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Περίληψη 
Οι ιδιαιτερότητες στο φάσµα του αυτισµού παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική πράξη, 

καθώς προσδιορίζουν τις διδακτικές προσαρµογές που απαιτούνται ώστε να ανταποκρίνονται 

αποτελεσµατικά στις ανάγκες των µαθητών. Η αναγνώριση αυτών των αναγκών οδηγεί στη 

δηµιουργία ‘προσθετικού περιβάλλοντος’ που ευνοεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Η εργασία 

προτείνει ένα τέτοιο περιβάλλον, το λογισµικό LT125 Thinking Mind, που στοχεύει να δηµιουργήσει 

συνθήκες προσαρµογής µε τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν δραστηριότητες για τη βελτίωση 

των διαφόρων µαθησιακών ικανοτήτων των ατόµων µε αυτισµό. Τα αποτελέσµατα πιλοτικής 

εµπειρικής µελέτης µε εκπαιδευτικούς είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 

Λέξεις κλειδιά: λογισµικό για ΑµεΑ, αυτισµός, οπτική επικοινωνία 

 

Abstract 
The educational process shows special interest in the characteristics in autism spectrum disorders, that 

determine the didactic interventions required to fulfill students’ needs. The understanding of these 

needs leads to the development of an additive environment that contributes to the educational process. 

This work proposes such an environment, the software tool LT125 Thinking Mind, that allows teachers 

to develop learning activities that aim at the improvement of various learning abilities of students with 

autism. The results of a pilot study with teachers are very encouraging. 
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1. Εισαγωγή 

Ο αυτισµός αποτελεί µία διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει τον τρόπο που 

το άτοµο αντιλαµβάνεται τον κόσµο και επικοινωνεί µ’ αυτόν (Sicile-Kira 2004). 

Καθορίζεται από ένα φάσµα διαταραχών, που αποτελούν ένα διάχυτο χαρακτηριστικό της 

καθηµερινής λειτουργικότητας του ατόµου µε αυτισµό. Οι διαταραχές του αυτισµού 

εντοπίζονται σε τρεις ευρείες περιοχές: α) στην κοινωνική αλληλεπίδραση, β) στην 

επικοινωνία και γ) στα στερεότυπα πρότυπα της συµπεριφοράς (Wing 1996). Επιπλέον ο 

αυτισµός µπορεί να συνοδεύεται και από άλλες διαταραχές όπως η νοητική καθυστέρηση, οι 

αισθητηριακές αναπηρίες, οι ειδικές µαθησιακές δυσκολίες κ.α.  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόµων µε αυτισµό παρουσιάζουν αυξηµένο ενδιαφέρον 

για την εκπαιδευτική πράξη. Το σύστηµα γενικής εκπαίδευσης πρέπει να αναγνωρίζει τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών µε αυτισµό και να δηµιουργεί ‘προσθετικά περιβάλλοντα’ 

που να ευνοούν την ενσωµάτωση (Jordan 2000). Με τον όρο ‘προσθετικό περιβάλλον’ 

εννοούνται οι συνθήκες προσαρµογής του περιβάλλοντος που αποτρέπουν µια αδυναµία να 

µετατρέπεται σε αναπηρία.  
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Το προτεινόµενο λογισµικό που παρουσιάζει η εργασία στοχεύει να δηµιουργήσει συνθήκες 

προσαρµογής που έχουν να κάνουν µε τη χρησιµοποίηση οπτικών ερεθισµάτων που 

διευκολύνουν την επικοινωνία (Frost & Bondy 2002). Η χρήση µεθόδων οπτικής 

επικοινωνίας δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές µε αυτισµό για δικαιότερες ευκαιρίες στη 

µάθηση σε ότι αφορά στην πρόσκτηση γνώσεων, καθώς και τη δυνατότητα ενσωµάτωσης 

τους στο πλαίσιο της γενικής αγωγής (Cumine et al. 2000). Αυτό έρχεται σε σύγκλιση µε τη 

σύγχρονη φιλοσοφία για την αποδοχή της διαφορετικότητας αλλά και µε τις προϋποθέσεις 

και τους στόχους της παρούσας εργασίας.  

