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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Την τελευταία δεκαετία δίνεται, από την επιστημονική κοινότητα, έμφαση στη δημιουργία 

προγραμμάτων παρέμβασης για άτομα με Νοητική Αναπηρία και με Διαταραχές στο 

Φάσμα του Αυτισμού. Ιδιαίτερα υποσχόμενη φαίνεται και η αξιοποίηση της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας στην βελτίωση ποικίλων δεξιοτήτων των ατόμων αυτών. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση και ανασκόπηση ερευνών που επικεντρώνονται 

στην δημιουργία προγραμμάτων παρέμβασης Επαυξημένης Πραγματικότητας με στόχο 

την βελτίωση κοινωνικολειτουργικών δεξιοτήτων ατόμων με Νοητική Αναπηρία και 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ανάλυση του θεωρητικού 

πλαισίου γύρω από την Νοητική Αναπηρία και τις Διαταραχές του Φάσματος του 

Αυτισμού, επισημαίνοντας βασικά σημεία όπως ο ορισμός των διαταραχών, τα πιθανά 

επίπεδα στα οποία κατηγοριοποιούνται βάση συχνότητας και βαρύτητας συμπτωμάτων, 

αλλά και οι διάφοροι τομείς δυσλειτουργιών, που καλούνται να ληφθούν υπόψιν από την 

επιστημονική εμπλεκόμενη ομάδα. Ακόμη παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται η Επαυξημένη Πραγματικότητα, εστιάζοντας στην συμβολή της στην 

εκπαίδευση και κυρίως στην Ειδική Αγωγή. Στη συνέχεια γίνεται μια αναλυτική 

παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, τονίζοντας την διαδικασία επιλογής των 

ερευνών, τα κριτήρια επιλογής, τους περιορισμούς που εφαρμόστηκαν και 

παρουσιάστηκαν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Εστιάζει στα οφέλη των 

εφαρμογών αυτών στη διδασκαλία βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, αποσκοπώντας στην 

πιο ενεργή συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνία. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

κρίθηκαν θετικά και οι εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας χαρακτηρίστηκαν 

αποτελεσματικές.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Νοητική Αναπηρία, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Επαυξημένη Πραγματικότητα, 

Πρόγραμμα Παρέμβασης, Κοινωνικολειτουργικές Δεξιότητες 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι η Τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς 

ανάπτυξης, προσφέροντας νέες δυνατότητες στους διαφόρους τομείς της καθημερινής 

ζωής των ανθρώπων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή των συστημάτων 

Επαυξημένης Πραγματικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης. Χαρακτηρίζεται, από την 

επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, ως μια πολλά υποσχόμενη εξέλιξη, που 

πρόκειται να αναδιαμορφώσει τις ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις, εμπλουτίζοντας τον 

πραγματικό κόσμο με πρόσθετες πληροφορίες, προβαλλόμενες από διάφορες 

ηλεκτρονικές και φορητές συσκευές, όπως Η/Υ, το κινητό τηλέφωνο, το iPad και άλλες 

επαυξητικές συσκευές. Παρέχεται με τον τρόπο αυτόν η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού 

του περιεχομένου του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και η ενεργότερη και 

ουσιαστικότερη εμπλοκή των ίδιων των μαθητών στην εκπαιδευτική πράξη. 

Εξίσου θετική είναι και η συμβολή της Επαυξημένης Πραγματικότητας στον χώρο 

της Ειδικής Αγωγής. Μέσω της εναπόθεσης χρήσιμων πληροφοριών στον κόσμο του 

παιδιού, σε πραγματικό χρόνο και της αλληλεπίδρασης, δημιουργούνται νέες εμπειρίες και 

παρέχονται νέες δυνατότητες. Ο συνδυασμός ενός κειμένου με ψηφιακά στοιχεία κάνει 

την εκπαιδευτική διαδικασία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. Συμβάλλει, 

ειδικά, στην ατομική εξέλιξη του μαθητή σε νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο και 

προωθεί την συνεργατικότητα στα πλαίσια ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος. 

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύεται η επίδραση της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας σε δυο βασικές κατηγορίες διαταραχών, την Νοητική 

Αναπηρία και τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.  

Αρχικά η Νοητική Αναπηρία, μια διαταραχή με άμεση αναφορά στο γνωστικό 

επίπεδο του ατόμου, κάνει την εμφάνιση της στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. 

Πρόκειται για ένα σύνολο γνωστικών ελλειμμάτων που μειώνει αισθητά την ικανότητα 

προσαρμογής του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο, αναγκάζοντάς το να αναζητά διαρκή και 

συστηματική υποστήριξη από το περιβάλλον γύρω του. Έχει διαβαθμιστεί σε επίπεδα 

βάση των ποικίλων χαρακτηριστικών που συναντώνται, τα οποία και δυσχεραίνουν σε 

ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό την προσαρμοστική συμπεριφορά του παιδιού από μικρή κιόλας 



ηλικία. Η δυσκολία εντοπίζεται κυρίως στις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες δέχονται και 

το μεγαλύτερο πλήγμα, συγκριτικά με τις εννοιολογικές ή τις πρακτικές. Τα άτομα που 

έχουν διαγνωστεί με την συγκεκριμένη διαταραχή έχουν ένα περιορισμένο σύνολο 

διαθέσιμων επιλογών και ενεργειών για το οποίο καλούνται να καταβάλουν ιδιαίτερα 

μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να το κατανοήσουν και να είναι σε θέση να το 

διαχειριστούν. 

Στη συνέχεια οι Διαταραχές που υπάγονται στο Φάσμα του Αυτισμού (Δ.Α.Φ.), 

είναι ένα ευρύ σύνολο νευροαναπτυξιακών διαταραχών, που επηρεάζουν καταλυτικά τον 

κόσμο του παιδιού, από την βρεφική κιόλας ηλικία. Έχουν καταφέρει να εισάγουν το παιδί 

σε έναν εντελώς καινούριο κόσμο, παράλληλο με αυτόν που ζει και δρα ένα άτομο τυπικής 

ανάπτυξης, στον οποίο εμφανίζονται σημαντικές δυσκολίες στους τομείς της επικοινωνίας, 

της κοινωνικής συνδιαλλαγής και της συμπεριφοράς.  

Ένα σύνολο ερευνών της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναφέρεται στην 

αποτελεσματική χρήση των συστημάτων Επαυξημένης Πραγματικότητας, ως μέσο 

παρέμβασης, με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικολειτουργικών δεξιοτήτων σε άτομα που 

έχουν διαγνωστεί με τα δύο προαναφερθέντα είδη διαταραχών. Πιο συγκεκριμένα, μέσω 

της επαύξησης του κόσμου γύρω τους, τα παιδιά είναι σε θέση να αντιληφθούν και να 

επεξεργαστούν ένα μεγαλύτερο σύνολο πληροφοριών, να εξελίξουν τις επικοινωνιακές 

τους δεξιότητες και να προσαρμόσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την συμπεριφορά τους 

απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.  

Δίνεται, με άλλα λόγια, η δυνατότητα βελτίωσης της καθημερινότητας, της 

κάλυψης όλο και περισσότερων προσωπικών αναγκών καθώς και της βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων με το σχολικό – επαγγελματικό περιβάλλον, την οικογένεια και 

τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Πλέον, το άτομο συμμετέχει όλο και πιο πολύ σε 

δράσεις και γίνεται υπεύθυνο για την λήψη αποφάσεων που αφορούν κυρίως το ίδιο και 

τις ενέργειές του, με απώτερο σκοπό όλων, η παρουσία του στην κοινωνία να γίνεται όλο 

και πιο ουσιαστική.  

 



ΜΕΡΟΣ I: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1. Νοητική Αναπηρία: Εννοιολογικός Ορισμός 

Ένας αποδεκτός ορισμός δίνεται από την Αμερικάνικη Εταιρία Ψυχικής Υγείας (American 

Association for Mental Retardation) σύμφωνα με τον οποίο ο όρος Νοητική Καθυστέρηση 

περιγράφει τον περιορισμό των νοητικών λειτουργιών του ατόμου και τις 

δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από γνωστικές, 

κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες. Αργότερα, το 2011 ο όρος αυτός άλλαξε και 

συναντάται πλέον ως Νοητική Αναπηρία. 

Για να ισχύσει ωστόσο ο παραπάνω ορισμός, πρέπει το σύνολο των περιορισμών 

αυτών να αξιολογείται στα πλαίσια του περιβάλλοντος, που συμμετέχει και αλληλοεπιδρά 

το άτομο και η αξιολόγηση, αντίστοιχα, είναι σημαντικό να επικεντρώνεται στα γλωσσικά 

και κοινωνικά χαρακτηριστικά, την επικοινωνία και τους αισθητηριακούς, κινητικούς και 

συμπεριφορικούς παράγοντες. Η ύπαρξη των προαναφερθέντων περιορισμών χρησιμεύει 

για την δημιουργία ενός κλινικού προφίλ του ατόμου, ώστε να βοηθήσει στην επιλογή 

πρόσθετων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες. Σκοπός, είναι να βελτιωθεί η 

λειτουργικότητά του, παρέχοντας κατάλληλες υπηρεσίες εντός κατάλληλης περιόδου 

(Ηλιοπούλου κ.α., 2014).  

 

1.2. Νοητική Αναπηρία: Νοητική Λειτουργία & Κατηγοριοποίηση βάση του 

Δείκτη Νοημοσύνης 

Η Νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται αφηρημένες 

έννοιες, ομοιότητες, διαφορές και σχέσεις, να αφομοιώνει, να κρίνει σωστά, να ενεργεί 

αποτελεσματικά, να σκέφτεται, να λύνει προβλήματα, να μαθαίνει, να κατανοεί, να 

προβλέπει και να προσαρμόζεται στις όποιες καταστάσεις (Καλέσης, 2018). 



Ο ερευνητής Wilhelm Stern καθιέρωσε την έννοια του IQ και  όρισε την 

νοημοσύνη ως την γνωστική ικανότητα του νου του ανθρώπου να προσαρμόζεται 

συνειδητά σε νέες απαιτήσεις, νέα καθήκοντα και νέους όρους ζωής. Έπειτα, ο David 

Wechsler, έδωσε έναν επιπλέον ορισμό, αναφέροντας ότι  η νοημοσύνη είναι η ικανότητα 

του ατόμου να ενεργεί αποφασιστικά, να σκέφτεται λογικά και να αντιμετωπίζει επιτυχώς 

τις προκλήσεις στο περιβάλλον του. Ο Δείκτης Νοημοσύνης, κατηγοριοποιείται σε παιδικό 

δείκτη και ενήλικο, βάση της σωματικής ηλικίας. Στις περιπτώσεις παιδιών , ο δείκτης IQ 

ορίζεται ως το πηλίκο της νοητικής λειτουργίας του ατόμου προς την σωματική του 

πολλαπλασιασμένο με το 100. Στις περιπτώσεις ενήλικων ατόμων, άνω των 15 ετών, 

ορίζεται ως η σπάνια πνευματική επίδοση του ατόμου στο πληθυσμιακό σύνολο. Η 

σπανιότητα αναφέρεται στην  απόσταση του δείκτη IQ από τον μέσο όρο που είναι το 100  

(Καλέσης, 2018). 

Το πηλίκο δηλώνει την βαρύτητα των συμπτωμάτων και κατηγοριοποιεί τα άτομα 

με Νοητική Αναπηρία σε επιμέρους κατηγορίες. 

1η Κατηγορία: Ελαφρά Νοητική Αναπηρία (IQ = 50-55 έως 70).                                                        

Πρόκειται για το 85% του πληθυσμού των νοητικά ανάπηρων ανθρώπων. Είναι άτομα με 

φυσιολογικό ύψος και βάρος όπως τα τυπικά παιδιά, με πλήθος νευρολογικών 

προβλημάτων και πιθανές βλάβες στην όραση και την ακοή (Ηλιοπούλου κ.α., 2014).   

Ανταποκρίνονται στην σχολική εκπαίδευση, αναπτύσσοντας κοινωνικές 

δεξιότητες ήδη από την προσχολική περίοδο και αυτοεξυπηρετούνται από την ηλικία των 

5. Δύσκολα αντιλαμβάνεται κανείς την ύπαρξη αναπηρίας, καθώς δεν εμφανίζονται 

σημαντικές δυσκολίες, εκτός από μια μικρή καθυστέρηση στις κινητικές και αντιληπτικές 

ικανότητες. Στην εφηβική ηλικία έχουν φτάσει σε πλήρη αντίληψη γνώσεων επιπέδου 

δημοτικού ενώ αργότερα κατά την ενήλικη ζωή, εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο, 

αυτοσυντηρούνται, αλλά αναζητούν καθοδήγηση και επιπρόσθετη βοήθεια σε περιπτώσεις 

πιεστικών καταστάσεων (Κατερίνης  & Κατερίνης, 2011). 

2η Κατηγορία: Μέτρια Νοητική Αναπηρία (IQ = 35-40 έως 50-55).                                                        

Πρόκειται για το 10% του πληθυσμού των νοητικά ανάπηρων ανθρώπων. Είναι άτομα με 

εμφανή σωματικά χαρακτηριστικά όπως ύψος, βάρος και χαρακτηριστικά προσώπου, ενώ 



θεωρείται οτι μπορούν να ανταποκριθούν στην επαγγελματική εκπαίδευση (Ηλιοπούλου 

κ.α., 2014). 

 Ήδη από την προσχολική ηλικία μαθαίνουν να επικοινωνούν σε εξαιρετικά 

χαμηλό επίπεδο, οι ικανότητες αυτοεξυπηρέτησής τους απαιτούν συνεχή εποπτεία ενώ το 

γνωστικό επίπεδο που αντιλαμβάνονται φτάνει μέχρι την Β’ Δημοτικού. Δεν 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν βρίσκονται σε γνωστούς χώρους και στην ενήλικη ζωή 

τους μπορούν και αυτοσυντηρούνται. Το εργασιακό περιβάλλον είναι δομημένο βάση των 

απαιτήσεων τους. Οι επαγγελματικές τους δεξιότητες είναι αυτές του ανειδίκευτου ή ημι-

ειδικευμένου εργάτη, αλλά τέτοιες περιπτώσεις απαιτούν συνεχή εποπτεία (Κατερίνης  & 

Κατερίνης, 2011). 

