

 

 Dynamic Display: 

 Στην οθόνη εµφανίζονται κελιά (µε εικόνες, σύµβολα, λέξεις ή 

 γράµµατα). Το κάθε κελί, ή ανακαλεί κάποιο αποθηκευµένο µήνυµα ή 

 εµφανίζει µία καινούργια οθόνη µε νέες επιλογές. Η κάθε οθόνη 

 αναφέρεται σε κάποια δραστηριότητα, κατηγορία πραγµάτων ή 

 κοινωνικές φράσεις. Υπάρχουν πρότυπα ή µπορούν να δηµιουργηθούν  

 εξειδικευµένες οθόνες. Η πρόσβαση γίνεται µε ποντίκι, touch screen ή  

 σάρωση.  Π.χ. Dynavox  
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 Εικόνα 4. Οθόνη από Dynavox –  πρόσβαση στο πληκτρολόγιο µε αφή ή 

διακόπτη. Μερικά κουµπιά/κελιά που συνδέονται σε άλλες οθόνες µε 

προγραµµατισµένα µηνύµατα ή φράσεις για  επικοινωνία ή για χρήση στη 

γραπτή εργασία. Στο πάνω κελί εµφανίζεται το γραπτό µήνυµα.  Πάνω αριστερά 

είναι το κελί που  επιτρέπει επεξεργασία του µηνύµατος. Κάτω δεξιά είναι το κελί 

που  επιστρέφει στο κύριο µενού.  Χρησιµοποιείται το σύστηµα συµβόλων 

Dynasyms. 

 

 Μέσα Επικοινωνίας µε  Φωνή, µε εκτύπωση: 

 Χαρακτηριστικά όπως Static Displays αλλά µε δυνατότητες εκτύπωσης.

 Π.χ. Alltalker, Introtalker, Touch talker, Lighttalker,  

 

 Επικοινωνιακά Μέσα Φωνής, µε κωδικοποίηση: 

 Συσκευές µε Σηµασιολογική Συµπύκνωση (Semantic Compaction).  Εδώ ένας  

 περιορισµένος αριθµός συµβόλων αντιπροσωπεύει περισσότερα 

 µηνύµατα. Μία σειρά συµβόλων (2,3, ή 4) ενεργοποιούνται για την ανάκληση  

 του αποθηκευµένου µηνύµατος.  Με αυτόν τον τρόπο το παιδί έχει πρόσβαση  

 σε µεγαλύτερο λεξιλόγιο. Π.χ. Minspeak, Canon Communicator. 

  

 

Μέσα Επικοινωνίας µε Φωνή (βασισµένα σε κείµενο – text-based) 

Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές µε µικρά πληκτρολόγια όπου ο χρήστης  

πληκτρολογεί το µήνυµα του γράµµα-γράµµα. Μπορεί να έχουν οθόνη, να 

εκτυπώνουν το µήνυµα σε χαρτί, να έχουν φωνή ή ένα συνδυασµό των 

ανωτέρω.  π.χ. Canon Communicator, Lightwriter  

 

Canon Communicator 
Πρόσβαση από τα πλήκτρα ή από διακόπτη.  

Το µήνυµα εµφανίζεται στην οθόνη καθώς 

πληκτρολογείται.  Μπορούν να 

αποθηκευθούν έως 26 µηνύµατα µε ή χωρίς 

το ηχογραφηµένο µήνυµα.  Εκτύπωση 

µηνυµάτων σε ταινία. 

Εικόνα 5 
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 Ο Η/Υ ως Μέσο Επικοινωνίας µε Φωνή:  
 Λογισµικό µετατρέπει το κείµενο ή σύµβολα σε οµιλία.  Μπορεί να ‘διαβαστεί’ 

ολόκληρο κείµενο ή κάθε σύµβολο, γράµµα, λέξη ή πρόταση καθώς την 

πληκτρολογεί τα παιδί. Η οργάνωση των συµβόλων σε διατάξεις / οθόνες είναι όπως 

στα Dynamic Displays.  Μηνύµατα αποθηκεύονται για να χρησιµοποιηθούν σε 

συζητήσεις.  Για παιδιά τα οποία πληκτρολογούν τα µηνύµατα τους, µε όποιο τρόπο 

πρόσβασης, η ταχύτητα επαυξάνεται µε διάφορες λειτουργίες των  προγραµµάτων, 

π.χ. 

Πρόβλεψη λέξεων όπου ο Η/Υ µαντεύει ποια λέξη γράφει το παιδί µε το κάθε 

γράµµα που πληκτρολογεί το παιδί.  Έτσι δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσει 

ολόκληρη τη λέξη, αλλά διαλέγει από τη λίστα που προσφέρεται.    

Πρόβλεψη επόµενης λέξεις  
Abbreviation expansion.  Εδώ ορίζονται συντοµεύσεις για κάποιες φράσεις. 