2. Το λογισµικό LT125 ThinkingMind 

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για την ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών τεχνολογικών 

προσεγγίσεων, που παρέχουν τη δυνατότητα στους µαθητές µε αυτισµό να επεξεργαστούν το 

εκάστοτε υπό µάθηση έργο σε ένα σαφές και απόλυτα ξεκάθαρο περιβάλλον, 

προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως η ανάγκη για 

οπτική διδασκαλία, σαφήνεια οδηγιών και ξεκάθαρη δόµηση της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας (Mesibov et. al. 2005). Στο πλαίσιο των προαναφεροµένων, εδράζεται το 

λογισµικό LT125 ThinkingMind, το οποίο διαθέτει ως προς τη διδακτική σχεδίαση και 

παιδαγωγική προσέγγιση τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης µέσω απλών ενεργειών 

• Είναι σύµφωνο µε τη σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία µαθητών µε αυτισµό 

• Προσφέρει στους µαθητές τη δυνατότητα αξιοποίησης πολλαπλών αναπαραστάσεων 

• Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και µεταφοράς του υλικού που εµπεριέχεται στο 

λογισµικό 

• Παρέχει τη δυνατότητα σταθερής και συνεχούς ανατροφοδότησης, απαραίτητης κατά την 

εφαρµογή της διδασκαλίας στο συγκεκριµένο µαθητικό πληθυσµό. 

Το λογισµικό LT125 ThinkingMind περιλαµβάνει το περιβάλλον του εκπαιδευτή όπου 

σχεδιάζεται η δραστηριότητα και το περιβάλλον του µαθητή όπου καλείται να εργαστεί 

(Σχήµα 1).  

 

Σχήµα 1. Τα περιβάλλοντα εκπαιδευτή και µαθητή του λογισµικού LT125 ThinkingMind. 

Στο περιβάλλον του εκπαιδευτή, ο εκπαιδευτής µπορεί να επιλέξει από ένα έως και τέσσερα 

«ζώα» (στην προκειµένη περίπτωση) και να τα τοποθετήσει σε ένα από τα έξι σηµεία-θέσεις 

σε σχέση µε ένα ή δύο µεγάλα αντικείµενα (Σχήµα 2).  
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Σχήµα 2. Στο περιβάλλον του εκπαιδευτή παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης συνδυασµών 

ενός έως τεσσάρων «ζώων» σε τέσσαρα χρώµατα και τέσσαρα µεγέθη σε έξι διαφορετικά 

σηµεία-θέσεις δύο αντικειµένων µε τέσσαρα διαφορετικά σχήµατα και τέσσαρα διαφορετικά 

µεγέθη. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής ορίζει τον επιθυµητό συνδυασµό που θα πρέπει να πετύχει ο 

µαθητής (Σχήµα 3).  

 

Σχήµα 3. Ο εκπαιδευτής στο περιβάλλον του µε δεξί κλικ ορίζει το συνδυασµό που θα πρέπει να 

κατανοήσει και ζητείται να σχηµατίσει ο µαθητής. 

Το λογισµικό καταγράφει το ζητούµενο συνδυασµό (Σχήµα 4) και έχει τη δυνατότητα να 

οπτικοποιήσει την εκφώνηση του προβλήµατος χρησιµοποιώντας εικονίδια-σύµβολα (Σχήµα 

5).  

 

Σχήµα 4. Το λογισµικό καταγράφει το ζητούµενο συνδυασµό που ορίζει ο εκπαιδευτής. 

 

 

Σχήµα 5. Το λογισµικό έχει τη δυνατότητα να οπτικοποιήσει την «εκφώνηση» του προβλήµατος. 