3η Κατηγορία: Βαριά Νοητική Αναπηρία (IQ = 20-25 έως 35-40).                                                        

Πρόκειται για το 3% - 4% του πληθυσμού και αποτελούν συνήθως άτομα με πολλαπλές 

αναπηρίες, όπως οι κινητικές με τις οποίες δείχνει να συνυπάρχουν. Οι επικοινωνιακές 

τους δεξιότητες χαρακτηρίζονται ελάχιστες έως και ανύπαρκτες (Ηλιοπούλου κ.α., 2014). 

 Η συστηματική άσκηση θεωρείται αποτελεσματική στην απόκτηση επιπρόσθετων 

δεξιοτήτων. Στην ενήλικη ζωή έχουν περιορισμένη κινητική και γλωσσική ανάπτυξη και 

περιορισμένη ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης. Είναι εντελώς εξαρτημένοι από τα διάφορα 

συστήματα υποστήριξης και εποπτείας αλλά και ιατρικής φροντίδας (Κατερίνης  & 

Κατερίνης, 2011;  Ηλιοπούλου κ.α., 2014). 

4η Κατηγορία: Πολύ Βαριά ή Βαθιά Νοητική Αναπηρία (IQ < 20-25)                                                        

Πρόκειται για το 1%-2% του πληθυσμού των νοητικά ανάπηρων ατόμων. Πάσχουν από 

διάφορες νευρολογικές ασθένειες και εμφανίζουν επίσης αναπηρίες στο κεντρικό νευρικό 

σύστημά τους. Αναπτύσσουν ελάχιστες ικανότητες σχετικά με την επικοινωνία και την 

αυτοεξυπηρέτησή τους, αλλά θεωρούνται πλήρως εξαρτώμενα από άλλους. Τα 

προγράμματα παρέμβασης στοχεύον κυρίως στην κοινωνική προσαρμογή, σε ελεγχόμενα 

πλαίσια (Μπάτου, 2015). 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (Δ.Α.Φ.) 

- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1. Δ.Α.Φ.: Εννοιολογικός Ορισμός & DSM – V 

Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές απασχολούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη το τελευταίο 

διάστημα. Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, ως μέρος των διαταραχών αυτών έχουν 

αποκτήσει ιδιαίτερη επιδημιολογία, επιφέροντας αρνητικά αποτελέσματα στην 

λειτουργικότητα του ατόμου. Πρόκειται για ένα σύνθετο σύνολο παθήσεων με παρόμοια 

χαρακτηριστικά και μεγάλη ποικιλία συμπεριφορών, τα οποία συνοψίζονται σε τρεις 

βασικούς τομείς, την δυσκολία στην επικοινωνία, στην κοινωνική συνδιαλλαγή και στην 

γεμάτη ιδιοτροπισμούς συμπεριφορά (Παπαγιάννη & Σακκετού, 2010).  

Ήδη οι πρώτες αναφορές του όρου «Αυτισμός» εμφανίστηκαν το 1911 από τον E. 

Bleuer ο οποίος περιέγραψε ασθενείς με σχιζοφρένεια, που είχαν χάσει κάθε επαφή με την 

πραγματικότητα. 32 χρόνια αργότερα, το 1943, ο L. Kanner δανείζεται τον όρο αυτόν από 

τον Bleuer για να περιγράψει μια ομάδα 11 παιδιών με «ακραία αυτιστική συμπεριφορά» 

και με ιδιόμορφη γλωσσική ανάπτυξη. Η αρχική υπόθεση, που ήθελε το γνωστικό 

δυναμικό των παιδιών να είναι επαρκές καταρρίφθηκε καθώς αποδείχθηκε ότι ο Αυτισμός 

συνοδεύεται από διάφορες γνωστικές απώλειες. 1 χρόνο μετά, ειπώθηκε ο όρος Asperger,  

από τον H. Asperger, ο οποίος περιέγραφε μια παρόμοια με τον Kanner διαταραχή. Οι 

αντιλήψεις που έδειχναν να επικρατούν όλα αυτά τα χρόνια έδειξαν να αλλάζουν ριζικά 

μετά το 1960. Οι Δ.Α.Φ. δεν είναι πλέον αποτέλεσμα κακής διαπαιδαγώγησης, όπως 

υποστηρίζει η ψυχαναλυτική θεωρία, αλλά οφείλονται καθαρά σε νευροβιολογικά 

προβλήματα με γενετική αιτιολογία (Smith & Tyler, 2019). 

Παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά στον τομέα της λεκτικής και μη λεκτικής 

επικοινωνίας, στα επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς και στις ασυνήθιστες 

αποκρίσεις πάνω σε αισθητηριακά ερεθίσματα. Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα 

έχουν ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά, καθιστώντας έτσι τις Δ.Α.Φ. ένα ετερογενές σύνολο 

παθήσεων, που γίνονται εμφανείς σε όλες τις διαγνωστικές κατηγορίες και σχετίζονται 

άμεσα με το επίπεδο κοινωνικής λειτουργικότητας του ατόμου, την ηλικία έναρξης, τον 

αριθμό και την βαρύτητα των συμπτωμάτων. Ακόμη, αποτελούν χρόνιες παθήσεις χωρίς 



συγκεκριμένα σωματικά χαρακτηριστικά. Διαγιγνώσκονται στην πρώιμη παιδική ηλικία 

και είναι παρούσες στις διαταραχές λόγου του παιδιού. Το προφίλ των συμπτωμάτων 

διαφέρει ανά άτομο και πάθηση και επηρεάζει τους τρείς βασικούς τομείς που 

προαναφέρθηκαν. Πέρα αυτών, ενδέχεται να εμφανιστεί ιδιαίτερη ευαισθησία σε 

αισθητηριακά ερεθίσματα, όπως ήχοι, οδηγώντας σε σοβαρά προβλήματα με τάσεις 

αυτοτραυματισμού ή επιθετικότητας, ενώ κάποιοι άλλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 

κατανόηση της οπτικής των άλλων με σκοπό την πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους (Smith 

& Tyler, 2019). 

Σύμφωνα με την νέα έκδοση του διαγνωστικού εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών 

DSM-V, της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, που εκδόθηκε τον Μάιο του 2013, 

όρος Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές αντικαταστάθηκε από τον όρο Δ.Α.Φ., ο οποίος 

αποτελεί πλέον ξεχωριστή διαγνωστική κατηγορία. Το σύνδρομο Rett ξεχώρισε ως 

διαταραχή, ενώ καταργήθηκαν και υποκατηγορίες όπως το σύνδρομο Asperger, ο 

Αυτισμός, η Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή και η ΔΑΔ - Μη Προσδιοριζόμενη 

Αλλιώς αποτελώντας πλέον μια ενιαία κατάσταση, που ονομάστηκε Δ.Α.Φ.. 

Κατηγοριοποιείται βάση σοβαρότητας σε 3 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο υπάρχει ανάγκη 

υποστήριξης, στο δεύτερο υπάρχει ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης και στο τρίτο υπάρχει 

ανάγκη ιδιαίτερα ενισχυμένης  υποστήριξης (Γεωργακά & Μούτσου, 2014). 

Βάσει του διαγνωστικού κριτηρίου οι Δ.Α.Φ. χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

συμπτωμάτων, στα ελλείμματα που εμφανίζονται στην κοινωνική επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση και στον περιορισμό επαναλαμβανόμενο συμπεριφορών, ενδιαφερόντων 

και δραστηριοτήτων. Ένα παιδί κατατάσσεται στο φάσμα όταν εμφανίζει συμπτώματα 

μέχρι την ηλικία των τριών ετών, ενώ η διάγνωση συνοδεύεται από επιπρόσθετους δείκτες 

όπως η νοητική αναπηρία, η επιληψία η άλλη ιατρική κατάσταση. Τα διαγνωστικά 

κριτήρια είναι επίμονες διαταραχές στην κοινωνική επαφή και αλληλεπίδραση, 

περιορισμένα – επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και 

δραστηριοτήτων, συμπτώματα εμφανή στην πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο, συμπτώματα 

που προκαλούν κλινικά σημαντική έκπτωση στην λειτουργικότητα του ατόμου και λόγω 

της συνύπαρξης με την νοητική αναπηρία γίνεται αναφορά σε συννοσηρότητα όταν η 



επικοινωνία και το γενετικό  αναπτυξιακό επίπεδο του ατόμου είναι χαμηλότερο του 

φυσιολογικού (Κιουτσούκη κ.α., 2016).  

2.2. Δ.Α.Φ.: Θεωρία νου & Ενσυναίσθησης 

Η θεωρία του νου αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικές 

καταστάσεις όπως σκέψεις, επιθυμίες, πεποιθήσεις και γνώσεις στον εαυτό του, 

προκειμένου να ερμηνεύσει συμπεριφορές. Βασικό κριτήριο για την επίτευξη των 

παραπάνω αποτελεί ένας κύκλος νοητικών διεργασιών, όπως  η διαισθητική ικανότητα του 

ατόμου να αντιλαμβάνεται συναισθήματα διαφορετικά από τα δικά του. 

Τα άτομα με Δ.Α.Φ. είναι ανίκανα να κατανοήσουν τους άλλους ανθρώπους, όσο 

αναφορά το πως αισθάνονται, πως σκέφτονται, τι επιθυμούν και ότι κάποιες φορές 

πιστεύουν κάτι διαφορετικό από τους ίδιους. Εντοπίζεται αδυναμία κατανόησης των 

εννοιών με τον τρόπο που αυτές οργανώνονται. Η αδυναμία αυτή οφείλεται σε ανώτερου 

επιπέδου νοητικές λειτουργίες που προϋποθέτουν το συντονισμό άλλων επιμέρους 

νοητικών λειτουργιών, τις οποίες το άτομο δυσκολεύεται να διαχειριστεί. 

H κοινωνική νόηση περιγράφει την συμπεριφορά των ανθρώπων σε συγκεκριμένες 

κοινωνικές καταστάσεις. Η κοινωνική συμπεριφορά αποτελεί μια συνάρτηση τις σκέψεις 

που κάνουμε και τις ερμηνείες που δίνουμε σε ανθρώπους, αναφορικά με συγκεκριμένες 

καταστάσεις με τις οποίες εμπλέκονται. Άρα η κοινωνική νόηση είναι ένα σύνολο 

αλληλεξαρτώμενων λειτουργιών που στοχεύουν στην βελτίωση της λειτουργικότητας του 

ατόμου. Η ενσυναίσθηση, ως παράγοντας της κοινωνικής νόησης, ορίζεται ως ικανότητα 

του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τα συναισθήματα γύρω του και να 

ανταποκρίνεται σε αυτά κατάλληλα. Είναι κομμάτι της κοινωνικό συναισθηματικής 

ανάπτυξης και επηρεάζει τη συμπεριφορά και το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων του 

ατόμου. Οι Δ.Α.Φ. σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα ενσυναισθητικής  ικανότητας. Τα 

χαμηλά επίπεδα αποτελούν σημάδια εντοπισμού της διαταραχής, εντοπίζονται σε πρώιμο 

επίπεδο ανάπτυξης, ωστόσο η βασική αιτία του ελλείμματος δεν είναι ακριβής. Βάση 

απόψεων, υποστηρίζεται ότι οι εν λόγω έλλειψη οφείλεται στους μηχανισμούς της θεωρίας 

του νου, στην δυσκολία έκφρασης συναισθημάτων, στις δυσκολίες εκτελεστικών 

λειτουργιών και στην απουσία του πρώιμου σταδίου ανάπτυξης, που μεταφέρει τις 

επιπτώσεις του σε μεταγενέστερα στάδια. Ακόμη, η αδιαφορία προς κοινωνικά ερεθίσματα 



λόγω πολυπλοκότητας αποδίδει την έλλειψη ενσυναίσθησης  σε ένα ευρύτερο σύνολο 

παραγόντων (Πεχλιβάνη, 2016). 

     

2.3. Δ.Α.Φ.: Επιπολασμός, Συχνότητα Εμφάνισης & Τομείς Δυσλειτουργιών 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων, το 2007 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, 1 στα 150 παιδιά είχε διαγνωστεί με Δ.Α.Φ.. Το ποσοστό αυτό είναι 

10 φορές μεγαλύτερο συγκριτικά με τις δεκαετίες 1980-1990. Η αύξηση αυτή οφείλεται 

στην διεύρυνση των γνωστικών κριτήριων, στην ευαισθητοποίηση του κοινού και σε 

διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σε διεθνές επίπεδο, 34 στα 10.000 παιδιά είναι 

αυτιστικά με υπεροχή 4:1 στα αγόρια. Το 1990 συγκεκριμένα ο Αυτισμός διακρίθηκε από 

την Ειδική Αγωγή ως ξεχωριστή κατηγορία ενώ από ένα σύνολο παιδιών, ηλικίας 6-21, 

που λάμβαναν υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής σε δημόσια σχολεία, μόνο το 0,34% ανιχνεύτηκε 

μέσω των διαγνωστικών κριτηρίων του IDEA’04.  

Τα βασικά προβλήματα συνοψίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, Αρχικά, στον 

τομέα της επικοινωνίας, υπάρχει μεγάλη ποικιλία λόγω διαφορετικής γνωστικής 

ανάπτυξης. Υπάρχουν παιδιά που δεν μιλάνε καθόλου, παιδιά που λένε διάσπαρτες λέξεις 

μέχρι και παιδιά που λένε ολόκληρες προτάσεις, χωρίς όμως να αντιλαμβάνονται το νόημά 

τους. Έπειτα, στον τομέα της κοινωνικής συνδιαλλαγής, εμφανίζεται ιδιαίτερη αδυναμία 

συγκέντρωσης και εστίασης της προσοχής στα μάτια του άλλου όταν μιλάει, ενώ 

παράλληλα παρουσιάζονται και προβλήματα μίμησης. Η μίμηση αφορά συμπεριφορές, 

εκφράσεις και χειρονομίες, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην προσπάθεια 

απόκτησης φίλων ή σύναψης άλλων κοινωνικών σχέσεων. Τέλος, στον τομέα της 

συμπεριφοράς, εκδηλώνεται ελάχιστο ή και κανένα ενδιαφέρον για το συμβολικό παιχνίδι. 

Οι όποιες δραστηριότητες τους αποτελούνται καθαρά από στερεοτυπικές κινήσεις (π.χ. 