Ανακαλείται ολόκληρη η φράση όταν το παιδί πληκτρολογήσει τη συντόµευση. 

Εργαλεία για συζήτηση  αποθηκευµένες φράσεις καταχωρηµένες σε κατηγορίες 

(π.χ. χαιρετισµοί, θετικές ή αρνητικές ανταποκρίσεις, ερωτήσεις, βασικές ανάγκες 

κ.α.  Μπορούν να αποθηκευθεί ένα  µέρος ή ολόκληρη συζήτηση για να 

χρησιµοποιηθεί αργότερα.  Επίσης υπάρχουν προγράµµατα που κάνουν 

ορθογραφικό έλεγχο.  ∆ιαβάζει λέξεις που έχουν λάθη, διαβάζει ολόκληρη την 

πρόταση και προφέρει τη λέξη φθόγγο-φθόγγο.  Προτείνει λέξεις για τη διόρθωση.   

Το παιδί µπορεί να καταγράφει τη σχολική δουλειά και να χρησιµοποιεί το Η/Υ για 

να επικοινωνεί ταυτόχρονα. 

 
 

Υπάρχει κίνδυνος µία συσκευή υψηλής τεχνολογίας να χρησιµοποιηθεί πολύ νωρίς 

ή µε το λάθος τρόπο.  Μπορεί να παραχωρηθεί µία συσκευή σε ένα άτοµο που δεν 

αλληλεπιδρά µε ένα πιο απλό σύστηµα ή που δεν επικοινωνεί καθόλου.    

Η τεχνολογία δεν είναι η απάντηση για όλα τα προβλήµατα επικοινωνίας και σπάνια 

θα είναι το µόνο µέσο που θα χρησιµοποιηθεί.  Το παιδί πρέπει να χρησιµοποιεί και 

άλλα µέσα χαµηλής τεχνολογίας (π.χ. νοήµατα, σύµβολα σε µέσο µη ηλεκτρονικό, 

χρήση του βλέµµα κλπ.).  Επίσης για λόγους πρακτικούς, όπως όταν η συσκευή δεν 

έχει φορτιστεί, έχει χαλάσει ή δεν είναι κατάλληλη για µία συγκεκριµένη περίπτωση.  
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 

Η συµµετοχή στην γενική εκπαίδευση απαιτεί εκτεταµένη επικοινωνία: προφορική, 

γραπτή, λεκτική και µη λεκτική.  Χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία  είναι αδύνατον για 

ένα παιδί µε σοβαρές κινητικές και επικοινωνιακές δυσκολίες να επιτύχει σχολική 

ένταξη (Beukelman &Μirenda, 1998).   

 Η πρώιµη παρέµβαση είναι αναγκαία για την ανάπτυξη γλωσσικών, 

λειτουργικών και κοινωνικών ικανοτήτων απαραίτητες για την συµµετοχή στο 

δηµοτικό σχολείο.  Ο λογοπεδικός, µαζί µε την διεπιστηµονική οµάδα, 

επιβεβαιώνονται ότι το παιδί έχει κάποιο σύστηµα προφορικής επικοινωνίας και 

τεχνολογική υποστήριξη για να επικοινωνεί και για την εκµάθηση της ανάγνωσης και 

της γραφής.  Είναι σηµαντικό το παιδί να ξεκινήσει την πρώτη δηµοτικού 

εξοπλισµένο µε κάποιο σύστηµα ΕΕΕ και µε στρατηγικές για πρόσβαση και 

συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (Bloomberg & Johnson, 1991). 

 Ο δάσκαλος / καθηγητής πρέπει να έχει µια βασική γνώση των θεραπειών 

του παιδιού.  Γνωρίζοντας τους στόχους µπορεί και αυτός να ενισχύσει τις 

επιθυµητές κινήσεις των χειλιών / γλώσσας, τη στάση του στόµατος, χρήση φωνής, 

χρήση συντακτικών δοµών, και άλλων συµπεριφορών. Η συνεργασία µε την 

διεπιστηµονική οµάδα είναι απαραίτητη και αναγκαία. Παίζει σηµαντικό ρόλο στη 

µεταφορά καινούργιων ικανοτήτων και στη διατήρηση τους στην καθηµερινή ζωή 

του παιδιού (Gearheart & Weishahn, 1976).  

 

Ενθάρρυνση της Επικοινωνιακής Αλληλεπίδρασης 
Η επικοινωνία είναι µία βασική ανάγκη για όλους τους ανθρώπους.  Είναι βασική 

στην καθιέρωση όλων των σχέσεων συµπεριλαµβανοµένων αυτή της διδασκαλίας. 

