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Αυτισμός και νέες τεχνολογίες 

Δεν είναι κρυφό μυστικό πως τα παιδιά και γενικότερα οι νέες γενιές είναι κάθε 

φορά πιο εξοικειωμένες με την τεχνολογία από τις προηγούμενες. Δεν θα μπορούσε 

να ισχύει κάτι διαφορετικό για τα παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, 

καθώς φαίνεται ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν πολλές 

δυνατότητες τόσο στους θεραπευτές και ειδικούς όσο και στα ίδια τα παιδιά που 

μπορούν να έχουν πολλαπλά οφέλη. 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν διεισδύσει για τα καλά στην εκπαίδευση  οδηγώντας σε 

ριζικές και εποικοδομητικές αλλαγές  στο εκπαιδευτικό τοπίο και πιο συγκεκριμένα 

στον τρόπο διδασκαλίας, μελέτης, μάθησης, αξιολόγησης και συμμετοχής, ενώ 

ταυτόχρονα προετοιμάζει τους χρήστες για το πώς να τις διαχειριστούν και να τους 

χρησιμοποιήσουν και εκτός της σχολικής αίθουσας. Η αλληλεπίδραση ειδικά του Η/Υ 

με το άτομο, εκπαιδευτικό και μαθητή, είναι άμεση και βελτιώνει τη μαθησιακή 

διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, τα σχολεία μετατρέπονται σε ένα περιβάλλον 

πολυαισθητηριακό, πλουραλιστικό και ανοιχτό για όλους. Ιδιαίτερα για τους μαθητές 

που αντιμετωπίζουν ειδικές ανάγκες, η τεχνολογία της πληροφορίας και τα ευρύτερα  



 

 

 

 

[3] 

                      Φιλίππου & 28ης Οκτωβρίου, Μανιάκοι Καστοριάς, T./F. 2467087543, W. autismkastoria-kentrohmeras.blogspot.gr    

 

 

 

 

 

υποστηρικτικά τεχνολογικά μέσα μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο 

εκπαιδευτικό εργαλείο-αρωγό στη μαθησιακή διαδικασία (Μακρή & Μάρκου, 2015).  

Η χρήση της τεχνολογίας μέσα από κινητά τηλέφωνα, tablets ή άλλου είδους 

ηλεκτρονικές συσκευές είναι ένα μέσο εκπαίδευσης για τα παιδιά με αυτισμό καθώς 

τους παρέχει ένα δομημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα από εφαρμογές ειδικά 

σχεδιασμένες για τις ανάγκες τους. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

μπορούν να ωφεληθούν από την εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία καθώς αυτή τους παρέχει πρόσβαση φυσική, γνωστική και 

υποστηρικτική στην εκπαιδευτική δράση (Τσικολάτας, 2011). 

Όπως κι αν χρησιμοποιείται η κάθε συσκευή, τα άτομα με αυτισμό φαίνεται να 

βρίσκουν τρόπους να κατανοούν τη λογική πίσω από τη χρήση τους. Επιπλέον η ίδια 

χρήση της κάθε συσκευής είναι από μόνη της ένα κίνητρο για το παιδί με αυτισμό 

καθώς η προσωπική ευχαρίστηση που αντλεί ένα άτομο με αυτισμό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί θετικά ώστε να βελτιωθεί, διευρυνθεί και επισπευτεί η διαδικασία 

μάθησης τόσο από τους γονείς και κηδεμόνες και το σχολικό πλαίσιο όσο κι από 

οποιοδήποτε θεραπευτικό πλαίσιο είναι ενταγμένο το παιδί. Οι μικρές και εύκολα  
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μεταφερόμενες πλέον συσκευές με την εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάνουν τη 

διαδικασία αμεσότερη. 

Θεραπευτικά και ερευνητικά κέντρα ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν τόσο το διαδίκτυο, 

όσο και ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές, με πολύ καλά αποτελέσματα. 

Σχετικά με την εγχώρια πραγματικότητα, υπάρχουν ελάχιστες εφαρμογές (apps) 

στην ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας εφαρμογής ή 

ενός προγράμματος απαιτεί πολλά περισσότερα από την γνώση μεθόδων και 

τεχνικών.  

Το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

και τους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Καστοριάς έχει ξεκινήσει 

προσπάθεια δημιουργίας εκπαιδευτικών εφαρμογών βασιζόμενες στις ανάγκες των 

επωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας με πολύ θετικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής 

και αναμένεται η επίσημη κυκλοφορία των εφαρμογών το προσεχές διάστημα. 