συνεχή-εμμονική ενασχόληση με συγκεκριμένο αντικείμενο) ενώ σε πιθανή διακοπή ή 

αλλαγή της δραστηριότητας αυτής, εκδηλώνονται βίαιες και παρορμητικές αντιδράσεις  

(Παπαγιάννη & Σακκετού, 2010). 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1. Επαυξημένη Πραγματικότητα: Εννοιολογικός Ορισμός 

Πρόκειται για μια ανερχόμενη τεχνολογία, η οποία έχει εμφανίσει μεγάλους ρυθμούς 

εξέλιξης και  προσφέρει πολύ σημαντικά οφέλη. Ιδιαίτερα στον παιδαγωγικό χώρο, η  

ενσωμάτωσή της στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δίνει 

μια εντελώς καινούρια προσέγγιση στην μάθηση, κάτι που επιτυγχάνεται με την εμπλοκή 

ηλεκτρονικών φορητών συσκευών, ένα φαινόμενο γνωστό ως Mobile Learning. Έτσι οι 

μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων κινητοποιούνται, εμπλέκονται και συμμετέχουν 

ενεργά στο σύνολο της εκπαιδευτικής πράξης. 

Ως όρος , η Επαυξημένη Πραγματικότητα, πρωτοεμφανίστηκε στον χώρο της 

Τεχνολογίας το 1992 από δύο ερευνητές, τους Caudel και Mizell. Οι δύο επιστήμονες 

χρησιμοποίησαν την λέξη Επαυξημένη για να περιγράψουν την τεχνολογική υποστήριξη 

της ήδη υπάρχουσας πραγματικότητας, την οποία έχει πλέον εμπλουτιστεί με διάφορες 

εικόνες, ψηφιακές πληροφορίες και άλλα αντικείμενα. Σύμφωνα με τον Azuma (1997), σε 

μια σχετική έρευνα, τα συστήματα επαύξησης αναφέρονται ως μια ενίσχυση του φυσικού 

κόσμου με ψηφιακά μέσα, δίνοντας την εικόνα στον χρήστη ότι συνυπάρχουν σε μια ενιαία 

πραγματικότητα (Δαμιανάκη & Χρυσικού, 2019).  

Τα συστήματα στηρίζονται σε 3 βασικούς τομείς. Τον συνδυασμό ανίχνευσης και 

εγγραφής (tracking and registration), την αναπαράσταση (display) και την απόδοση σε 

πραγματικό χρόνο (real – time rendering). 

Ο πρώτος τομέας της ανίχνευσης και εγγραφής είναι η βασική προϋπόθεση μιας 

επιτυχούς συνένωσης της πραγματικότητας του χρήστη με τα ψηφιακά στοιχεία σε ένα 

ενιαίο περιβάλλον. Προϋποθέτει την ακριβή ανίχνευση της θέσης του χρήστη, της θέσης 

των αντικειμένων που παρατηρεί καθώς επίσης και την καταγραφή και τοποθέτηση της 

πληροφορίας που παρέχεται από το εκάστοτε σύστημα. 

Ο δεύτερος τομέας της αναπαράστασης είναι μια έμμεση αναφορά σε τρεις 

μεθόδους, το βίντεο ( video – see through), την οπτική (optical – see through) και την 



προβολή στον χώρο (spatial projection). Η πρώτη μέθοδος αναφέρεται στην κάμερα, η 

οποία καταγράφει την πραγματικότητα έτσι όπως την ζει ο κάθε χρήστης ξεχωριστά και η 

τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας έρχεται να τοποθετήσει σε αυτήν τις 

ψηφιοποιημένες εικόνες. Στην δεύτερη μέθοδο, αυτήν της οπτικής, η πραγματικότητα του 

χρήστη παραμένει αμετάβλητη και η Επαυξημένη Πραγματικότητα παρουσιάζεται μέσω 

χρήσης καθρεφτών και φακών. Στην τρίτη και τελευταία μέθοδο, αυτή της προβολής στον 

χώρο, η επαύξηση συναντάται πάνω σε πραγματικά αντικείμενα του φυσικού 

περιβάλλοντος του χρήστη. Συγκριτικά με τις προηγούμενες δύο μεθόδους, η μέθοδος της 

προβολής στον χώρο έχει και τα περισσότερα πλεονεκτήματα, καθώς δεν υπάρχει κάποιος 

πιθανός περιορισμός στα τεχνικά χαρακτηριστικά (ενεργειακή κατανάλωση, μέγεθος και 

επεξεργαστική ισχύς).  

Ο τρίτος τομέας της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο , είναι η προϋπόθεση επιτυχίας 

για ένα οποιοδήποτε σύστημα επαύξησης. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, το σύστημα μπορεί 

να θεωρηθεί αποτελεσματικό, όταν αποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρήστη και 

επικεντρώνεται στην ταχεία και ακριβή αναπαράσταση του συνδυασμού της πραγματικής 

εικόνας με αυτήν που προβάλλεται ψηφιακά από τα όποια ηλεκτρονικά μέσα (Νταούλας 

κ.α., 2016).  

Η ικανότητα ουσιαστικά της Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι να δίνει την 

δυνατότητα στον χρήστη να βλέπει έναν κόσμο γύρω του, πιο εμπλουτισμένο σε σχέση με 

τον φυσικό, με εικονικά αντικείμενα, τα οποία έχουν παραχθεί από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και δίνουν την εντύπωση ότι συνυπάρχουν.  

Αν και συγχέεται συχνά με τον όρο Εικονική Πραγματικότητα, είναι σημαντικό να 

διευκρινιστεί ότι πρόκειται για μια υποκατηγορία αυτής και όχι μια συνώνυμη ορολογία. 

Κι αυτό γιατί αποτελεί τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ Εικονικής Πραγματικότητας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος. Η παρούσα συσχέτιση απεικονίζεται συνοπτικά παρακάτω (βλ. 

Σχήμα 1). 

 



 

Σχήμα 1: απεικονίζεται η τοποθέτηση του όρου Επαυξημένη Πραγματικότητα 

(Augmented Reality) ανάμεσα στην Εικονική Πραγματικότητα ( Virtual Reality) και στο 

φυσικό περιβάλλον  (Real Environment). 

Τα επαυξημένα συστήματα δεν είναι τόσο εξελιγμένα όσο τα εικονικά, αλλά ένα 

αρκετά μεγάλο σύνολο εργαστηριακών πρακτικών και ερευνών υπόσχονται σίγουρη 

βελτίωση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το σύνολο των τεχνολογικών επιτευγμάτων στις μέρες 

μας, αυξάνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και η Επαυξημένη Πραγματικότητα, ως 

αναδυόμενος τομέας της τεχνολογίας πρόκειται να παρουσιάσει τεράστια περιθώρια 

βελτίωσης, καθιστώντας την αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή όλο και πιο 

αποδοτική (Νταούλας κ.α., 2016). 

 

3.2. Επαυξημένη Πραγματικότητα: Εκπαιδευτικές Διαστάσεις 

Ένας τομέας, ο οποίος έχει εξελιχθεί με την εμπλοκή των τεχνολογικών συστημάτων 

Επαυξημένης Πραγματικότητας σε αυτόν είναι ο εκπαιδευτικός. Πρόκειται ουσιαστικά για 

ένα μεγάλο όφελος στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς αποτελεί χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια της εκπαιδευτικής κοινότητας (Νταούλας κ.α., 2016). 

Δυνατότητες βασισμένες στην εικόνα, που ανιχνεύουν σχετικές για τον μαθητή 

πληροφορίες και δυνατότητες βασισμένες στην θέση, που χρησιμοποιούν την θέση του 

μαθητή, συνήθως μέσω δείκτη – GPS, ώστε να τροποποιήσουν ανάλογα την πληροφορία 

αυτή, βρίσκουν και οι δυο θέση στο ανοιχτό περιβάλλον (Νταούλας κ.α., 2016). 

Ωστόσο, η κάθε μια ξεχωριστά έχει να προσφέρει τα δικά της διαφορετικά οφέλη 

στην μάθηση. Τα οφέλη αυτά επικεντρώνονται κυρίως στις χωρικές ικανότητες και στις 

πρακτικές δεξιότητες των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν όλο και 

περισσότερες έννοιες, οι οποίες αφορούν άμεσα την εικόνα που προβάλλεται εκείνη την 

στιγμή από την εφαρμογή και έμμεσα την αντίληψη του φυσικού κόσμου γύρω τους. 

Real 
Enviroment

Augmented 
Reality

Virtual 
Enviroment



Ακόμη, εντοπίζονται εκπαιδευτικά οφέλη στις δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης, 

που βασίζονται κατά κύριο λόγο στην θέση του μαθητή ως χρήστη (Νταούλας κ.α., 2016). 

Έτσι παρέχονται νέες δυνατότητες μάθησης όπως το να διακρίνουν 3D αντικείμενα 

μέσα από ένα πλήθος διαφορετικών οπτικών, ενισχύοντας την αντίληψη τους, ενώ πλέον 

δυνατή είναι και η οπτικοποίηση αφηρημένων ιδεών, κάτι που δεν ήταν προηγουμένως 

εφικτό. Επιπλέον απομνημονεύουν καλυτέρα τα γλωσσικά στοιχεία και το περιεχόμενο 

της ύλης. Κωδικοποιώντας την πληροφορία μέσω της αφής και της ιδιοδεκτικότητας, 

μειώνεται ο χρόνος εκμάθησης και ολοκλήρωσης της όποιας δραστηριότητας, ενώ ο 

διαβιβασμός της πληροφορίας, που γίνεται με βάση τις αρχές της πολυαισθητηριακής 

μάθησης δίνει πιο βελτιωμένες δυνατότητες εκμάθησης (Νούσκα, 2019). 

Αποτέλεσμα αυτών είναι αυτών να αυξηθεί η κατανόηση του περιεχομένου της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους μαθητές και να βελτιωθούν αισθητά οι αποδόσεις τους 

στα σχολικά πλαίσια. Ακόμη έχει παρατηρηθεί μια σημαντική κινητοποίηση των μαθητών 

όσο αναφορά την εξερεύνηση του μαθησιακού υλικού από πολλές διαφορετικές οπτικές 

γωνίες. Πλέον μπορεί ο εκπαιδευτικός να διδάξει εκπαιδευτικά σενάρια, η θεματική των 

οποίων ήταν δύσκολο έως και αδύνατο να προσεγγισθεί και να κατανοηθεί μέσω των 

παραδοσιακών συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας. Ενισχύεται με τον τρόπο αυτόν η 

συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή και προωθείται η δημιουργικότητα 

και η φαντασία, ενώ το περιεχόμενο της μάθησης διατηρείται μακροχρόνια στην μνήμη 

των παιδιών (Νταούλας κ.α., 2016). 

 

3.3. Επαυξημένη Πραγματικότητα: Η Συμβολή της στα Προγράμματα Ειδικής 

Αγωγής 

Τα αποτελέσματα είναι μια πολλά υποσχόμενη υπόθεση τόσο για τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης όσο και για τα μη τυπικής. Κι αυτά δεν είναι άλλα από τα παιδιά που έχουν 

διαγνωστεί με διάφορες διαταραχές σε τομείς όπως ο νοητικός, ο νευροαναπτυξιακός και 

άλλοι (Αγγέλη, 2018). 

Οι μαθητές αντιμετωπίζουν ένα πλήθος μαθησιακών δυσκολιών και για τον λόγο 

αυτό οι ανάγκες τους για παροχή βοήθειας από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυξημένες. 



Η Επαυξημένη Πραγματικότητα, μέσω της πολυτροπικότητας και των 

πολυαισθητηριακών μεθόδων που διαθέτει, έρχεται να εισάγει νέες καινοτόμες 

προσπάθειες ανάπτυξης και υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα 

προσαρμόζονται στις ανάγκες του μαθητή, ενδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτόν την 

αντίληψη, την κατανόηση του διδακτικού περιεχομένου και την ενεργή συμμετοχή του 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ποικίλες διαφορετικές μέθοδοι υπόσχονται ενίσχυση του αισθητηριακού 

συστήματος, την σύνδεση της παλιάς με την νέα πληροφορία και την συνεχή 

ανατροφοδότηση των παιδιών,  ώστε να διευκολυνθούν στην εκτέλεση γνωστικών 

ασκήσεων. Το σύνολο των επαυξητικών συστημάτων επικεντρώνεται στους τομείς της  

προσοχής, της ενεργής συμμετοχής, του αυξημένου ενδιαφέροντος και στα νέα κίνητρα 

μάθησης που δημιουργούνται. 

Για να μπορέσει ένα σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας να ενταχθεί στα 

πλαίσια διδασκαλίας παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες πρέπει να 

στοχεύσει σε συγκεκριμένα σημεία. Έτσι λοιπόν, τα παράδειγμα που παρουσιάζονται 

πρέπει να αναφέρονται άμεσα στην καθημερινή ζωή του μαθητή και να δίνεται βάση σε 

δραστηριότητες ταξινόμησης, χωρίς ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Ακόμη, πρέπει οι οδηγίες 

να παρέχονται με φωνητικό τρόπο, να είναι ξεκάθαρες και απλές ως προς το περιεχόμενο 

του και να υποστηρίζουν τις αρχές της πολυαισθητηριακής μάθησης (Νούσκα, 2019). 

 

3.4. Επαυξημένη Πραγματικότητα: Συμβολή σε μαθητές με Νοητική Αναπηρία & 

Δ.Α.Φ. 

Στις περιπτώσεις των δυο διαταραχών που αναλύονται, οι εφαρμογές Επαυξημένης 

Πραγματικότητας ειδικεύονται ως εξής. Αρχικά στις περιπτώσεις Δ.Α.Φ., το βασικό 

έλλειμα εντοπίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και κοινωνικής 

συνδιαλλαγής, οπότε τα συστήματα επαύξησης επικεντρώνονται στην βελτίωση των δύο 

αυτών ελλειμμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση των παιδιών με Δ.Α.Φ. με 

τα κοινωνικά ερεθίσματα, στα πλαίσια ενός ελεγχόμενου και προβλέψιμου περιβάλλοντος. 

Αυξάνονται έτσι οι ικανότητες προσοχής και η βελτιώνονται οι αποδόσεις των κοινωνικών 



δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Στόχος η επίτευξη ενεργότερης εμπλοκής των μαθητών, 

μέσω καλύτερης κατανόησης των καταστάσεων και των συναισθημάτων που 

περιγράφονται. 