Η εκµάθηση και η ανάπτυξη είναι διαδικασίες αλληλεπίδρασης. Η επιτυχής 

αλληλεπίδραση εξαρτάται από το παιδί να γνωρίζει διάφορες επικοινωνιακές 

στρατηγικές. Η αποτελεσµατική επικοινωνία µεγιστοποιεί την εκµάθηση, το 

ενδιαφέρον, το κίνητρο και τη συµµετοχή.  Η διαθεσιµότητα των γνήσιων ευκαιριών 

επικοινωνίας και αυτών που παρακινούν το παιδί στα ενσωµατωµένα περιβάλλον 

είναι τόσο σηµαντική στην επιτυχία µιας παρέµβασης επικοινωνίας όσο η 

διαθεσιµότητα ενός κατάλληλου συστήµατος πρόσβασης (Beukelman & Mirenda, 

1998). 
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Oι επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις εκπληρώνουν τους ακόλουθους σκοπούς: 

1. Επικοινωνία των αναγκών και επιθυµιών, 

2. Μεταφορά πληροφοριών,  

3. Κοινωνική εγγύτητα, και  

4. Κοινωνική εθιµοτυπία. 

(Light, 1988) 

 

 Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το ΜΕΦ έχει τις δυνατότητες και το παιδί γνωρίζει 

τη χρήση τους για να εκπληρώνει αυτές τις λειτουργίες αλληλεπίδρασης.  Ένα από 

τα πλεονεκτήµατα της ενσωµάτωσης είναι ότι προσφέρει ευκαιρία για παιδιά µε 

κινητικές δυσκολίες να αλληλεπιδράσουν µε συνοµήλικους.   Ένα παιδί που έχει και 

δυσκολίες οµιλίας, λόγου και επικοινωνίας αντιµετωπίζει περισσότερες δυσκολίες 

στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στην σχολική πρόοδο.  Η ΕΕΕ προσφέρει µέσο 

µε το οποίο µπορεί το παιδί να επικοινωνήσει  µε φωνή και διευκολύνει την ενεργή 

συµµετοχή µέσα στην τάξη και τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων.  Η κοινωνική 

αλληλεπίδραση είναι σηµαντικός παράγοντας στην επιτυχία της ενσωµάτωσης του 

παιδιού γιατί προωθεί την αυτοπεποίθηση και την ωριµότητα, µειώνει αισθήµατα 

µαταίωσης και βελτιώνει την αυτοεικόνα (Hegarty & Pocklington, 1984). 

 Πολλές ευκαιρίες για αλληλεπίδραση υπάρχουν κατά τη διάρκεια της 

σχολικής ηµέρας (π.χ. πριν και µετά από το σχολείο, το διάλειµµα, µέσα στην τάξη).  

Χρειάζονται µικρές αλλαγές και άµεση παρέµβαση από πλευρά του εκπαιδευτή για 

να πετύχει η αποδοχή του παιδιού µε κινητικές δυσκολίες.  Ο εκπαιδευτής µπορεί να 

οργανώσει δραστηριότητες την ώρα του διαλείµµατος.  Μπορεί να αναθέσει το ρόλο 

του βοηθού σε ένα άλλο παιδί.  Πολλά παιδιά µε κινητικές δυσκολίες δεν έχουν την 

εµπειρία της οµάδας.  Μπορεί να αποµονώνονται ή να µην είναι πρόθυµα να 

συµµετέχουν σε οµαδικές δραστηριότητες.  Ο εκπαιδευτής πρέπει να το έχει υπόψη 

του και να δηµιουργεί καταστάσεις για εξάσκηση.  

 Στο κοινωνικό περιβάλλον το παιδί επικοινωνεί για θέµατα πέρα από τις 

ανάγκες και τα θέλω του.  Για παράδειγµα ένας έφηβος θα µιλήσει για τα σχέδια του 

σαββατοκύριακου, για το ποδόσφαιρο ή θα πει ένα ανέκδοτο.  Το ΜΕΦ πρέπει να 

διαθέτει το κατάλληλο λεξιλόγιο για να µπορεί το παιδί να επικοινωνεί µε τους 

συνοµήλικους του µε έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.  Η συµβολή του εκπαιδευτή 
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εκτιµάται και είναι καλοδεχούµενη για να συµπεριληφθούν χρήσιµες λέξεις / 

προτάσεις στο ΜΕΦ. 

 Υπάρχουν διάφορα ξενόγλωσσα µοντέλα για τη συµπερίληψη παιδιών µε 

σοβαρές διαταραχές σε γενικές τάξεις (MAPs, Circle of Friends, PATH, COACH, 

VISTA, ACE, στο Beukelman & Mirenda, 1998). Αυτά τα µοντέλα περιέχουν θέµατα 

επικοινωνίας µέσα στην τάξη και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων. 