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί και να χρησιμοποιείται 

εφαρμογή που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του προσωπικού του Κέντρου  
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Ημέρας και των Κωστάρα κ.α.(2015), με θέμα τη δημιουργία λογισμικού για την 

ενίσχυση βασικών προμαθηματικών εννοιών και μαθηματικών πράξεων με διάγνωση 

στο φάσμα του αυτισμού η οποία άνοιξε το δρόμο και προσανατόλισε τις μελλοντικές 

συνεργασίες. 

Παράλληλα, η χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να 

εκτίθενται σε ένα μέσο το οποίο παρόλο που έχει πολλά νέα ερεθίσματα, τους 

παρέχει σταθερή αλληλεπίδραση μαζί του. Πιο συγκεκριμένα, η επαφή ενός παιδιού 

με άλλα άτομα, σε πολλές περιπτώσεις να είναι δύσκολη για τα παιδιά με διαταραχή 

στο φάσμα του αυτισμού, καθώς οι εκφράσεις του προσώπου, ο τόνος της φωνής και 

οι κινήσεις του σώματος είναι αρκετά δυσνόητες και μη σταθερές στο χρόνο. Από 

την άλλη, η χρήση των νέων τεχνολογιών, δίνει στο παιδί τη δυνατότητα για παιχνίδι, 

εκπαίδευση και χαλάρωση μέσα από ένα δομημένο περιβάλλον, με συγκεκριμένα 

γραφικά και σχέδια που απαλείφουν τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης επαφής. Η 

προσοχή των παιδιών μπορεί να εστιαστεί σε μεμονωμένα αντικείμενα και  την ίδια 

στιγμή η συγκέντρωση του παιδιού περιορίζεται εντός των πλαισίων της εκάστοτε 

οθόνης. Οι υπολογιστές είναι ένα άψυχο αντικείμενο, που έχει σταθερή  
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«συμπεριφορά» έτσι το παιδί με αυτισμό δεν νιώθει απειλή και θεωρεί ότι έχει τον 

έλεγχο της κατάστασης. 

Όπως υποστηρίζουν οι Jordan & Powell (1997: 170-171) «οποιοδήποτε άτομο με 

αυτισμό, είτε παιδί είτε ενήλικας, μπορεί να αισθανθεί άνετα µε τους υπολογιστές και 

μπορεί να αναπτύξει καλή σχέση µε κάποιον άλλο που δουλεύει στον υπολογιστή μαζί 

του». Ειδικότερα οι Η/Υ θεωρούνται ως το πλέον ενδεδειγμένο μέσο για τη 

διδασκαλία ατόμων με αυτισμό καθώς: 

 διαμορφώνουν οριοθετημένες συνθήκες 

 περιορίζουν τα αισθητηριακά ερεθίσματα 

 έχουν προβλέψιμη και νομοταγή συμπεριφορά και άρα είναι ελέγξιμες 

συσκευές 

 δεν τιμωρούν τις λανθασμένες απαντήσεις 

 είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο που επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση 
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 δίνουν τη δυνατότητα μη λεκτικής ή λεκτικής έκφρασης                                                 

(Jordan & Powell 1997:170-171) 

Οι Moore & Culvert (2000), πραγματοποίησαν έρευνα με στόχο την σύγκριση 

ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα απόκτησης λεξιλογίου με τη χρήση ενός 

συμπεριφοριστικού προγράμματος εκπαίδευσης και ενός εκπαιδευτικού λογισμικού σε 

παιδιά με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού. Τα κριτήρια πάνω στα οποία βασίστηκε 

η έρευνα ήταν η προσοχή των παιδιών, η κινητοποίηση τους για μάθηση και το τελικό 

αποτέλεσμα εκμάθησης των λέξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για τα παιδιά με 

διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ήταν πιο 

βοηθητική σε σχέση με ένα συμπεριφοριστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς η 

προσοχή τους ήταν στατιστικά πιο σημαντική όταν χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή 

και κατάφεραν να μάθουν περισσότερες λέξεις.  

Συμπερασματικά, έγινε εμφανές από τα παραπάνω, ότι το μέλλον στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, γεγονός που φαίνεται να 

βρίσκει εφαρμογή και στην εκπαίδευση ατόμων με διαταραχή στο φάσμα του 

αυτισμού. Ας βρούμε όλοι, ο καθένας από το ρόλο του στην διαπαιδαγώγηση των  
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ατόμων με αυτισμό, τον τρόπο για να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες 

κατάλληλα και να προσφέρουμε στα άτομα κάθε δυνατή ευκαιρία για βελτίωση, 

εξέλιξη και αυτονόμηση.  
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