Στη συνέχεια, στις περιπτώσεις παιδιών με Νοητική Αναπηρία, καταλυτικό ρόλο 

έχει η ικανότητα προσαρμογής της συμπεριφοράς τους στις εκάστοτε κοινωνικές 

συνθήκες. Τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με κάποιου τύπου Νοητική Αναπηρία, από 

ήπιας έως πιο σοβαρής μορφής, εμφανίζουν σημαντικά ελλείματα στις διαπροσωπικές 

τους σχέσεις, όπως στις φιλίες με τους συνομηλίκους και στην συμμετοχή τους σε 

συλλογικές δραστηριότητες. Τα ελλείμματα αυτά είναι πιο εμφανή σε περιπτώσεις μη 

οργανωμένων δραστηριοτήτων όπως το ελεύθερο παιχνίδι  

Τα συστήματα επαύξησης στοχεύον στην αντιμετώπιση δυσκολιών σε πολλούς 

τομείς της κοινωνικής φύσης του παιδιού, όπως ο τομέας της αμοιβαιότητας, της 

πρωτοβουλίας και της διαχείρισης των συγκρούσεων. Επικεντρώνονται στην βελτίωσης 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς η μάθηση πρέπει να βασίζεται στην εμπλοκή και την 

δημιουργικότητα των παιδιών μέσα σε ένα τεχνολογικά εμπλουτισμένο περιβάλλον. Η 

επίτευξη συμμετοχής σε δραστηριότητες αποτελεί κύριο παράγοντα ανάπτυξής τους, κι 

αυτό γιατί είναι ένας άμεσος τρόπος έκφρασης, ενώ παίζει ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο 

στην διαμόρφωση της ταυτότητάς του και στην ένταξή του στην κουλτούρα των 

συνομηλίκων του(Αγγέλη, 2018; Γκιργκινούδη & Μπάρμπας, 2014).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.1. Κοινωνικές Δεξιότητες: Εννοιολογικός Ορισμός & Κατηγοριοποίηση 

Ο όρος κοινωνικές δεξιότητες, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ορισμών που διατυπώθηκαν 

κατά καιρούς. Κάποιοι θεωρήθηκαν ελλείπεις όσο αναφορά το περιεχόμενο τους, ενώ 

κάποιοι διατύπωναν με ακρίβεια όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόταν. Ένας από 

τους πιο ολοκληρωμένους ορισμούς των κοινωνικών δεξιοτήτων που συναντάται στην 

διεθνή βιβλιογραφία, δόθηκε από τους Hersen και Bellack (1977), οι οποίοι χαρακτήρισαν 



τις κοινωνικές δεξιότητες ως δυνατότητες του ατόμου να εκφράσει τα συναισθήματά του, 

σε διαπροσωπικό πλαίσιο, χωρίς την απώλεια της κοινωνικής ενίσχυσης, είτε αυτά είναι 

θετικά, είτε αρνητικά. Μέσω αυτών, το άτομο έχει την ικανότητα να επικοινωνεί και να 

αλληλοεπιδρά επιτυχώς με την κοινωνία γύρω του. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνει 

τόσο με λεκτικό όσο και με μη λεκτικό τρόπο. Το άτομο, μέσω της κατάλληλης για κάθε 

περίπτωση συμπεριφοράς, είναι σε θέση να εκφράσει πιο στοχευμένα τις ανάγκες του, με 

απώτερο σκοπό να επιτύχει τους στόχους του (Αγγαρίδου, 2017). 

Σύμφωνα με τον Cronnin (1996) οι κοινωνικές δεξιότητες, αποτελούν στοιχεία για 

την επιτυχημένη και ανεξάρτητη λειτουργία του ατόμου στην κοινωνία. Τις χώρισε σε 5 

κατηγορίες. Έτσι έχουμε δεξιότητες αυτό-φροντίδας και ανεξάρτητη οικογενειακής ζωής, 

ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου, κοινωνικές και επικοινωνιακές, επαγγελματικές καθώς 

και δεξιότητες απαραίτητες για την συμμετοχή του ατόμου στην κοινότητα (Cronin, 1996). 

Στις δεξιότητες αυτό φροντίδας και ανεξάρτητης οικογενειακής ζωής 

συμπεριλαμβάνονται η σίτιση, η ένδυση, η ατομική υγιεινή και ο καλλωπισμός στο 

επίπεδο της αυτό-φροντίδας, καθώς και η οργάνωση και φροντίδα του σπιτιού στο επίπεδο 

της ανεξάρτητης οικογενειακής ζωής. Τα άτομα αυτά ανεξαρτητοποιούνται, αυξάνεται η 

συμμετοχή τους στην κοινωνία και μαθαίνουν να έχουν αυτοπεποίθηση και να είναι 

υπεύθυνα. Μέσω των δεξιοτήτων ψυχαγωγίας και εκμετάλλευσης ελεύθερου χρόνου, τα 

άτομα προλαμβάνουν τα συναισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης και μειώνονται αισθητά 

οι δυσπροσάρμοστες και αντικοινωνικές συμπεριφορές. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

έχουν άμεση συσχέτιση με τις διαπροσωπικές σχέσεις του ατόμου. Καλλιεργεί μέσω αυτόν 

την αυτό-αντίληψη, την αυτοεκτίμηση και την υπευθυνότητα, ενώ η επικοινωνία του 

γίνεται πιο αποτελεσματική σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο. Η ποιότητα της 

επικοινωνίας παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα τα κοινωνικά συστήματα που εντάσσεται το 

άτομο, όπως η οικογένεια, το σχολείο, η εργασία και ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος. 

Η επαγγελματική ιδιότητα διαφοροποιείται ηλικιακά. Έτσι για ένα παιδί, ο χώρος εργασίας 

του θεωρείται το σχολείο, ενώ αντίστοιχα για έναν ενήλικα, η δομή όπου δουλεύει. Οι 

καλές συνθήκες εργασίας, η ορθή συμπεριφορά απέναντι στους συνεργάτες βοηθούν το 

άτομο να αποκτήσει επάρκεια και να ελέγξει τα συναισθήματά του. Τόσο οι 

επαγγελματικές όσο και οι προ-επαγγελματικές δεξιότητες οδηγούν το άτομο στην 



αυτοπραγμάτωσή του. Τέλος, όσο αναφορά την ένταξη του ατόμου στην κοινωνία, γίνεται 

λόγος για δεξιότητες που τονώνουν την αυτοπεποίθησή του, ενισχύουν την πίστη στον 

εαυτό του, καθιστώντας το ικανό να λαμβάνει πλέον ελεύθερα αποφάσεις, βασισμένες 

στην κρίση του (Γιακουμάκη, 2012). 

 

4.2. Κοινωνικές Δεξιότητες: Άτομα με Νοητικές & Αναπτυξιακές Διαταραχές - 

Ποιότητας Ζωής & Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Ωστόσο η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων διαφέρει από άτομο σε άτομο, κυρίως δε αν 

εμπλέκονται διάφορες αναπηρίες όπως οι νοητικές και οι αναπτυξιακές. Στις περιπτώσεις 

αυτές ο βαθμός επίτευξης διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό, καθώς επηρεάζεται άμεσα η 

επικοινωνία σε εκφραστικό, προσληπτικό και γραπτό επίπεδο μιας και η κατανόηση των 

γνωστικών ερεθισμάτων πραγματοποιείται σε πολύ πιο αργό ρυθμό. Αναλυτικότερα, η 

κοινωνικοποίηση των αναπήρων είναι μια άμεση αναφορά στην προσαρμοστική τους 

συμπεριφορά, την ουσιαστική τους δηλαδή ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος, που βασίζονται με την σειρά τους στην αυτονομία, στην επαγγελματική 

(σχολική) προσαρμογή και στην συμμόρφωση με τους κοινωνικούς κανόνες. Προϋπόθεση 

επίτευξης θεωρείται η επαρκής ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών στοιχείων της 

προσωπικότητας του ατόμου, κυρίως όσο αναφορά την στάση αυτοδυναμίας του απέναντι 

στις καθημερινές πρακτικές, με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ομαλή κοινωνική 

ένταξη. 

Η ποιότητα ζωής είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν στον 

μέγιστο βαθμό τον τρόπο διαβίωσης του ατόμου με αναπηρία, συγκριτικά με τον τρόπο 

διαβίωσης ενός τυπικά αναπτυσσόμενου, που λειτουργεί ως πρότυπο. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά μπορεί να είναι τόσο θετικά όσο και αρνητικά και θεωρούνται βάση της κοινωνικής 

ένταξης και ενσωμάτωσης, της συναισθηματικής ευεξίας, του αυτοπροσδιορισμού και της 

προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου.  Ο όρος ποιότητα προσδιορίζει τον βαθμό στον οποίο 

το άτομο είναι σε θέση να απολαμβάνει τις δυνατότητες που του δίνονται, κατανοώντας 

τις ευκαιρίες αλλά και τους περιορισμούς των εκάστοτε καταστάσεων. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα στοχεύουν στην κοινωνική προσαρμογή του ατόμου σε ελεγχόμενο 

περιβάλλον. Οι κοινωνικές δεξιότητες που εκεί καθορίζουν το επίπεδο αυτονομίας και την 



ποιότητα ζωής των ατόμων. Ειδικότερα στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία μεγάλου 

βαθμού, οι κοινωνικές δεξιότητες έχουν αποκτήσει  καταλυτικό ρόλο, καθώς εμπλέκονται 

πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, καθιστώντας έτσι τον βαθμό επίτευξης τους βασικότερο 

κριτήριο της ιδρυματοποίησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης (Σούλης κ.α., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ II: ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΜΕΘΟΔΟΣ 

5.1. Μεθοδολογία Έρευνας 

Προκειμένου να αποκτηθεί μια γενική και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την 

επίδρασης της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε συμμετέχοντες με Νοητική Αναπηρία 

και Δ.ΑΦ., πραγματοποιήθηκε μια συστηματική αναζήτηση ερευνών στις οποίες 

παρουσιάζονται ανάλογα αποτελέσματα. Οι βάσεις αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν το Scopus, το ResearchGate  το Science Direct και η υποκατηγορία του eBSCOhost, 

το Eric.  

Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Augmented Reality, Intellectual 

Disabilities και Autism Spectrum Disorders σχηματίζοντας δυο διαφορετικούς 

συνδυασμούς, οι οποίοι είναι: 

 Augmented Reality and Intellectual Disabilities  

 Augmented Reality and Autism Spectrum Disorders. 

Στα δεδομένα της φάσης αυτής, προστέθηκαν δύο επιπλέον περιορισμοί που 

αφορούσαν παραμέτρους όπως η χρονολογία που εκδόθηκε η κάθε έρευνα και η ηλικιακή 

ομάδα που απευθύνονταν. Έτσι συλλέχθηκαν έρευνες της τελευταίας δεκαετίας (2010-

2020) δημοσιευμένες σε άρθρα και πρακτικά συνεδρίων με ανάλογο περιεχόμενο. Στόχος, 

να μπορεί να γίνεται λόγος για σχετικά σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα και να περιοριστεί 

σε μεγάλο βαθμό το ηλικιακό εύρος των ατόμων. 

Με την εφαρμογή των περιορισμών που αναφέρθηκαν, συγκεντρώθηκε ένα σύνολο 

9 ερευνών. Στις 9 αυτές έρευνες συμπεριλαμβάνονται 3 έρευνες σχετικές με την επίδραση 

της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε άτομα με Νοητική Αναπηρία, 3 έρευνες που 

αφορούν την επίδραση της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε παιδιά με Δ.Α.Φ. ενώ σε 3 

από τις έρευνες αναφέρεται η αποτελεσματικότητα της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε 

ένα γενικό πλαίσιο διαταραχών, οι οποίες εμπεριέχουν την Νοητική Αναπηρία και τις  

Δ.Α.Φ. μαζί.  



Το δικαίωμα πρόσβασης στην πλήρη μορφή του κάθε άρθρου δεν αποτέλεσε 

σημαντικό περιορισμό στην όλη διαδικασία, καθώς σε όσα δεδομένα δεν υπήρχε η 

δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης μέσω τον μηχανών αναζήτηση που προαναφέρθηκαν, 

αποκτήθηκε πρόσβασης μέσω του SciHub, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να έχει 

πρόσβαση στην πλήρη μορφή κάθε άρθρου, ενώ παρέχεται επιπλέον και η δυνατότητα 

αποθήκευσής τους. 

Το σύνολο των δεδομένων των ερευνών περιέχει τους βασικούς όρους αναζήτησης 

που προαναφέρθηκαν όπως επίσης και στοιχεία του εκάστοτε μεθοδολογικού σχεδιασμού, 

συμπεριλαμβανομένου του δείγματος κάθε έρευνας, της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, 

των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν.  

5.2. Σκοπός & Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών, διεθνούς 

επιπέδου, που σχετίζονται με την αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο με στόχο την βελτίωση βασικών κοινωνικολειτουργικών 

δεξιοτήτων παιδιών κι νέων με Νοητική Αναπηρία και Δ.Α.Φ. Τα ερευνητικά ερωτήματα 

που προέκυψαν με το πέρας της μελέτης αυτής είναι: 

1) Ποια τα οφέλη της χρήσης εφαρμογών Επαυξημένης 

Πραγματικότητας σε παιδιά και νέους με Νοητική Αναπηρία και Διαταραχές στο 

Φάσμα του Αυτισμού με στόχο την βελτίωση Κοινωνικολειτουργικών Δεξιοτήτων 

2) Ποιος ο βαθμός αποτελεσματικότητας των εφαρμογών 

Επαυξημένης Πραγματικότητας στον τομέα της κοινωνικής ζωής των ατόμων 

αυτών; 

 

 

 

 



5.3. Παρουσίαση Ερευνών 

ΕΡΕΥΝΑ 1Η: Using an augmented reality game to teach three junior high school students 

with intellectual disabilities to improve ATM use 

Στην έρευνα τους οι Kang  και Chang (2019) μελέτησαν την αποτελεσματικότητα 

μιας εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας σε παιδιά με Νοητική Αναπηρία, στην 

βελτίωση και εκμάθηση της χρήσης ενός μηχανήματος ΑΤΜ. Μέσω μιας εφαρμογής που 

στηρίζεται στα βασικά στοιχεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 3 παιδιά, 2 αγόρια και 1 

κορίτσι, ηλικίας 14 & 15 κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν εικονική ανάληψη (φάση 1η) 

και μεταφορά χρημάτων (φάση 2η).   Και οι 2 φάσεις αναλύθηκαν και μετρήθηκαν σε 3 

επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορούσε την έναρξη όπου αναλύθηκε η ικανότητα χρήσης 

ΑΤΜ από τους μαθητές χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή με την εφαρμογή, στη συνέχεια, 

κατά το δεύτερο επίπεδο, αναλύθηκε η ικανότητα χρήσης ενός ΑΤΜ μέσω εικονικής 

αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή και στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο αναλύθηκε η 

ικανότητα των μαθητών να διατηρήσουν τα υψηλά αποτελέσματα που απέκτησαν κατά το 

επίπεδο 2. Απώτερος σκοπός της έρευνας αυτής είναι η ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης 

των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με Νοητική Αναπηρία με προϊόντα και υπηρεσίες της 

κοινωνίας. 