  

 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΦΩΝΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 
 
Το περιεχόµενο της επικοινωνίας στις τάξεις γενικής εκπαίδευσης αλλάζει συχνά. Τα 

παιδιά ρωτάνε και απαντάνε ερωτήσεις για διάφορα θέµατα, δίνουν αναφορές, 

συµµετέχουν σε συζητήσεις και κοινωνικές ανταλλαγές.   Ένα σύστηµα επικοινωνίας 

που έχει σχεδιαστεί να απευθύνεται στις ανάγκες του παιδιού και στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση µόνο, δεν θα είναι πολύ χρήσιµο για συµµετοχή µέσα στην τάξη 

όπου απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών.  Τότε ο χρήστης ΕΕΕ αναγκάζεται να γίνει 

παθητικός µαθητής.  Επειδή δεν υπάρχει το λεξιλόγιο δεν µπορεί να ρωτήσει και να 

απαντήσει ερωτήσεις, να κάνει αναφορές ή να συµµετέχει στη συζήτηση ενός 

θέµατος. 

Ο λογοπεδικός πρέπει να γνωρίσει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα και να 

προγραµµατίσει το σχετικό λεξιλόγιο ανάλογα µε τα θέµατα.  Θα ήταν χρήσιµο να 

εκπαιδευτεί ο δάσκαλος για τον προγραµµατισµό καινούργιων λέξεων στο ΜΕΦ. 

 
 
Ανάπτυξη Γλωσσικών ∆εξιοτήτων  
Στο µαθητή που χρησιµοποιεί ένα ΜΕΦ µέσα στην τάξη πρέπει να προσφέρεται τις 

ίδιες ευκαιρίες για να αναπτύξει τις γλωσσικές δεξιότητες όπως στο µαθητή που 

επικοινωνεί µέσω οµιλίας.  Εκτός από γενικές γλωσσικές στρατηγικές (π.χ. µάθηση 

µέσω εµπειριών, αλληλεπιδράσεων, πειραµατισµών, ενίσχυση και παροχή 

µοντέλων) ο µαθητής που χρησιµοποιεί ΜΕΦ µπορεί να χρειαστεί συγκεκριµένες 

στρατηγικές να συµπληρώσουν τα κενά στις δεξιότητες του και να διευκολύνουν την 

ανάπτυξη (αυτές υπογραµµίζονται). 

1. ∆εξιότητες ακρόασης: 
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 Ασκήσεις µε διάφορες δραστηριότητες ακρόασης (π.χ. ιστορίες, συζητήσεις)   

 Ενεργή συµµετοχή στις δραστηριότητες ακρόασης (π.χ. ανάκληση). 

 Χρήση κατάλληλου λεξιλογίου και γραµµατικής στις δραστηριότητες ακρόασης 

ανάλογα µε το επίπεδο δεξιοτήτων. 

 Να συµπεριλαµβάνεται λεξιλόγιο που βρίσκεται στο ΜΕΦ. 

 Χρήση του συστήµατος συµβόλων που χρησιµοποιεί το παιδί σε  

     δραστηριότητες συµπληρωµένες µε οπτικό υλικό.  

 Ενθάρρυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοελέγχου µε το να ακούει τις  

     ανταποκρίσεις του. 

 
2. Προφορική έκφραση (γραµµατική, λεξιλόγιο, κοινωνική χρήση): 
Να προσφέρονται ευκαιρίες για να εκφραστεί σε διάφορες καταστάσεις µε 

διάφορους ακροατές για διάφορους σκοπούς.  Το παιδί που χρησιµοποιεί ΜΕΦ 

µπορεί να έχει πιο αργή ταχύτητα ανταπόκρισης αλλά πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να 

εκφραστεί και να µην απαντάει µόνο σε ναι / όχι ερωτήσεις ή σε ερωτήσεις 

περιορισµένων επιλογών. Η έκφραση ενθαρρύνεται µε: 

• Ανοιχτές ερωτήσεις. 

• Παροχή επιλογών. 

• Μην προτρέχετε την ανταπόκριση του παιδιού. 

• Επιτρέψετε χρόνο για ανταπόκριση. 

• Μετά από µία ερώτηση περιµένετε για την απάντηση και µην απαντήσετε την  

     ερώτηση µόνοι σας ή γεµίσετε την παύση µε επιπλέον ερωτήσεις.  Σε ποια  

     ερώτηση θα απαντήσει;  

• Αν δεν έχετε καταλάβει το µήνυµα του, να το πείτε.  Να πείτε στο παιδί ποιο  

     µέρος καταλάβατε και ποιο δεν καταλάβατε.  Ζητείστε να διευκρινίσει το  

     µήνυµα του.  Προτείνετε τρόπους για να το κάνει αυτό. 