Στη συνέχεια µεταβαίνει στο περιβάλλον του µαθητή όπου ο µαθητής καλείται να λύσει το 

πρόβληµα. Αν κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας ο µαθητής κάνει λάθος τα πράγµατα 

επανέρχονται στην αρχική κατάσταση, ενώ σε περίπτωση σωστής απάντησης υπάρχει 

ηχητική επιβράβευση. 
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Το συγκεκριµένο λογισµικό προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να δηµιουργήσει, 

µε εύκολο τρόπο σχέδια µαθήµατος προσαρµοσµένα στην εξατοµικευµένη διαδικασία 

µάθησης που ακολουθείται στα παιδιά µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Ο 

εκπαιδευτικός µπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές µαθησιακές ανάγκες των µαθητών µε 

αυτισµό για σταδιακή προσφορά της γνώσης, δοµηµένης µε απόλυτη σαφήνεια γιατί στο 

εγχειρίδιο που συνοδεύει το λογισµικό όλες οι παρεχόµενες δραστηριότητες είναι δοµηµένες 

σε βήµατα µε προοδευτική δυσκολία. 

3. Πιλοτική εφαρµογή 

Το λογισµικό LT125 ThinkingMind δοκιµάστηκε σε επιλεγµένους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής, επιστηµονικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό στο 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Παµµακαρίστου Ν. Μάκρης, στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων και στο Ειδικό ∆ηµοτικό 

Σχολείο Παµµακαρίστου Ν. Μάκρης. Σε εργαστηριακό περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί 

εξοικειώθηκαν µε τη χρήση του λογισµικού, κατανόησαν τη φιλοσοφία µε την οποία 

αναπτύχθηκε και ενηµερώθηκαν για το πώς µπορούν να το αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική 

πράξη µε τη βοήθεια φύλλων εργασίας. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του λογισµικού στην 

τάξη γινόταν περιοδικά υποστηρικτική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να επιλύονται 

προβλήµατα που πιθανόν παρουσιάζονταν αλλά και για ανατροφοδότηση για την πορεία του 

έργου. 

Η µεθοδολογία της διδασκαλίας µε τη χρήση του λογισµικού έγινε µε συνεπή και µεθοδικό 

τρόπο έτσι ώστε οι µαθητές να µπορούν να εστιάζουν την προσοχή τους σε µια συγκεκριµένη 

διάσταση κάθε φορά µε απώτερο στόχο να διακρίνουν σταδιακά αντικείµενα λαµβάνοντας 

υπόψη περισσότερες διαστάσεις σύµφωνα την αρχή της κλιµακωτής αναδόµησης 

(scaffolding). Πρόκειται για µια βασική στρατηγική της εποικοδοµητικής µάθησης κατά την 

οποία η µάθηση δεν είναι µια γραµµική διαδικασία, αλλά µια σπειροειδής σύνθεση γνώσεων, 

ιδεών, αξιών, στάσεων και διαθέσεων, η οποία έχει αυτορυθµιζόµενο χαρακτήρα (Larkin 

2001). Η στρατηγική αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική στην εκπαίδευση µαθητών µε 

αναπτυξιακές διαταραχές, στους οποίους είναι απαραίτητο να διδάσκονται συγκεκριµένες 

έννοιες µε αυξανόµενη δυσκολία και απόλυτα δοµηµένο τρόπο έτσι ώστε να οικοδοµούν 

σταδιακά τη γνώση. Το λογισµικό έχοντας υιοθετήσει τις προαναφερόµενες αρχές 

ανταποκρίθηκε στις βασικές µαθησιακές ανάγκες των µαθητών µε αυτισµό. Ειδικότερα: 

• Παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης στο γνωστικό τοµέα 

• Επιτρέπει την επανάληψη της µαθηµένης συµπεριφοράς  

• Ενισχύει και αναπτύσσει σηµαντικές γνωστικές δεξιότητες, όπως η προσοχή, η οργάνωση 