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

Κατά την πρώτη φάση, που αφορούσε την εικονική ανάληψη χρημάτων το 

ποσοστό του Άλαν στο πρώτο επίπεδο ήταν 27% ενώ στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο, το 

ποσοστό αυτό αυξήθηκε και στα δυο κατακόρυφα και άγγιξε το 100%. Το ποσοστό της 

Μπέτι αντίστοιχα στο πρώτο επίπεδο ήταν 43% ενώ στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο το 

ποσοστό αυτό αυξήθηκε επίσης με τον ίδιο τρόπο και άγγιξε και αυτό το 100%. Τέλος το 

ποσοστό του Κρις στο πρώτο επίπεδο ήταν 54% και όπως και οι άλλοι δυο συμμετέχοντες, 

έτσι και αυτός στα επόμενα επίπεδα (δεύτερο και τρίτο) άγγιξε το ποσοστό του 100%.                                                                                                             

 Κατά την δεύτερη φάση, που αφορούσε την εικονική μεταφορά χρημάτων, το 

ποσοστό του Άλαν στο πρώτο επίπεδο ήταν 28%, ενώ μετά τις μετρήσεις στο δεύτερο και 

τρίτο επίπεδο, το ποσοστό αυτό και στα 2 άγγιξε το 100%. Το ποσοστό τη Μπέτι στο 



πρώτο επίπεδο ήταν 38% και οι αντίστοιχες μετρήσεις στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο 

έδειξαν ότι το ποσοστό αυτό αυξήθηκε και άγγιξε και στα δυο το 100%. Τέλος το ποσοστό 

του Κρις στο πρώτο επίπεδο ήταν 49% και αντίστοιχα το ποσοστό στα επόμενα δυο 

επίπεδα (δεύτερο και τρίτο) αυξήθηκε εξίσου ραγδαία και άγγιξε και αυτό το 100%. 

ΕΡΕΥΝΑ 2Η: Examining Augmented Reality to Improve Navigation Skills in 

Postsecondary Students With Intellectual Disability 

Στην έρευνα τους οι Smith, Cihak, Kim, McMahon & Wright (2017) μελέτησαν 

την αποτελεσματικότητα της επαυξημένης πραγματικότητας στην βελτίωση δεξιοτήτων 

πλοήγησης σε 3 μαθητές, 2 αγόρια ηλικίας 25 & 23 και 1 κορίτσι ηλικίας 22. Μέσω της 

χρήσης ενός κινητού τηλεφώνου, οι μαθητές καλούνταν να πάρουν σωστές αποφάσεις, 

κατά την αλληλεπίδραση τους με την εφαρμογή  ώστε να φτάσουν με επιτυχία σε 

προορισμούς-στόχους, κινούμενοι με τα πόδια μέσα στην πανεπιστημιούπολη. Αρχικά, 

μέσω μιας προ-εκπαίδευσης που έγινε, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τον χάρτη της 

πανεπιστημιούπολης. Αμέσως μετά δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν σωστά την εφαρμογή και δοκιμάστηκαν και σε αυτό το επίπεδο. Υπήρχε 

μια λειτουργική σχέση μεταξύ του χάρτη και της εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. 

Μετέπειτα, μπήκαν επίσημα στο επίπεδο κανονικής χρήσης της εφαρμογής, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε 4 επίπεδα. Κατά την έναρξη μετρήθηκε από τον κάθε μαθητή 

ξεχωριστά η ικανότητα λήψης αποφάσεων ως προς τον προσανατολισμό του προς 

συγκεκριμένα σημεία, ύστερα  έγινε χρήση της εφαρμογής και από τους τρείς μαθητές, 

στην επόμενη φάση αποσύρθηκε η εφαρμογή και οι μαθητές κλήθηκαν να ξαναπάρουν 

αποφάσεις προσανατολισμού και στην τελική φάση, όταν η εφαρμογή αποκαταστάθηκε, 

οι συμμετέχοντες αύξησαν και πάλι το ποσοστό τους κατακόρυφα.  

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής: 

Για τον χρήστη Α: Στην φάση 1 είχε ποσοστό 18%, στην φάση 2 το ποσοστό 

αυξήθηκε στο 92%, στην τρίτη φάση το ποσοστό μειώθηκε στο 16% και στην φάση 4 το 

ποσοστό αυξήθηκε και άγγιξε το 100%.                                                                                                                      



Για τον χρήστη Β: Στην φάση 1 είχε ποσοστό 32%, στην φάση 2 το ποσοστό 

αυξήθηκε στο 96%, στην τρίτη φάση το ποσοστό μειώθηκε στο 35% και στην φάση 4 το 

ποσοστό αυξήθηκε και άγγιξε το 100%.                                                                                                       

Για τον χρήστη Γ:   Στην φάση 1 είχε ποσοστό 32%, στην φάση 2 το ποσοστό 

αυξήθηκε στο 94%, στην τρίτη φάση το ποσοστό μειώθηκε στο 23% και στην φάση 4 το 

ποσοστό αυξήθηκε και άγγιξε το 97%. 

 

ΕΡΕΥΝΑ 3Η: Augmented Reality as a Navigation Tool to Employment Opportunities for 

Postsecondary Education Students With Intellectual Disabilities and Autism 

Στην έρευνά τους οι McMahon, Cihak & Wright (2015) μελέτησαν την 

αποτελεσματικότητα των μέσων Επαυξημένης Πραγματικότητας ως εργαλείο πλοήγησης 

για πιθανές ευκαιρίες απασχόλησης σε παιδιά με Νοητική Αναπηρία και Δ.Α.Φ.. Στην 

συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος 2 αγόρια  ηλικίας 21 και 24  και 2 κορίτσια ηλικίας 

23 και 20 Το αγόρι ηλικίας 21 ετών με IQ: 63, είχε διαγνωστεί με Δ.Α.Φ., ενώ οι υπόλοιποι 

τρεις συμμετέχοντες ήταν άτομα που είχαν διαγνωστεί με Νοητική Αναπηρία.  

 Στην αρχική φάση τα παιδιά έπρεπε να φτάσουν σε έναν άγνωστο προορισμό 

στόχο μέσω χρήσης ενός συμβατικού χάρτινου χάρτη. Στην συνέχεια έπρεπε να 

ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία μέσω ενός χάρτη πάνω στον οποίον οι ερευνητές είχαν 

μαρκάρει συγκεκριμένους προορισμούς στόχους, επίσης άγνωστους για τους 

συμμετέχοντες. Η φάση 2, όμοια με την φάση 1, είχε ως μέσο έναν χάρτινο χάρτη. Στην 

συνέχεια, στην 3η φάση, χρησιμοποιήθηκε το Google Maps, μέσω ενός κινητού 

τηλεφώνου, όπου οι ερευνητές επέλεγαν προορισμούς στόχους και τους έστελναν στις 

συσκευές των συμμετεχόντων. Πραγματοποιούσαν επίσης διαδοχικούς ελέγχους ώστε να 

μπορέσουν να παρέχουν ενδεχόμενη βοήθεια, χειροκίνητη ή λεκτική, μετά από 3 διαδοχικά 

σφάλματα. Στην τελευταία φάση, δόθηκε στα παιδιά η εφαρμογή.  

 

 



Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

Για τον χρήστη Α: στην αρχική φάση είχε ποσοστό 12.1%. Στην επόμενη φάση, 

όπου αναφέρεται η χρήση του συμβατικού χάρτη, συγκέντρωσε ποσοστό 13,8% και στην 

συνέχεια, στην επόμενη φάση, εκεί όπου εκτέθηκε στο περιβάλλον του Google Maps, 

ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 49,1%. Στην τελευταία φάση, η διαδικασία χωρίστηκε σε 4 

ξεχωριστές συνεδρίες, αλλά τα αποτελέσματα ήταν ορατά ήδη από τις πρώτες 2, με το 

ποσοστό  στην 1η συνεδρία να φτάνει το 75% και στο τέλος της 2ης συνεδρίας να αγγίζει 

το 100%.  

Για τον χρήστη Β: στην αρχική φάση είχε ποσοστό 11.5%. Στην επόμενη φάση, 

όπου αναφέρεται η χρήση του συμβατικού χάρτη, συγκέντρωσε ποσοστό 20,14% και στην 

συνέχεια, στην επόμενη φάση, εκεί όπου εκτέθηκε στο περιβάλλον του Google Maps, το 

ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 45,75%. Στην τελευταία φάση η διαδικασία χωρίστηκε σε 5 

ξεχωριστές συνεδρίες, αλλά τα αποτελέσματα ήταν ορατά ήδη από τις πρώτες 3, με το 

ποσοστό  στην 1η συνεδρία να φτάνει το 75% και στο τέλος της 3ης  συνεδρίας να αγγίζει 

το 100%.  

Για τον χρήστη Γ: στην αρχική φάση είχε ποσοστό 16,13%. Στην επόμενη φάση, 

όπου αναφέρεται η χρήση του συμβατικού χάρτη, συγκέντρωσε ποσοστό 20,47% και στην 

συνέχεια, στην επόμενη φάση, εκεί όπου εκτέθηκε στο περιβάλλον του Google Maps, το 

ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 40,95%. Στην τελευταία φάση, η διαδικασία χωρίστηκε σε 4 

ξεχωριστές συνεδρίες, αλλά τα αποτελέσματα ήταν ορατά ήδη από τις πρώτες 3, με το 

ποσοστό  στην 1η συνεδρία να φτάνει το 75% και στο τέλος της 3ης  συνεδρίας να αγγίζει 

το 100%. 

Για τον χρήστη Δ: στην αρχική φάση είχε ποσοστό 13,6%. Στην επόμενη φάση, 

όπου αναφέρεται η χρήση του συμβατικού χάρτη, συγκέντρωσε ποσοστό 19,0% και στην 

συνέχεια, στην επόμενη φάση, εκεί όπου εκτέθηκε στο περιβάλλον του Google Maps, το 

ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 31,4%. Στην τελευταία φάση, η διαδικασία χωρίστηκε σε 4 

ξεχωριστές συνεδρίες, αλλά τα αποτελέσματα ήταν ορατά ήδη από τις πρώτες 2, με το 

ποσοστό  στην 1η συνεδρία να φτάνει το 85,7% και στο τέλος της 2ης συνεδρίας να αγγίζει 

το 100%. 



ΕΡΕΥΝΑ 4Η: Intelligent Context-Aware Augmented Reality to Teach Students with 

Intellectual and Developmental Disabilities 

Οι Reardon, Wright, Cihak & Parker (2016) στην έρευνά τους μελέτησαν μια νέα 

εκπαιδευτική προσέγγιση που αξιοποιεί την χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας, με 

στόχο την δημιουργία ανώτερης μαθησιακής εμπειρίας, συγκριτικά με την ήδη υπάρχουσα. 

Πρόκειται για μια εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας που χρησιμοποιεί την όραση 

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και τις μηχανικές τεχνικές εκμάθησης για την παροχή 

εκπαιδευτικών προτροπών στα παιδιά με Νοητική Αναπηρία και άλλες αναπτυξιακές 

διαταραχές. Η διαδικασία είναι απλή. Μια εικόνα λαμβάνεται από την κάμερα στο κεφάλι 

του παιδιού και ταξινομείται και ο συνδυασμός της επαυξητικής εικόνας και ήχου δίνουν 

την κατάλληλη εκπαιδευτική ερώτηση που θα οδηγήσει στο επόμενο βήμα. Έλαβαν μέρος  

3 παιδιά, 2 αγόρια και 1 κορίτσι, ηλικίας 19-29. H διαδικασία περιείχε 3 πειράματα, με 3 

φάσεις στο κάθε ένα.  

Στο 1ο πείραμα στόχος ήταν να φωτοτυπήσουν ένα σωστό αριθμό αντιγράφων ενός 

εγγράφου. Στο 2ο πείραμα στόχος είναι τα παιδιά να πραγματοποιούν την λήψη ενός 

αντιγράφου δήλωσης του προπληρωμένου λογαριασμού τους και να ανακτούν 

ηλεκτρονικές πληροφορίες από αυτόν. Τέλος, στο 3ο πείραμα στόχος ήταν η γεωμετρική 

εργασία και συγκεκριμένα η συναρμολόγηση. Η δυνατότητα χειρισμού αντικειμένων και 

η κατανόηση της τοποθέτησης και του προσανατολισμού, από την ακολουθία των σωστών 

βημάτων. Ωστόσο εμφανίστηκαν διάφορα προβλήματα που κλιμακώθηκαν από την 

αναγνώριση ως την τοποθέτηση και την περιστροφή, για αυτό και τα παιδιά υποβλήθηκαν 

πρώτα σε μια διαδικασία εύρεσης του περιγράμματος και του χρώματος. 

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:  

Για τον χρήστη Α: 1ο πείραμα: στην αρχική φάση (φάση 1), το ποσοστό επιτυχίας 

μειώθηκε από το 20% στο 10%, στην φάση της παροχής οδηγιών (φάση 2), το ποσοστό 

παρέμεινε στο 100% σε όλη την διάρκεια και στην τελευταία φάση της παρέμβασης (φάση 

3) το ποσοστό παρέμεινε και εκεί στο 100%. 2ο  πείραμα:  στην αρχική φάση (φάση 1), το 

ποσοστό επιτυχίας παρέμεινε στο 10%, στην φάση της παροχής οδηγιών (φάση 2), το 



ποσοστό παρέμεινε στο 100% καθόλη την διάρκεια και στην τελευταία φάση της 

παρέμβασης (φάση 3) το ποσοστό αυξήθηκε από το 80% στο 100%. 3ο πείραμα: στην 

αρχική φάση (φάση 1), το ποσοστό επιτυχίας μειώθηκε από το 80% στο 60% και στην 

τελευταία φάση της παρέμβασης (φάση 3) το ποσοστό αυξήθηκε από το 90% στο 100%. 