• Αν δυσκολευτείτε να βγάλετε άκρη µε ένα µήνυµα: 

 επιβεβαιώστε το θέµα  

 ρωτήστε ερωτήσεις που χρειάζονται µόνο ναι / όχι απάντηση (µία  

    µία!) 

 ρωτήστε το παιδί αν πλησιάζετε το σωστό µήνυµα  

 ζητείστε από το παιδί να σας δώσει κάποια ένδειξη (π.χ. χρήση του  

    αντικείµενου, περιγραφή, σχετική λέξη / θέµα, το πρώτο γράµµα) 
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Γραµµατική 

• Παροχή µοντέλου διάφορων συντακτικών δοµών από: 

 συνοµήλικους 

 ενήλικες 

 φράσεις στο ΜΕΦ 

 προτάσεις που παρουσιάζονται οπτικά αν χρησιµοποιεί σύστηµα     

    συµβόλων 

• Να ακούει τις δικές του παραγωγές (πειραµατισµός και αυτοδιόρθωση) 

• Η διάταξη του λεξιλογίου στο ΜΕΦ να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τις 

κατάλληλες δοµές προτάσεων. 

• Τα διάφορα µέρη του λόγου µπορούν να κωδικοποιούνται µε χρώµα. 

• Να προσφέρονται ευκαιρίες για δηµιουργία προτάσεων (π.χ. τα νέα του, 

αφήγηση ιστορίας, περιγραφή εικόνων). 

• Οι γραµµατικές δεξιότητες που διδάσκονται ακολουθούν τα στάδια ανάπτυξης 

της οµιλίας.  Εργασίες µπορούν να παρουσιάζονται µε το σύστηµα συµβόλων 

που χρησιµοποιεί το παιδί π.χ.  ασκήσεις που συµπληρώνεται το κενό: 

 

                                                     
Το       βιβλίο         είναι _____________ στο    τραπέζι. 
 
 
 Λεξιλόγιο 

Σε δραστηριότητες που επεκτείνεται το λεξιλόγιο, η εισαγωγή της καινούργιας λέξης 

µπορεί να γίνει µε σύµβολο.  

• Να χρησιµοποιεί λέξεις σε διάφορες καταστάσεις. 

• Να καταγράφετε χρήσιµες λέξεις για µελλοντική χρήση. 

• Η διάταξη του ΜΕΦ να είναι εννοιολογική. 

• Να κάνετε δραστηριότητες κατηγοριοποίησης, ταύτισης κλπ. 

• Να γνωρίζει στρατηγικές που επιτρέπουν να µεταφερθεί το µήνυµα του ακόµα 

και αν δεν έχει µία συγκεκριµένη λέξη στο ΜΕΦ όπως: 
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 Μία σχετική λέξη 

 Να πει  «Έχει να κάνει µε…» 

      « Είναι ένα µέρος του…» 

       «Αρχίζει µε…» 

 Να δώσει ένδειξη (χρώµα, σχήµα, µέγεθος, λειτουργία). 

 Να χρησιµοποιήσει χειρονοµία ή να δείξει. 

  
 
 

Κοινωνική χρήση 

 

• Να παρέχονται ευκαιρίες για χρήση του ΜΕΦ µε συνοµήλικους και ενήλικες σε 

διάφορες αλληλεπιδράσεις (ένα προς ένα και οµαδικά) για να εκπληρώνονται 

διάφορες λειτουργίες της επικοινωνίας. 

• Μπορεί το παιδί να χρειαστεί να εξασκηθεί, σε καταστάσεις που δεν έχει εµπειρία 

ή που βρίσκει δυσκολία, χρησιµοποιώντας παιχνίδια ρόλων ως προετοιµασία για 

σχολικές εκδροµές.  Έτσι το παιδί µπορεί να είναι εξίσου ενεργό όσο οι 

συνοµήλικοι του. 

• Να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν φράσεις στη διάταξη της συσκευής ή υπάρχει 

σύστηµα κωδικοποίησης για να µπορεί να µεταφέρει ένα µήνυµα µε ακρίβεια και 

µε σχετικά γρήγορη ταχύτητα.  

• Να έχετε οικειότητα µε τις φράσεις που υπάρχουν στο ΜΕΦ για να µπορείτε να 

ενθαρρύνετε τη χρήση τους.   

• Να ενθαρρύνετε το παιδί να προετοιµάζει µηνύµατα (αν υπάρχει λειτουργία 

µακροπρόθεσµης µνήµης στη συσκευή και αν αργεί το παιδί στην πρόσβαση 

πλήκτρων). 

• Να ενθαρρύνετε τη χρήση κατάλληλης µη λεκτικής επικοινωνίας (π.χ. έκφραση 

προσώπου, βλεµµατική επαφή).  