της εισερχόµενης πληροφορίας, η µεταφορά και η αποµνηµόνευσή της που καθορίζουν 

σε πρωταρχικό βαθµό τη γνωστική ανάπτυξη των µαθητών µε αυτισµό (Peeters 2000) 

• Καθοδηγεί το µαθητή να ακολουθεί τα ορθά αναπτυξιακά στάδια από τα οποία διέρχεται 

η διαδικασία της µάθησης  

• Το περιεχόµενό του ανταποκρίνεται στο στυλ µάθησης του συγκεκριµένου πληθυσµού 

στο οποίο απευθύνεται (Atkinson 2004) 

• Ελαχιστοποιεί το χάσµα ανάµεσα σε αυτά που το λογισµικό παρέχει και αυτά που ο 

χρήστης επιθυµεί ή µπορεί να κάνει, προσφέροντας έτσι τις προδιαγραφές για τη µέγιστη 

δυνατή εκπαιδευτική αξιοποίησή του (Dix et al. 2004) 

• ∆ίνει έµφαση στην προσφορά οπτικών ερεθισµάτων, παρέχει τη δυνατότητα 

εξατοµικευµένης διδασκαλίας και απόκτησης προσωπικών εµπειριών µάθησης, ενώ τα 

παιδιά µαθαίνουν µέσω δράσης. 

4. Aξιολόγηση του λογισµικού: ευρήµατα-συµπεράσµατα 

Το λογισµικό αξιολογήθηκε από 28 εκπαιδευτικούς (24 εκπαιδευτικοί Α/βάθµιας και 4 

Β/β’αθµιας εκπαίδευσης, 22 γυναίκες και 6 άνδρες) οι οποίοι παρακολούθησαν εργαστηριακό 

σεµινάριο χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης του λογισµικού το οποίο διενεργήθηκε στο 

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Η αξιολόγηση 

έγινε µε χρήση ερωτηµατολογίου το οποίο περιελάµβανε ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού 
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τύπου, οι οποίες προέκυψαν από την καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών και τις συζητήσεις µαζί τους κατά τη διάρκεια των υποστηρικτικών τους 

επιµορφώσεων επί της αξιοποίησης του λογισµικού. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα από την επεξεργασία των δεδοµένων. 

Πίνακας 1: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών. 

Ερώτηση Απάντηση (Πλήθος) 

 Ναι Όχι 

1. Ποιότητα περιεχοµένου   

1.1 Το περιεχόµενο είναι απαλλαγµένο από εθνικά, φυλετικά ή άλλα 

στερεότυπα; 26 2 

1.2 Το περιεχόµενο είναι κατάλληλο για το επίπεδο των µαθητών; 25 3 

1.3 H δοµή και η παρουσίαση των πληροφοριών ακολουθούν 

ενιαίους κανόνες σε όλα τα τµήµατα του λογισµικού; 26 2 

2. Παιδαγωγική προσέγγιση    

2.1 Το λογισµικό δηµιουργεί νέες δυνατότητες στα πλαίσια του 

‘αναλυτικού’ προγράµµατος; 26 2 

2.2 Το λογισµικό ενθαρρύνει τη µάθηση µέσα από διερεύνηση; 28 0 

2.3 Το λογισµικό ευνοεί ή καλλιεργεί την κριτική σκέψη; 25 3 

2.4 Το λογισµικό εµπλέκει τους µαθητές στην αξιοποίηση 

πολλαπλών αναπαραστάσεων; 27 1 

2.5      Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης και µεταφοράς του υλικού; 27 1 