Δεν παρατηρήθηκε μέτρηση στην φάση 2.                                                                          

 Για τον χρήστη Β: 1ο πείραμα: στην αρχική φάση (φάση 1), το ποσοστό επιτυχίας 

παρέμεινε στο 10%, στην φάση της παροχής οδηγιών (φάση 2), το ποσοστό παρέμεινε στο 

100% καθόλη την διάρκεια και στην τελευταία φάση της παρέμβασης (φάση 3) το ποσοστό 

παρέμεινε και εκεί στο 100%. 2ο  πείραμα: στην αρχική φάση (φάση 1), το ποσοστό 

επιτυχίας παρέμεινε στο 10%, στην φάση της παροχής οδηγιών (φάση 2), το ποσοστό 

παρέμεινε στο 100% καθόλη την διάρκεια και στην τελευταία φάση της παρέμβασης 

(φάση 3) το ποσοστό παρέμεινε και εκεί στο 100%. 3ο πείραμα: στην αρχική φάση (φάση 

1), το ποσοστό επιτυχίας μειώθηκε από το 60% στο 40% και στην τελευταία φάση της 

παρέμβασης (φάση 3) το ποσοστό αυξήθηκε από το 90% στο 100%. Δεν παρατηρήθηκε 

μέτρηση στην φάση 2.                                                                                              

Για τον χρήστη Γ: 1ο πείραμα: στην αρχική φάση (φάση 1), το ποσοστό επιτυχίας 

παρέμεινε στο 0%, στην φάση της παροχής οδηγιών (φάση 2), το ποσοστό παρέμεινε στο 

100% σε όλη την διάρκεια και στην τελευταία φάση της παρέμβασης (φάση 3) το ποσοστό 

παρέμεινε και εκεί στο 100%. 2ο  πείραμα:  στην αρχική φάση (φάση 1), το ποσοστό 

επιτυχίας παρέμεινε στο 10%, στην φάση της παροχής οδηγιών (φάση 2), το ποσοστό 

παρέμεινε στο 100% σε όλη την διάρκεια και στην τελευταία φάση της παρέμβασης (φάση 

3) το ποσοστό παρέμεινε και εκεί στο 100%. 3ο πείραμα: στην αρχική φάση (φάση 1), το 

ποσοστό επιτυχίας παρέμεινε στο 50% και στην τελευταία φάση της παρέμβασης (φάση 

3) το ποσοστό παρέμεινε  στο 100%. Δεν παρατηρήθηκε μέτρηση στην φάση 2. 

ΕΡΕΥΝΑ 5Η: Augmented Reality and Functional Skills Acquisition Among Individuals 

With Special Needs: A Meta-Analysis of Group Design Studies 

Στην έρευνά τους οι Baragash, Al-Samarraie, Moody & Zaqout (2020) έκαναν μια 

μετά-ανάλυση ενός συνόλου ερευνών, που εξετάζουν την απόκτηση λειτουργικών 



δεξιοτήτων από άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για ένα σύνολο 119 συμμετεχόντων, 

με τους 36 να έχουν προβλήματα όρασης, 34 να είναι παιδιά με Νοητική Αναπηρία και 

Δ.Α.Φ., τα 20 παιδιά είχαν προβλήματα στην ακοή τους, τα 18 με σύνδρομο Down και τα 

υπόλοιπα 11 είχαν πρόβλημα Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητας.  Ηλικιακά, τα παιδιά ήταν από 4ων έως και 12 ετών ενώ σε δύο μελέτες 

μόνο η ηλικία των συμμετεχόντων ήταν λίγο πιο πάνω από το 12. Όσο αναφορά το φύλο,  

το 76% ήταν αγόρια και το 33% ήταν κορίτσια.                                                                                                                                                                                                                         

Το σύνολο αποτελείται από 7 έρευνες. Οι 2 από αυτές αναφέρονται στην εκμάθηση 

βασικών δεξιοτήτων αριθμητικής και απευθυνθήκαν σε παιδιά με Νοητική Αναπηρία και 

Δ.Α.Φ, ώστε να εξασκήσουν την αριθμητική τους ικανότητα για ανερχόμενες οικονομικές 

συναλλαγές και 1 έρευνα αναφερόταν στην ανάπτυξη κατάλληλων αντιδράσεων από 

παιδιά με Δ.Α.Φ.  

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:  

Τόσο αυτές (3) όσο και οι υπόλοιπες 4 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη και 

βελτίωση λειτουργικών δεξιοτήτων σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και πολλαπλές 

αναπηρίες. Χαρακτηρίστηκε συγκεκριμένα ως αποτελεσματική, αρκετά βοηθητική για 

αυτά τα παιδιά καθώς μέσω αυτών θα είναι πλέον σε θέση να πάρουν τις σωστές αποφάσεις 

μπροστά στις καθημερινές προκλήσεις και να καθοδηγούν τις δράσεις τους στην κοινωνία.  

ΕΡΕΥΝΑ 6Η: Effects of Integrating Augmented Reality in Early Childhood Special 

Education 

Οι Savitha & Renumol (2019) στην έρευνά τους μελέτησαν την επίδραση της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας σε παιδιά με ήπια και μέτρια Νοητική Αναπηρία.  

Συναισθήματα ανησυχίας, αδυναμία επικέντρωσης της προσοχής, καθυστέρηση στην 

παροχή υπηρεσιών, έλλειψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και έλλειψη 

γνώσεων σχετικά με την τεχνολογία που θα βοηθήσουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να 

ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη  

σχολική υποστήριξη, είναι κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.  Ο εντοπισμός 



των δυσκολιών αυτών στο δημοτικό σχολείο μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά αυτά στις 

μετέπειτα ακαδημαϊκές και κοινωνικές τους δράσεις. Στο πείραμα έλαβαν μέρος 8 παιδιά 

με ήπιου και μέτριου βαθμού Νοητική Αναπηρία, 6 αγόρια και 2 κορίτσια ηλικίας 5 έως 

10 ετών. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Στην 1η ομάδα (πειραματική ομάδα) μπήκαν 

τα 4 παιδιά που χαρακτηρίστηκαν επιπλέον ως υπερκινητικά και είχαν το πλεονέκτημα να 

χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας ως μέθοδο εκμάθησης 

και στην 2η ομάδα (ομάδα ελέγχου) μπήκαν τα υπόλοιπα 4, τα οποία και ακολουθήσαν μια 

πιο συμβατική μέθοδο διδασκαλίας. Κάθε παιδί πήρε μέρος σε ένα πρόγραμμα διάρκειας 

50 λεπτών και μετρήθηκε η απόδοσή του στις παραμέτρους ταυτοποίηση, προσοχή, χρόνος 

εκμάθησης και ανταπόκριση στο μαθησιακό υλικό. Αυτό έγινε μέσα από ένα παιχνίδι 

εκμάθησης ονομάτων ζώων στα αγγλικά μέσω καρτών (flashcards). Πριν, ζητήθηκε από 

όλα τα παιδιά να προσδιορίσουν τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου από το Α στο Ε. 

Αμέσως μετά οι ομάδες χωρίστηκαν. Η πειραματική ομάδα, μέσω της εφαρμογής, σάρωνε 

τις κάρτες με το κινητό τηλέφωνο και μπορούσαν να έχουν μια 3D εικόνα του ζώου, τον 

ήχο που παράγει, την ορθογραφία του ονόματός του και την συμπεριφορά του. Μετά 

ακολουθούσε ένα διάλειμμα 30 λεπτών. Έπειτα γινόταν η διαδικασία αξιολόγησης. 

Ελέγχθηκε η βελτίωση στην ικανότητα αναγνώρισης του αλφαβήτου και η ανάκληση στην 

μνήμη ανάλογων πληροφοριών. 

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:   

Το ποσοστό ταυτοποίησης για την ομάδα ελέγχου ήταν x<40 ενώ για την 

πειραματική ομάδα χ=40. Το ποσοστό προσοχής για την ομάδα ελέγχου ήταν x<20 και για 

την πειραματική ομάδα x>60. Ο χρόνος εκμάθησης μετρήθηκε σε ποσοστό x>80 για την 

ομάδα ελέγχου και x<60 για την πειραματική ομάδα. Τέλος, η ανταπόκριση στο 

μαθησιακό υλικό είχε ποσοστό x<40 στην ομάδα ελέγχου και x>80 στην πειραματική 

ομάδα αντίστοιχα. Όσο αναφορά τις τελευταίες μετρήσεις, η ικανότητα αναγνώρισης είχε 

ποσοστό x<40 στην ομάδα ελέγχου και x>80 την πειραματική ομάδα και η ικανότητα 

ανάκλησης στην μνήμη είχε ποσοστό x<40 για την ομάδα ελέγχου και x=80 για την 

πειραματική ομάδα. Τέλος, από την παράλληλη έρευνα σε γονείς και εκπαιδευτικούς 

βγήκε το συμπέρασμα ότι η εν λόγο εφαρμογή είναι εύκολη στην χρήση και αποδοτική 

τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού.  



ΕΡΕΥΝΑ 7Η : MOSOCO: A Mobile Assistive Tool to Support Children with Autism 

Practicing Social Skills in Real – Life Situations 

Οι Escobedo, Nguyen, Boyd, Hirano, Rangel, Garcia-Rosas, Tentori & Hayes 

(2012) μελέτησαν μια εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας, κινητού τηλεφώνου, 

που διευκολύνει την εξάσκηση και εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, αυξάνει την 

ποιοτική και ποσοτική αλληλεπίδραση, μειώνει τα κοινωνικά και συμπεριφορικά 

παραπατήματα και επιτρέπει την εμπλοκή παιδιών με Δ.Α.Φ. σε ομάδες νευροτυπικών. 

Χρησιμοποιεί την τεχνολογία της οπτικής υποστήριξης ενός επικυρωμένου προγράμματος, 

το πρόγραμμα Πυξίδα, ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις κοινωνικές 

δυσκολίες. Έγινε μια αναπτυξιακή μελέτη 7 εβδομάδων. Η εφαρμογή ονομάζεται 

MOSOCO (Mobile Social Compass) χρησιμοποιεί την μέθοδο των κοινωνικών ιστοριών, 

και την οπτική υποστήριξη ώστε να τους διδάξει τις βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Οι 

ελάχιστες δεξιότητες που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση 

κατευθύνονται από τα 6 βασικά σημεία: οπτική επαφή, εγγύτητα χώρου, έναρξη 

αλληλεπίδρασης, διατύπωση ερωτήσεων, εκδήλωση ενδιαφέροντος, ολοκλήρωση 

αλληλεπίδρασης. Κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα έχει 8 βήματα ενώ τα παιδιά χωρίζονται 

σε 2 γκρουπ, ανάμεικτα αυτιστικά και νευροτυπικά.  

Αρχικά η εκπαιδευτικός παρουσιάζει την κοινωνική δεξιότητα που πρόκειται να 

διδάξει. Μετά δείχνει στα παιδιά την οπτική υποστήριξη της δραστηριότητας αυτής. 

Παρουσιάζει στην συνέχεια μια κοινωνική ιστορία ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να 

συνδέσουν την οπτική πληροφορία με την συγκεκριμένη κοινωνική δεξιότητα και την 

κοινωνική περίσταση. Στην συνέχεια ο εκπαιδευτικός υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο 

η δεξιότητα αυτή χρησιμοποιείται στο ανάλογο κοινωνικό πλαίσιο και τα παιδιά, με την 

σειρά τους, χωρίζονται σε ζευγάρια και ανάλογα τον ρόλο τους κάθε φορά 

επαναλαμβάνουν αυτό που είδαν από τον δάσκαλο. Τέλος, αξιολογούνται οι επιδόσεις τους 

και ενθαρρύνονται ώστε να χρησιμοποιήσουν την κοινωνική δεξιότητα που έμαθαν σε 

πραγματική συνθήκη. 

 

 



Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:  

Ο αριθμός αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συμμετεχόντων αυξήθηκε κατά 56,73%, 

με την εφαρμογή. (χωρίς: 386 / MOSOCO: 605). Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με Δ.Α.Φ. 

αφιέρωναν λιγότερο χρόνο στην αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους μαθητές όσο 

χρησιμοποιούσαν την εφαρμογή (χωρίς: 27 /  MOSOCO: 7). Ακόμη τα νευροτυπικά παιδιά 

περνούσαν περισσότερο χρόνο μόνα τους με την εφαρμογή ( χωρίς: 14 / MOSOCO: 136). 

Επίσης τα παιδιά με Δ.Α.Φ.  αλληλοεπιδρούν περισσότερο με την χρήση της εφαρμογής 

(χωρίς: 50 / MOSOCO:60). Οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή σημείωσαν 

ουσιαστικές αλλά όχι σημαντικές, περισσότερο λεκτικές, αλληλεπιδράσεις από ότι χωρίς 

την εφαρμογή (χωρίς: 160 / MOSOCO: 389). Τέλος, ο χρόνος αλληλεπίδρασης με την 

εφαρμογή στα αυτιστικά παιδιά (8 λεπτά και 49 δεύτερα), συγκριτικά με τον χρόνο χωρίς 

την εφαρμογή  (6 λεπτά και 8 δεύτερα). 

ΕΡΕΥΝΑ 8Η : Augmented reality-based self-facial modeling to promote the emotional 

expression and social skills of adolescents with autism spectrum disorders 

Οι Chen, Lee & Lin (2015) στην μελέτησαν την επίδραση μιας εφαρμογής 

Επαυξημένης Πραγματικότητας, ονομάστηκε ARSFM (Augmented Reality based self-

facial modeling learning system) σε παιδιά με Δ.Α.Φ. ώστε να συνειδητοποιήσουν την 

έκφραση του προσώπου στις διάφορες καταστάσεις. Το παιδί φοράει μια ειδική συσκευή 

στο κεφάλι του και μια 3D έκφραση επικαλύπτει το πρόσωπο του παιδιού σε μια οθόνη 

υπολογιστή, διευκολύνοντάς το έτσι να αξιολογήσει σωστά την κοινωνική περίσταση. 