 

 

Ανάγνωση και Γραφή  

 

 
Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 

40



ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση  
των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα 

Συστήµατα συµβόλων είναι προκαταρτικά στην διδασκαλία δεξιοτήτων ανάγνωσης 

και γραφής.  Πολλά ΜΕΦ έχουν ικανότητες για να ενισχύσουν την ανάπτυξη προ-

αναγνωστικών δεξιοτήτων (π.χ. συνδυασµός φωνήµατος – γραφήµατος και όνοµα 

γράµµατος - γράφηµα).  Επίσης µπορούν να σχεδιαστούν άλλες δραστηριότητες 

(π.χ. να  βρει λέξεις στο ΜΕΦ που αρχίζουν µε…). 

Ανάλογα τις ορθογραφικές δεξιότητες του παιδιού και τις δυνατότητες της συσκευής 

το παιδί µπορεί να καταγράψει τη σχολική δουλειά, να την επεξεργαστεί και να την 

εκτυπώσει. 

 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Ένα Μέσο Επικοινωνίας µε Φωνή (ΜΕΦ) µπορεί να είναι η κύρια µορφή 

επικοινωνίας για κάποια παιδιά µε κινητικές δυσκολίες.  Αυτό υπονοεί ότι αυτά τα 

παιδιά πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της Ελληνικής γλώσσας 

όσο ένα παιδί που η κύρια µορφή επικοινωνίας είναι οµιλία.  Μπορεί να υπάρξει 

ανάγκη τροποποίησης κάποιον πτυχών του σχολικού προγράµµατος και των 

διδακτικών µεθόδων για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της προφορικής και γραπτής 

γλώσσας και για να ξεπεραστούν οι έµφυτοι περιορισµοί του συστήµατος EEE.   

 Απαραίτητη είναι και η προσαρµογή του εκπαιδευτή.  Για ένα παιδί µε 

περιορισµένη οµιλία ή κυρίως δυσνόητη οµιλία ο εκπαιδευτής µπορεί να ρωτάει 

µόνο ερωτήσεις που µπορούν να απαντηθούν µε µία λέξη ή µικρές φράσεις.  Ένα 

παιδί που χρησιµοποιεί ΜΕΦ,  που δεν µπορεί να συντάξει γρήγορές απαντήσείς, 

µπορεί να συµµετέχει σε οµαδικές δραστηριότητες αν ο εκπαιδευτής ρωτάει 

ερωτήσεις που απαιτούν «ναι / όχι» απαντήσεις.  Πρέπει να ενθαρρυνθεί η 

συµµετοχή µε µη λεκτικούς τρόπους σε τραγούδια και θεατρικά παιχνίδια (π.χ. 

σωµατικές κινήσεις σε τραγούδια, χρήση ενός διακόπτη για να πει τα 

µαγνητοφωνηµένα λόγια του ρόλου σε θεατρική παράσταση). 

 Παρουσιάζονται µερικές τροποποιήσεις που επιτρέπουν το παιδί  που 

χρησιµοποιεί ΜΕΦ να έχει πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες όπως τα παιδιά που 

µιλάνε: 

     
        
 Οµιλία  Έκφραση µε τα ΜΕΦ 
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 Γραφή   Καταγραφή της σχολικής δουλειάς στο ΜΕΦ ή στον Η/Υ 
 
∆άσκαλοι, καθηγητές, και άλλο προσωπικό πρέπει να εξοικειωθούν µε το σύστηµα 

ΕΕΕ (π.χ. λειτουργία, διατήρηση, λεξιλόγιο, επίπεδο δεξιοτήτων) και τις γλωσσικές 

δεξιότητες του παιδιού για να µπορούν να ενθαρρύνουν κατάλληλη χρήση όσο 

αφορά τη λειτουργική χρήση του ΜΕΦ, την έκφραση και την καταγραφή.  Συχνά 

χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ανταποκριθεί το παιδί (ειδικά όταν 

χρησιµοποιούν σάρωση). Εποµένως µπορεί να χρειαστεί: 
 Συστήµατα υποστήριξης (π.χ. κάποιος βοηθός, εθελοντής, οµαδικές 

δραστηριότητες).  

 Να δίνονται τα θέµατα (συζήτησης ή γραπτά) πριν την µέρα τις 

δραστηριότητας / εργασίας, έτσι το παιδί µπορεί να προγραµµατίσει τις 

πληροφορίες που θα χρειαστεί. 

 Να επιτρέπετε περισσότερο χρόνο για ανταπόκριση (π.χ. όταν ρωτάτε µία 

ερώτηση για όλη την τάξη, να ρωτάτε τα υπόλοιπα παιδιά πρώτα, έτσι 

δίνετε χρόνο για να προγραµµατίσει την απάντηση του). 

 Να ενθαρρύνετε το παιδί να µάθει να προβλέπει τις ανάγκες επικοινωνίας, 

έτσι ώστε να προετοιµάζει φράσεις που µπορεί να αποθηκεύσει. 