3. Ποιότητα αλληλεπίδρασης   

3.1 Το είδος της διαλογικότητας του λογισµικού ενθαρρύνει την 

ενεργό συµµετοχή του µαθητή; 27 1 

3.2 Η επιλογή των εικονιδίων και των πλήκτρων είναι προφανής και 

υπαινίσσεται τη χρήση τους; 18 10 

3.3 H ανατροφοδότηση που παρέχει το λογισµικό κρίνεται 

ουσιαστική; 25 3 

3.4 Η διάταξη του περιεχοµένου της σελίδας είναι λειτουργική; 27 1 

3.5 Η πλοήγηση στην εφαρµογή γίνεται µε εύκολο και προφανή 

τρόπο; 21 7 

4. Εγχειρίδια και ηλεκτρονική βοήθεια   

4.1 Το ύφος του περιεχοµένου είναι κατάλληλο για το/τη 

διδάσκοντα/ουσα; 28 0 

4.2 Τα σενάρια παιδαγωγικής αξιοποίησης του λογισµικού είναι 

κατάλληλα; 28 0 

5. Πολυµεσικά στοιχεία   

5.1 Η ευκρίνεια των κειµένων στην οθόνη κρίνεται ικανοποιητική; 27 1 

5.2 Η ποιότητα των εικόνων και των φωτογραφιών κρίνεται 

ικανοποιητική; 25 3 

5.3 Η ποιότητα του ήχου κρίνεται ικανοποιητική; 19 9 

5.4 Η διάταξη του περιεχοµένου στην οθόνη κρίνεται λειτουργική; 26 2 

5.5 Η ποσότητα της πληροφορίας στην οθόνη κρίνεται λειτουργικές; 26 2 

6. Συνολική εκτίµηση   

6.1 Το λογισµικό είναι κατάλληλο να εισαχθεί στη διδακτική πράξη; 25 3 

6.2 Η αξιοποίηση του λογισµικού έχει τη δυνατότητα να επιφέρει 

ουσιαστικά µαθησιακά οφέλη; 28 0 
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6.3 Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές συγκριτικά µε τον παραδοσιακό 

τρόπο διδασκαλίας; 27 1 

 
Στην ερώτηση 6.4 ‘Ποια είναι τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα του λογισµικού’, οι 

ερωτώµενοι, απαντώντας ελεύθερα, εστίασαν στην προσέλκυση και διατήρηση της προσοχής 

του µαθητή, στην ποικιλία σχηµάτων, χρωµάτων και µεγεθών και στον πολύ µεγάλο αριθµό 

συνδυασµών για τη δηµιουργία δραστηριοτήτων, στη δυνατότητα ελέγχου και προσαρµογής 

του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, στην οικονοµία χρόνου για την παραγωγή εποπτικού 

υλικού και στην οικονοµία εποπτικού υλικού, στην ευκολία χρήσης του λογισµικού από τον 

εκπαιδευτικό, στο ότι το περιβάλλον είναι ευχάριστο για το µαθητή και στη δυνατότητα 

οπτικοποίησης εννοιών. 

Στην ερώτηση 6.5 ‘Ποιες είναι οι µεγαλύτερες αδυναµίες του λογισµικού’, οι ερωτώµενοι 

επεσήµαναν την έλλειψη ήχου και κίνησης, την έλλειψη δυνατότητας αποθήκευσης των 

σεναρίων-δραστηριοτήτων και τον περιορισµό του λογισµικού στη παρουσίαση δισδιάστατης 

οπτικής πληροφορίας, χαρακτήρισαν ως ‘φτωχή’ την απλή ηχητική επιβράβευση του µαθητή 

µετά την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, ενώ διατύπωσαν επιφυλάξεις ως προς 

τη δυνατότητα των µαθητών να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά το ποντίκι.  

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής συµβαδίζουν µε την αξιολόγηση από τους 

εκπαιδευτικούς που χρησιµοποίησαν το λογισµικό LT125 ThinkingMind στην πράξη και 

αξιοποιούνται προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις σε µελλοντικές εκδόσεις 

του. 

5. Ευχαριστίες  

Το λογισµικό LT125 ThinkingMind και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έγινε στο πλαίσιο 

του έργου «ΥΠΕΡ-∆ΟΜΗ: Αναβάθµιση και επέκταση του θεσµού της εκπαίδευσης ατόµων 

µε αυτισµό στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  
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