Στην έρευνα πήραν μέρος 2 αγόρια και 1 κορίτσι ηλικίας 10-13 ετών. 

Στην αρχή ο θεραπευτής αφηγείται μια ιστορια και δίνει στους συμμετέχοντες 4-5 

εικονογραφημένες σκηνές. Οι μαθητές παρατηρούν τις σκηνές και επιλέγουν την 

κατάλληλη μάσκα με το κατάλληλο συναίσθημα. Έπειτα ξεκινάνε οι φάσεις. Στην αρχική 

φάση, συλλέγονται οι πληροφορίες από τα παιδιά για το σενάριο που είδαν και επιλέγουν 

την κατάλληλη μάσκα για κάθε σκηνή. Ύστερα, στην φάση της παρέμβασης 

χρησιμοποιείται η εφαρμογή, η οποία δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν το 

πλαίσιο και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Ακολουθούν οι πειραματικές συνεδρίες 

που διαρκούν 25-30 λεπτά. Εκεί το παιδί, έχοντας το σενάριο, επιλεγεί 1 από τις 6 



εκφράσεις και ο θεραπευτής ρωτάει γιατί επέλεξε την συγκεκριμένη μάσκα. Η φάση της 

παρακολούθησης, που είναι και η τελευταία, πραγματοποιείται 2 εβδομάδες μετά την φάση 

παρέμβασης για να διαπιστωθεί αν και πόσο οι συμμετέχοντες είχαν διατηρήσει την 

δεξιότητα που είχαν αποκτήσει. Στην φάση αυτή δεν χρησιμοποιείται η εφαρμογή, αλλά 

τα παιδιά καθόρισαν το συναίσθημα βάση του σεναρίου και βάση εξέτασης εικόνων.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα εξής: 

Για τον χρήστη Α, η αρχική φάση είχε ποσοστό 20%, κατά την φάση παρέμβασης 

το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 96.43% και στη φάση παρακολούθησης μειώθηκε και 

έφτασε το 81.25%. 

Για τον χρήστη Β, η αρχική φάση είχε ποσοστό 27%, κατά την φάση παρέμβασης 

το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 92,14% και στη φάση παρακολούθησης μειώθηκε και 

έφτασε το 80,83%.  

Για τον χρήστη Γ, η αρχική φάση είχε ποσοστό 38,75%, κατά την φάση 

παρέμβασης το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 92,85% και στη φάση παρακολούθησης 

μειώθηκε και έφτασε το 80,25%. 

ΕΡΕΥΝΑ 9Η : Feasibility of an Autism-Focused Augmented Reality Smartglasses System 

for Social Communication and Behavioral Coaching 

Οι  Liu, Salisbury, Vahabzedeh & Sahin (2017) μελέτησαν την επίδραση της 

Επαυξημένης Πραγματικότητας σε  παιδιά με Δ.Α.Φ., με στόχο την βελτίωση της 

κοινωνικής επικοινωνίας και συμπεριφοράς.  

Είναι μια συσκευή γυαλιών, που ονομάζεται Brain Power System (BPS) και έχει 2 

εφαρμογές, το Face game και Emotion game. Kαι οι 2 εφαρμογές χρησιμοποιούν 

αλγορίθμους όρασης με τους οποίους ανιχνεύουν πρόσωπα στο περιβάλλον του παιδιού. 

Οι εικόνες αυτές αποθηκεύονται και εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Στην 

εφαρμογή Face game η εικόνα στον υπολογιστή επικαλύπτεται από ένα cartoon που θα 

τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον του χρήστη. Μόλις συμβεί αυτό, σταδιακά 

αρχίζει και εξαφανίζεται αποκαλύπτοντας το αληθινό  πρόσωπο από κάτω. Στόχος, η 



μείωση της βλεμματικής αδιαφορίας. Στην εφαρμογή Emotion game, ανιχνεύεται και πάλι 

το πρόσωπο, όπως στην προηγούμενη εφαρμογή και μια σειρά συναισθηματικών 

εκφράσεων εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Το παιδί έχει να διαλέξει την 

έκφραση που ταιριάζει καλύτερα στο αληθινό πρόσωπο, ανάμεσα από 2 Emoji επιλογές. 

Στόχος, να μπορεί το παιδί να ανακαλύψει και να προσδιορίσει τα συναισθήματα γύρω 

του. Oι συμμετέχοντες ήταν 2 αγόρια ηλικίας 8,7 και 9.9 ετών που είχαν διαγνωστεί με 

Δ.Α.Φ.. Οι φροντιστές έκανα λόγο για μείωση συμπτωμάτων ευερεθιστότητας, λήθαργου, 

στερεοτυπικής συμπεριφοράς Υπερκινητικότητας - μη συμμόρφωσης και ακατάλληλης 

ομιλίας 

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

Για τον χρήστη Α, το σύμπτωμα Ευερεθιστότητας μειώθηκε κατά 16 μονάδες, τα 

συμπτώματα Λήθαργου και Στερεοτυπικής Συμπεριφοράς εξαφανίστηκαν εντελώς, η 

Υπερκινητικότητα – μη Συμμόρφωση μειώθηκε κατά 15 μονάδες και η Ακατάλληλη 

Ομιλία έφτασε και αυτή στο 0. 

Για τον χρήστη Β, τα συμπτώματα Ευερεθιστότητας μειώθηκαν κατά 11 μονάδες, 

τα συμπτώματα Λήθαργου εξαφανίστηκαν εντελώς, η Στερεοτυπική Συμπεριφορά 

μειώθηκε κατά 1 μονάδα, η Υπερκινητικότητα κατά 18 και η Ακατάλληλη Ομιλία 

αντίστοιχα κατά 3 μονάδες 

Στην συνέχεια, στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βασικά σημεία κάθε έρευνας που 

προαναφέρθηκε. Παρατηρώντας τις στήλες από τα αριστερά προς τα δεξιά, αναγράφεται 

ο αριθμός της έρευνας, έτσι όπως έχει γραφτεί και στο υποκεφάλαιο της παρουσίασης 

ερευνών  (5.3), το έτος, η συγγραφική ομάδα, πόσα είναι τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα 

που έχουν τεθεί σε κάθε έρευνα ξεχωριστά, το δείγμα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η κάθε 

έρευνα, το είδος διαταραχής στο οποίο απευθύνεται η κάθε μία από τις παρεμβάσεις 

επαύξησης που παρουσιάζονται, το μέσο διάδρασης που χρησιμοποιείται, ο σκοπός 

υλοποίησης και τα βασικά αποτελέσματα, στα οποία και παρατηρήθηκε βελτίωση στις 

μετρήσεις των επιδόσεων.  

 



Πίνακας 1: Παρουσίαση Ερευνών  

 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1Η 
Kang, Y.-S, 

Chang, Y.-J.
2019 1

N=3.                       

Αγόρια ηλικίας: 14,15           

Κορίτσι ηλικίας: 15 

Νοητική Αναπηρία

Συσκευη 

Επαυξημένης 

Πραγματικότητας 

με στοιχεια 

ηλεκτρονικών 

παιχνιδιων

Αύξηση 

αλληλεπίδρασης με 

προϊόντα/υπηρεσίες 

της κοινωνίας

Βελτίωση αλληκεπίδρασης μέσω 

αναληψης και μεταφοράς 

χρηματικού ποσού (3 φάσεις)

2Η 

Smith, C.C., 

Cihak, D.F.,    

Kim, B., 

McMahon, 

D.D & 

Wright, R.

2017 1

N=3.                       

Αγόρια ηλικίας: 23,25          

Κορίτσι ηλικίας: 22

Νοητική Αναπηρία κινητό τηλέφωνο

Βελτίωση των 

δεξιοτήτων 

πλοήγησης

να φτάσουν με επιτυχία σε 

προορισμούς-στόχους, κινούμενοι 

με τα πόδια (4 φάσεις)

3Η

McMahon, 

D., Cihak, 

D.F. & 

Wright, R.

2015 1

N=4.              Αγόρια 

ηλικίας: 21,24              

Κορίτσια ηλικίας: 

23,20

Νοητική Αναπηρία 

& Δ.Α.Φ.
κινητό τηλέφωνο

Βελτίωση των 

δεξιοτήτων 

πλοήγησης 

συγκριτικά με  

συμβατικό χάρτη 

και χάρτη Google 

τα παιδιά έπρεπε να φτάσουν σε 

έναν άγνωστο προορισμό στόχο. 

Συγκριθηκε ο συμβατικος χάρτης, 

με τους χαρτες Google Maps και 

τον χάρτη της Επαυξητικής 

Εφαρμογής. 

4Η

Reardon, C., 

Zhang, H., 

Wright, R. & 

Parker, L.E.

2016 1

N=3.                       

Αγόρια: 2 Κορίτσια: 1 

ηλικίες: 19-29

Νοητική Αναπηρία 

& Δ.Α.Φ.

Συσκευή φορετή 

στο κεφάλι, 

συνδεόμενη με 

Η/Υ

Επίτευξη 

Ανεξαρτησίας & 

Αυτάρκειας

Τα παιδιά έπρεπε να 

αλληλεπιδράσουν με 4 δεξιότητες 

κοινωνικών υπηρεσιών: 

φωτοτυπιση εγγράφου, ληψη 

αντιγραφου ηλεκτρονικου 

λογαριασμού και ανάκτηση 

πληροφοριών, συναρμολόγησηκαι 

δεξιότητες προσανατολισμού 

αντικειμένου

5Η

Baragash, 

R.S., Al-

Samarraie, 

H., Moody, 

L. & Zaqout, 

F.

2020 1

N=119 (34: Νοητική 

Αναπηρία & Δ.Α.Φ. 

Ηλικία: 12 ετών

Νοητική Αναπηρία 

& Δ.Α.Φ.

ΔΕΝ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

Απόκτηση 

Λειτουργικων 

Δεξιοτήτων (Λήψης  

Αποφάσεων &  

Καθοδήγησης 

Ενεργειών)

Μετα-ανάλυση συνόλου 7 

ερευνων: 3 ερευνες έδειξαν ότι η 

Επαυξημένη Πραγματικότητα έχει 

θετικό αντίκτυπο στην εκμάθηση 

Λειτουργικών Δεξιοτήτων 

6Η

Savitha, 

K.K., 

Renumol, 

V.G.

2019 1

N=8

Αγόρια: 6

Κορίτσια: 2

Ηλικίας 5-10

Νοητική Αναπηρία κινητό τηλέφωνο

Εξέταση της 

επίδρασης Ε.Π. 

στην μάθηση  και 

την μνήμη 

(Ταυτοποίηση, 

Προσοχή, 

ΧρόνοςΕκμάθησης, 

Ικανότητα 

Αναγνώρισης, 

Ανάκληση Μνήμης

Ενίσχυση της σχολικής 

υποστηριξης. Πραγματοποιήθηκε 

μέσω μέτρησης των επιδόσεων 

στις παραμετρους: ταυτοποιηση, 

προσοχή, χρόνος εκμάθησης και 

ανταπόκριση στο μαθησιακό 

υλικό. Η αξιολόγηση έγινε μεσω 

μέτρησης της ικανότητας 

αναγνώρισης και ανάκλησης στην 

μνήμη

7Η

Escobedo, 

L., Nguyen, 

D. H., 

Hirano, L.,   

Tentori, M.,  

Hayes, G.R., 

Rangel, A.,   

Boyd, L. &  

Garcia-

Rosas, D.

2012 1

N=12                Ν=3 

παιδιά με Δ.Α.Φ.       

(Ν=9: Νευροτυπικά) 

ΔΑ.Φ. κινητό τηλέφωνο

Η βελτίωση 

βασικών 

κοινωνικών 

δεξιοτήτων: οπτική 

επαφή, εγγύτητα 

χώρου, έναρξη 

αλληλεπίδρασης, 

διατύπωση 

ερωτήσεων, 

εκδήλωση 

ενδιαφέροντος & 

ολοκλήρωση 

αλληλεπίδρασης

Με την εφαρμογη: 605

Χωρίς την Εφαρμογή: 386

Μείωση χρονου αλληλεπίδραση 

μεταξύ παιδιών με Δ.Α.Φ.

Με την ερμογη: 7

Χωρίς την Εφαρμογή: 27

Μείωση της αλληλεπίδρασης 

μεταξυ νευροτυπικων:

Με την εφαρμογη: 136

Χωρίς την Εφαρμογή: 14

Αυξηση Αλληλεπίδρασης μεταξυ 

παιδιών με Δ.Α.Φ. λόγο 

εφαρμογής:

Με την εφαρμογη: 60

Χωρίς την Εφαρμογή: 50

8Η

Chen, C., 

Lee, I. & 

Lin, L. 

2014 1

N=3.                         

Αγόρια: 2 Κορίτσια: 1 

Ηλικίες: 10-13

ΔΑ.Φ.

Συσκευη φορετή 

στο κεφαλι, 

συνδεομενη με 

Η/Υ

Αξιολόγηση 

κοινωνικών 

καταστάσεων βάση 

εκφράσεων και 

συναισθημάτων

 Αναγνώριση 6 συναισθημάτων  

βάση της κοινωνικής κατάστασης 

(χαρά, λύπη, φόβος, αηδία, 

έκπληξη & θυμός)

9Η

Liu, R., 

Salisbury, 

J.P., 

Vahabzadeh, 

A. & Sahin, 

N.T.

2017 1

N=2                        

Αγορια ηλικίας: 8,7 

&9,9 ετών

ΔΑ.Φ.

Συσκευη Γυαλιων, 

συνδεόμενη με 

Η/Υ

Βελτίωση 

επικοινωνίας & 

συμπεριφοράς σε 

κοινωνικά πλαίσια   

Επικέντρωση της 

βλεμματικής 

επαφής  (μείωση 

οπτικής 

αδιαφορίας) και 

αναγνώριση 

συναισθήματος. 

μείωση συμπτωμάτων 

ευερεθιστότητας, λήθαργου, 

στερεοτυπικής συμπεριφοράς 

Υπερκινητικότητας - μη συμμόρφωσης 

και ακατάλληλης ομιλίας



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ & 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βελτίωσης των κοινωνικών και 

λειτουργικών δεξιοτήτων ατόμων που έχουν διαγνωστεί με Νοητική Αναπηρία και Δ.Α.Φ.. 