 Γραπτό υλικό µπορεί να υποστηρίζεται από το σύστηµα συµβόλων του 

παιδιού.   

 Επιτρέψτε χρόνο για να οργανώσετε τον απαραίτητο εξοπλισµό / συσκευή.    

 Εξασφαλίσετε ότι το παιδί πάντα έχει πρόσβαση στο ΜΕΦ. 

 Να ρωτάτε ερωτήσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε η ανταπόκριση µε το ΜΕΦ 

είναι δυνατή και απαραίτητη.  Όµως να δεχόσαστε τις επιτυχείς 

ανταποκρίσεις µε άλλη µορφή επικοινωνίας (π.χ. νεύµατα για ναι / όχι, 

δείξιµο µε το χέρι / βλέµµα). 

 Όταν µιλάτε να βεβαιωθείτε ότι σας προσέχει.  Έχοντας υπόψη οπτικές 

ικανότητες, χρήσιµο είναι να κάθεται µπροστά.  

 Να υπάρχουν εναλλακτικές δραστηριότητες για το παιδί αν το ΜΕΦ δεν 

λειτουργεί. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
 

Αισθητοκινητική Ανάπτυξη   
Η περίοδος ανάπτυξης των αισθητηριακών και κινητικών ικανοτήτων που είναι 0-24 

µηνών για παιδιά που αναπτύσσονται φυσιολογικά. 
 
Αιτία και αποτέλεσµα 
Η συνειδητοποίηση του βρέφους (4-8 µηνών) ότι οι πράξεις του µπορούν να 

προκαλέσουν κάποιο συµβάν και ότι οι ενέργειες του έχουν επιπτώσεις στο 

εξωτερικό χώρο. 

 
Άρθρωση 
Ο όρος άρθρωση αναφέρεται στις κινήσεις των οργάνων άρθρωσης, οι οποίες 

µετατρέπουν τη ροή του αέρα σε οµιλία. 

 

Βάβισµα 
Προ-λεκτική συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από συλλαβές που αρχίζουν ή 

τελειώνουν µε ήχο σαν σύµφωνο. 

 

Βαρηκοΐα  
Υπάρχουν τρεις τύποι: 

(1) Τύπου αντιλήψεως:  
            Η βλάβη εντοπίζεται στο εσωτερικό αυτί και στο ακουστικό νεύρο. 

 

(2)  Τύπου αγωγιµότητας: 
    Η βλάβη εντοπίζεται στο πτερύγιο, τύµπανο και µέσο αυτί. 

 

 (3)  Μικτή. 
 
Βλεµµατική επαφή  

Το αµοιβαίο κοίταγµα µεταξύ  δύο άτοµα.   

 
Γνωστικές δεξιότητες  
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Οι δεξιότητες µε τις οποίες ένα άτοµο γνωρίζει και κατανοεί τον κόσµο γύρω του.  

Συµπεριλαµβάνουν όλες τις νοητικές λειτουργίες που εµπλέκονται στη σκέψη και 

άλλες νοητικές λειτουργίες όπως τη λογική, τη µνήµη, την προσοχή, τη στρατηγική 

επίλυσης προβληµάτων, τη δεξιότητα αναπαράστασης, τη δηµιουργική σκέψη και 

την εκµάθηση των γνώσεων και της γλώσσας.   

 

∆υσαρθρία 
 

Πρόκειται για τον περιορισµένο συντονισµό µεταξύ φώνησης, άρθρωσης και 

αναπνοής, λόγω νευροµυϊκών διαταραχών 

 

∆υσπραξία 
Περιορισµένη ικανότητα σκόπιµης κίνησης ενώ διατηρούνται η κινητικότητα και οι 

αντανακλαστικές κινήσεις. ∆υσκολίες στην ακρίβεια και τον προγραµµατισµό των 

κινήσεων, απουσία νευρολογικής ή µυϊκής βλάβης. 

 

∆υσφαγία  

Η δυσλειτουργία της οργάνωσης και συντονισµού των µυών βουλητικής µάσησης 

και κατάποσης στερεών και ρευστών τροφών. 

 

∆υσφασία (παιδική):   
Έλλειψη ή ανακοπή ή αναστολή της ανάπτυξης του λόγου και της οµιλίας στη 

χρονική περίοδο όπου δοµείται ο λόγος και οργανώνεται η οµιλία. Μπορεί να 

οφείλεται σε ανωριµότητα ή οργανική βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήµατος στη 

προγεννετική, γεννητική και µεταγεννετική περίοδο της εξέλιξης του παιδιού. 

 

Ευχέρεια 
Η άνεση και οµαλότητα µε την οποία παράγεται η οµιλία και ο λόγος.  Η ευχέρεια 

στο λόγο χρειάζεται το συντονισµό δύο ανεξάρτητων νευρολογικών  συστηµάτων. 

Το ένα σύστηµα ελέγχει γλωσσικές διαδικασίες (όπως επιλογή κατάλληλου 

λεξιλογίου και σύνταξης για την µεταφορά µιας σκέψης) και το άλλο ελέγχει έξω-

γλωσσικές διαδικασίες (όπως παραγωγή κατάλληλης έκφρασης του προσώπου, 

κατάλληλου επιτονισµού  και ρυθµού) για να υποδεικνύει του οµιλητή την πρόθεση 

και το αίσθηµα. 
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Κοινή προσοχή 
Η ικανότητα ενός ατόµου να εστιάσει την προσοχή του σε κάποιο άτοµο που του 

µιλάει και τον κοιτάει ή να εστιάσει την προσοχή του σε κάποιο αντικείµενο στο 

οποίο αναφέρεται κάποιος άλλος. 

 

Λογοπεδικός 
Ταυτόσηµο µε Λογοθεραπευτής και Λογοπαθολόγος. 

Ασχολείται µε την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία των 

διαταραχών της επικοινωνίας, του λόγου και της οµιλίας σε παιδιά και ενήλικες.  

 

Μονιµότητα αντικειµένων 
Η εσωτερική αναπαράσταση ενός αντικειµένου. Η αντίληψη ότι ένα αντικείµενο 

υπάρχει ακόµη κι όταν δεν είναι παρόν.  Είναι γνωστική λειτουργία που εµφανίζεται 

γύρω στους 12 µήνες όταν το βρέφος ψάχνει να βρει κάτι που του έχουν κρύψει. 

 
Νυσταγµός 
Ταλαντευτική κίνηση των βολβών του µατιού. 

 

Προ-λεκτικές δεξιότητες 
∆εξιότητες που είναι θεµελιώδεις στην ανάπτυξη του λόγου όπως βάβισµα, 

εναλλαγή σειράς, βλεµµατική επαφή και ακουστική προσοχή. 

 

Προσωδία  

Η µελωδία της οµιλίας καθορισµένη από τον επιτονισµό και την έµφαση. 

 
Οπτική ανίχνευση (tracking): 
Η ικανότητα να ακολουθήσει ένα αντικείµενο, ένα άτοµο ή ένα φως µε τα µάτια ή το 

κεφάλι όταν αυτό κινείται σε διάφορα οπτικά επίπεδα.  

 

Σάρωση (scanning): 
Η ικανότητα ενός ατόµου να ψάξει συστηµατικά ένα πλαίσιο ή χώρο για ένα στοιχείο 

που θέλει και να εστίαση κατά βούληση.  
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Η λειτουργία µιας συσκευής επικοινωνίας όπου ένα φως ανάβει για κάθε επιλογή 

που υπάρχει και ο χρήστης πατάει το διακόπτη όταν δει ή ακούσει (για συσκευές µε 

ακουστική σάρωση) αυτό που θέλει. 

 

Στραβισµός 
Τα µάτια στρέφονται προς τα µέσα ή προς τα έξω. 

 
Συµβολική αναπαράσταση 
Αναπτύσσεται µέχρι το τέλος του 2ου έτος.  Είναι η αναπαράσταση της 

πραγµατικότητας µε αφηρηµένα σύµβολα, π. χ  για ένα παιδί 2 ετών ένα τουβλάκι 

µπορεί να γίνει αεροπλάνο, φαγητό στο πιάτο ή µία κουτάλα.  Η εµφάνιση της 

συµβολικής αναπαράστασης συµπίπτει µε την εµφάνιση της γλώσσας (αφού η 

γλώσσα είναι πολύπλοκο σύστηµα συµβόλων). 
 
Συµβολικό παιχνίδι 
Η αναπαράσταση ενός αντικειµένου που δεν είναι παρόν. Το παιδί αντικαθιστά 

αντικείµενα ή γεγονότα µε άλλα αντικείµενα ή γεγονότα.  

 

Τονισµός  
Το γλωσσικό φαινόµενο που αφορά τον τόνο των λέξεων και τους νόµους που τον 

διέπουν. Ο τόνος είναι το αποτέλεσµα της διαφοροποίησης (ένταση, ύψος ή /και 

διάρκεια) µίας συλλαβής από τις άλλες σε µία λέξη.  

 
Φώνηµα  
Η µικρότερη γλωσσική µονάδα, η οποία έχει διακριτική αξία και µπορεί να αλλάξει τη 

σηµασία µιας λέξης. 

 

Υπερτµηµατικά στοιχεία  
Επιτονισµός, τόνος, ταχύτητα και ένταση οµιλίας, παύσεις στο ρυθµό της πρότασης 
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