Η Νοητική Αναπηρία οδηγεί σε ελλείματα γνωστική φύσης, καθιστώντας το παιδί 

αδύναμο να προσαρμοστεί στα εκάστοτε κοινωνικά δεδομένα. Ακόμη είναι πιθανόν να 

εμφανιστούν ελλείματα αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου, με αποτέλεσμα το άτομο να 

βρίσκεται σε μια διαδικασία αναζήτησης συνεχούς υποστήριξης προκειμένου να 

ανταπεξέλθει. Όσο αναφορά τα παιδιά με Δ.Α.Φ., αναπτύσσουν σημαντικού βαθμού 

δυσκολίες στους τομείς της επικοινωνίας, της κοινωνικής συνδιαλλαγής και της 

συμπεριφοράς. Οι δυσκολίες αυτές εκδηλώνονται με πλήρη απουσία του προφορικού 

λόγου έως και διάσπαρτες λέξεις χωρίς νόημα αναφορικά με την επικοινωνία, αδυναμία 

εστίασης της προσοχής απέναντι σε οποιοδήποτε ερέθισμα όσο αναφορά την κοινωνική 

συνδιαλλαγή και με προκλητικές έως βίαιες αντιδράσεις στην συμπεριφορά, μπροστά σε 

ξαφνική αλλαγή των δεδομένων του περιβάλλοντος γύρω τους.  

Τα συστήματα Επαυξημένης Πραγματικότητας συνδέουν την εικονική με την 

πραγματική πληροφορία σε ένα ενιαίο περιβάλλον, δίνοντας στον χρήστη πλήρη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Στα συστήματα επαύξησης,  το παραγόμενο περιεχόμενο 

παρουσιάζεται μέσω 3D αντικειμένων, animations και ήχων. Ουσιαστικά, το μη 

διαδραστικό υλικό μετατρέπεται σε διαδραστικό παρέχοντας έτσι μια αίσθηση αμεσότητας 

στον εμπλεκόμενο χρήστη. Η μάθηση μέσω χρήσης τεχνολογιών επηρεάζει πρωτίστως το 

ατομικό - συναισθηματικό επίπεδο των μαθητών όσο αναφορά την εμπιστοσύνη και την 

πίστη στον εαυτό τους και τους γνωστικούς τομείς όπως η προσοχή και η επικοινωνία. 

Για τον λόγο αυτόν πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 9 ερευνών 

της   επιστημονικής κοινότητας σε διεθνές επίπεδο, που αναφέρονται στην χρήση 

συστημάτων Επαυξημένης Πραγματικότητας ως μέσα παρέμβασης σε περιπτώσεις 

διαταραχών όπως και δύο που προαναφέρθηκαν. Κοινός στόχος των ερευνών αυτών είναι 

η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των ατόμων και η ένταξή τους στο κοινωνικό 

σύνολο. 



Από το σύνολο των 9 ερευνών, 3 έρευνες αναφέρονται στην επίδραση των 

προγραμμάτων αυτών σε παιδιά με Νοητική Αναπηρία, 3 σχετίζονται με την χρήση των 

προγραμμάτων σε περιπτώσεις Δ.Α.Φ. και 3 αναφέρουν θετικά αποτελέσματα και στα δύο 

είδη διαταραχών (βλ. Πίνακας 2).  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

3 Νοητική Αναπηρία 

3 Δ.Α.Φ. 

3 Νοητική Αναπηρία και Δ.Α.Φ. 

 

Πίνακας 2: παρουσιάζεται ο αριθμός ερευνών και το είδος της διαταραχής που μελετάται στην 

κάθε μια 

 

Αν και οι έρευνες τοποθετούνται χρονολογικά στην τελευταία δεκαετία, 

παρατηρείται μια συγκέντρωση από το 2012 και μετά (βλ. Πίνακας 3).  

ΕΤΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

2010 0 

2011 0 

2012 1 

2014 1 

2015 1 

2016 1 

2017 2 

2018 0  

2019 2 

2020 1 

 

Πίνακας 3: παρουσιάζεται ο αριθμός ερευνών που πραγματοποιήθηκαν κάθε χρόνο κατά την 

περίοδο 2010 – 2020 

Κύριο μέσο διάδρασης ήταν το κινητό τηλέφωνο, το οποίο αναφέρεται σε 4 από 

τις 9 έρευνες. Πέρα από το τηλέφωνο γίνονται αναφορές σε συσκευές γυαλιών (1 έρευνα) 

και συσκευές κεφαλιού (2 έρευνες) που μεταφέρουν τα οπτικά δεδομένα του 

περιβάλλοντος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (βλ. Γράφημα 1).  



 

Γράφημα 1: παρουσιάζεται ο αριθμός ερευνών σε συνάρτηση με το μέσο διάδρασης που 

χρησιμοποιείται στις παρεμβάσεις 

Τέλος τα αποτελέσματα των ερευνών ταξινομούνται ανάλογα τον τομέα στον 

οποίο επικεντρώνεται η όποια βελτίωση. Έτσι έχουμε 2 έρευνες που στοχεύον την 

βελτίωση της αλληλεπίδρασης των ατόμων με προϊόντα και υπηρεσίες της κοινωνίας. 2 

έρευνες που επικεντρώνονται στην αντίληψη και ενίσχυση των συναισθημάτων, 2 έρευνες 

μελετούν την επίδραση συστημάτων Επαυξημένης Πραγματικότητας στην βελτίωση 

δεξιοτήτων προσανατολισμού και πλοήγησης προς προορισμούς – στόχους ενώ 3 έρευνες 

θέτουν στο επίκεντρό τους το κομμάτι της κοινωνικοποίησης των ατόμων αυτών και την 

ενίσχυση στοιχείων της προσωπικότητάς τους με στόχο την αύξηση της αλληλεπίδρασης 

σε ελεγχόμενα πλαίσια.  

Σύμφωνα με τους Στατίρη & Ανδρέου (2017) και Λάππα & Μαντζινού (2019) 

αποδεικνύεται ότι τα άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες, 

συμπεριλαμβανομένου και αυτά με Νοητική Αναπηρία και Δ.Α.Φ. αντιμετωπίζουν πολλές 

δυσκολίες στον ακαδημαϊκό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα, οι οποίες 

παρουσιάζονται μέσα από προβλήματα στις κοινωνικές δεξιότητες. Γίνεται λόγος για μη 

επιθυμητές συμπεριφορές που οφείλονται σε περιορισμένη κοινωνική κρίση, μειωμένα 

κίνητρα εμπλοκής σε δραστηριότητες και αποφυγή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

(Λάππα & Μαντζινού, 2019; Στατίρη & Ανδρέου, 2017).  

 Τα ελλείματα των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι πολύ περισσότερα συγκριτικά με 

αυτά που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τυπική ανάπτυξης. Οι δεξιότητες αυτές μεταφράζονται 

ως συμπεριφορές και προϊόντα μάθησης που περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες και αποκρίσεις 

στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων κοινωνικής 
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ενίσχυσης, βελτίωση της αλληλεπίδρασης καθώς και δημιουργία κοινωνικολειτουργικής 

συμπεριφοράς, που επιτρέπουν στο άτομο να συνάψει σχέσεις σε υγιή συναισθηματικά και 

ψυχολογικά πλαίσια 

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης των ερευνών αυτών, τα οποία και κρίθηκαν 

θετικά,  αναφέρονται σε δυνατότητες διαχείρισης χρηματικών ποσών για την μετέπειτα 

πραγματοποίηση ποικίλων οικονομικών συνδιαλλαγών, σε χρήση εξειδικευμένων 

εφαρμογών ώστε να μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα χωρίς να χρειάζονται συνεχή 

υποστήριξη, κυρίως αργότερα κατά την ενήλικη ζωή τους, στο να αυτοεξυπηρετούνται 

καθημερινά και στην ενίσχυση υγιών συμπεριφορών απέναντι σε τρίτους, μειώνοντας 

παράλληλα τις αρνητικές όπως η οπτική αδιαφορία και άλλα αρνητικά συμπτώματα όπως 

η ευερεθιστότητα, οι στερεοτυπικές συμπεριφορές και η χρήση ακατάλληλων εκφράσεων 

στον λόγο. Τέλος, υπάρχουν αποτελέσματα, τα οποία αναφέρονται στην ενίσχυση 

συναισθημάτων αυτάρκειας και ανεξαρτησίας καθώς επίσης και στην δυνατότητα λήψης  

αποφάσεων και καθοδήγησης των ενεργειών τους κατάλληλα.  

Αναφορικά με  τα ερωτήματα που τέθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού 

σχεδιασμού, τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν δίνουν ακριβείς 

απαντήσεις. Στο πρώτο ερώτημα « Ποια τα οφέλη της χρήσης εφαρμογών Επαυξημένης 

Πραγματικότητας σε παιδιά και νέους με Νοητική Αναπηρία και Διαταραχές στο Φάσμα 

του Αυτισμού, με στόχο της βελτίωση κοινωνικών και λειτουργικών δεξιοτήτων» η 

απάντηση θεωρείται καταφατική. Παρατηρούνται σημαντικά οφέλη στην επίτευξη 

ανεξαρτησίας, στην ενεργή και πιο ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών στην κοινωνία, 

στην δημιουργία υγιών σχέσεων, στην βελτίωση τις επικοινωνίας στις κοινωνικές 

συνδιαλλαγές και στην ανάπτυξη συναισθημάτων όπως η αυτάρκεια και η αυτοπεποίθηση, 

που θα οδηγήσουν το παιδί στην αυτοπραγμάτωσή του. Στο δεύτερο ερώτημα «ποιος ο 

βαθμός αποτελεσματικότητας των εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας στον 

τομέα της κοινωνικής ζωής των ατόμων» η απάντηση είναι επίσης θετική. Πιο αναλυτικά, 

οι συμμετέχοντες και στις 9 πειραματικές διαδικασίες έδειξαν να κατανοούν πλήρως το 

περιεχόμενο. Ανταποκρίθηκαν σε όλα τα επίπεδα και όλες τις φάσεις και εμφάνισαν 

ανεξαιρέτως ένα συγκεκριμένο ποσοστό βελτίωσης στις επιδόσεις που μετριόταν σε κάθε 



έρευνα ξεχωριστά. Δεν αναφέρθηκαν παρανοήσεις όσο αναφορά το περιεχόμενο αλλά 

ούτε και προβλήματα κατά την διεξαγωγή τους.   

Ύστερα από την ολοκλήρωση του ερευνητικού μέρους αποδεικνύεται ότι το 

σύνολο των αποτελεσμάτων συμφωνούν πλήρως με την βιβλιογραφία που έχει προηγηθεί 

αλλά και με τους επιδιωκόμενους στόχους που τέθηκαν στην αρχή κάθε πειραματικής 

διαδικασίας, καθώς τα αποτελέσματα είναι θετικά και τα ποσοστά επιτυχίας εμφανίζουν 

μια εκθετική αύξηση.  

Βάση αυτών, εύλογα ανάγεται το συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός και η εμπλοκή 

της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω χρήσης συστημάτων Επαυξημένης 

Πραγματικότητας, είναι ένα πολλά υποσχόμενο κομμάτι που θα απασχολήσει για αρκετό 

καιρό την γνώμη της επιστημονικής κοινότητας. Οι δυνατότητες επαύξησης της 

υπάρχουσας πραγματικότητας των ατόμων, είναι ένα κομμάτι που συναρπάζει τον χρήστη, 

δημιουργώντας ένα πιο εμπλουτισμένο περιβάλλον πληροφοριών. Στο σημείο αυτό, 

ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται ένα σύνολο εφαρμογών που εξειδικεύονται για χρήση στα 

εκπαιδευτικά πλαίσια. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της συνεργατικής μάθησης μέσω του 

πλεονεκτήματος της απτής παρουσίας της πληροφορίας με αποτέλεσμα οι μαθητές να 

αντιλαμβάνονται περισσότερα πράγματα και να ενισχύεται η θετική τους στάση απέναντι 

στο μαθησιακό αντικείμενο.  

 Χαρακτηριστικά, η ενσωμάτωση εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας 

στην καθημερινή ζωή ατόμων με Νοητικές Αναπηρίες και Δ.Α.Φ. θεωρείται 

αποτελεσματική, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην αξιοποίηση του όποιου 

περιεχομένου, μέσω της αντίληψης πληροφοριών που δεν ήταν προσβάσιμες με την χρήση 

παραδοσιακών – συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας. Δημιουργείται έτσι ένα περιβάλλον 

οικείο και σχετικά ευχάριστο για τον εμπλεκόμενο χρήστη και ενισχύονται αισθητά οι 

κοινωνικολειτουργικές του δεξιότητες. 

Ωστόσο η εκπαιδευτική κοινότητα παρουσιάζει μια σκεπτικιστική στάση απέναντι 

στην χρήση τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό οφείλεται στην 

πολυπλοκότητα των συστημάτων και στις ανεπαρκείς γνώσεις των εκπαιδευτικών. 

Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη απλοποίησης των συστημάτων, προκειμένου να 

ενταχθούν στην διδασκαλία όλο και περισσότερων διδακτικών σεναρίων.  



Μια πιθανή διεύρυνση της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η 

συλλογή και ανάλυση ενός μεγαλύτερου αριθμού ερευνών ώστε να γίνεται λόγος για πιο 

έγκυρα και αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Επιπλέον, ο αριθμός ερευνών που 

αναφέρεται στην ενίσχυση κοινωνικολειτουργικών δεξιοτήτων ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία υστερεί σε μεγάλο βαθμό, συγκριτικά με το σύνολο των ερευνών που 

απευθύνονται σε περιπτώσεις ατόμων με Δ.Α.Φ.. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα ωφέλιμο και 

αποτελεσματικό, να επικεντρωθεί η πραγματοποίηση επόμενων μελετών σε περιπτώσεις 

συνεισφοράς της Επαυξημένης Πραγματικότητας σε περιπτώσεις ατόμων διαγνωσμένων 

με Νοητική Αναπηρία στοχεύοντας ιδανικά στο κομμάτι ανάπτυξης δεξιοτήτων 

αυτοεξυπηρέτησης των ατόμων αυτών.      

Τέλος, μια ακόμη χαρακτηριστική παράλειψη είναι και η απουσία μιας ομάδας 

ελέγχου,  σε μεγάλο κομμάτι του συνόλου των ερευνών που υπάρχουν, ώστε να είναι 

δυνατή η μελέτη της αποτελεσματικότητας αλλά και της αποδοτικότητας  των συστημάτων 

αυτών στις περιπτώσεις που μελετώνται. 
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