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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην θεραπεία και 

στην εκπαίδευση των παιδιών που πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του 

αυτισμού. Αυτή η εργασία είναι μια μελέτη περίπτωσης και διερευνά την πιθανή 

χρήση ενός ρομπότ ως θεραπευτικό μέσο σε παιδιά που πάσχουν από αυτισμό 

χαμηλής λειτουργικότητας. Η διερεύνηση εστιάζει στο αν ένα ρομπότ μπορεί να 

εμπλέξει ένα τέτοιο παιδί σε ένα απλό παιχνίδι και να διατηρήσει το ενδιαφέρον 

του αμείωτο με στόχο να βετλιώσει και να αναπτύξει την βασική κοινωνική 

δεξιότητα της λήψης σειράς (turn – taking).  

Αρχικά παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τον αυτισμό. Σχολιάζεται η 

προέλευση της ονομασίας του αυτισμού, τι είναι αυτισμός, ποια είναι η 

συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού, με βάση τα στοιχεία του Ιδρύματος 

Επιστήμης του Αυτισμού του 2016 και αναφέρονται οι συμπεριφορικές 

θεραπείες που χρησιμοποιούνται στον αυτισμό με στόχο την βελτίωση της 

καθημερινότητας αυτών των ατόμων. Στην συνέχεια παρατίθενται τα 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ των ατόμων που πάσχουν από 

αυτισμό.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παράθεση του τομέα της ρομποτικής που 

μελετά την αλληλεπίδραση ρομπότ – ανθρώπου και χρησιμοποιείται στην 

θεραπεία του αυτισμού. Περιγράφεται η φυσική εμφάνιση των ρομπότ που 

χρησιμοποιούνται σε τέτοιες θεραπείες και οι στόχοι των θεραπευτικών 

παρεμβάσεων. 

Ακολουθεί ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε έρευνες που έκαναν χρήση 

ρομπότ στην θεραπεία σε παιδιά με αυτισμό. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά 

των ρομπότ, ο στόχος της παρέμβασης και τα συμπεράσματα της μελέτης.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στο πρακτικό μέρος αυτής της εργασίας. 

Αρχικά παρατίθενται ο σκοπός και το ερευνητικό ερώτημα της μελέτης 

περίπτωσης. Γίνεται αναφορά των συμμετεχόντων και περιγραφή του προφίλ του 

καθενός. Σχολιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας και περιγράφεται το εργαλείο 

που χρησιμοποιήθηκε. Έπειτα περιγράφεται η οργάνωση των δοκιμών με τα 

στάδια της παρέμβασης και τα κριτήρια συμπεριφοράς του μαθητή που 



αναλήθηκαν στην περιγραφική και ποιοτική ανάλυση με βάση το 

βιντεοσκοπημένο υλικό.   

Τέλος συζητούνται τα αποτελέσματα και συμπεράσματα από την 

διερεύνηση της μελέτης περίπτωσης. Προτείνονται σημεία βελτίωσης του 

εργαλείου και αναφέρονται σημεία στα οποία θα πρέπει να σταθούν μελλοντικές 

έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

1. Εισαγωγή 

1.1. Τι είναι αυτισμός 

Ο όρος αυτιστικός χρησιμοποιήθηκε το 1911 από τον Ελβετό ψυχίατρο 

Eugen Bleuler, στην προσπάθειά του να περιγράψει τα χαρακτηριστικά των 

ανθρώπων που έπασχαν από σχιζοφρένεια. Ο όρος αυτιστικός χρησιμοποιήθηκε 

ξανά το 1943 από τον ψυχίατρο Leo Kanner και τον παιδίατρο Hans Asperger.  

Πρωτοπόρος στην έρευνα για τον αυτισμό θεωρείται ο Kanner, ο οποίος 

εισάγει την έννοια του αυτισμού στην πρώιμη παιδική ηλικία. Mελέτησε έντεκα 

παιδιά και κατέληξε στα εξής τρία κύρια συμπτώματα: η εμφάνιση της 

διαταραχής στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών, η ακραία απομόνωση 

και οι στερεότυπες ή επαναλαμβανόμενες ιδιόρρυθμες κινήσεις κι ενδιαφέροντα. 

Ακολουθεί ο Asperger ο οποίος μελέτησε μια ομάδα παιδιών που αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους, ήταν 

αδέξια κινητικά και παρουσίαζαν προβλήματα στη μη λεκτική τους συμπεριφορά. 

Μέχρι τη δεκαετία του ’90, το σύνδρομο Asperger και ο αυτισμός δεν 

διαχωριζόταν. Ορίστηκε επισήμως ως μια ξεχωριστή διαταραχή μέσα στην 

δέκατη έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας. 

Ο αυτισμός είναι μια διαταραχή φάσματος (Wing 1996) που 

διαγιγνώσκεται σε επίπεδο συμπεριφοράς σύμφωνα με την τριάδα των 

διαταραχών στην επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση και την φαντασία (Wing & 

Gould 1979)1. Το φάσμα εκτείνεται από τον κλασικό τύπο αυτισμού του Kanner -

τον αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας με ανικανότητα μάθησης- στην μία άκρη 

του φάσματος και τον αυτισμό της υψηλής λειτουργικότητας (Υ.Λ.Α.) στο άλλο 

άκρο. 

Το φάσμα του αυτισμού ορίζεται από ένα συγκεκριμένο σύνολο 

συμπεριφορών που μπορεί να κυμαίνονται από πολύ ήπιες έως πολύ σοβαρές. 

Ανάμεσα στα σημάδια του αυτισμού ανήκουν η δυσκολία στην λεκτική 

επικοινωνία των συναισθημάτων, η έλλειψη ενσυναίσθησης, η απροθυμία να 

                                                           
1 Όπως αναφέρεται από τους Parsons, S. & Mitchell, P. στο άρθρο «The potential of virtual 
reality in social skills training for people with autistic spectrum disorders». 
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μοιράζεται πράγματα ή να συμμετέχει σε παιχνίδια με άλλους, η έλλειψη 

βλεμματικής επαφής, η δυσκολία στην επικοινωνία και στην χρήση της γλώσσας 

και η ευαισθησία στην φυσική επαφή και σε εξωτερικά ερεθίσματα. 

Τα συμπτώματα στα άτομα με αυτισμό διαφέρουν ουσιαστικά στη φύση 

και την κρισιμότητά τους, αλλά όλα χαρακτηρίζονται από θεμελιώδη δυσκολία 

στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την επικοινωνία καθώς και από την 

παρουσία συγκεκριμένων επαναλαμβανόμενων μοντέλων συμπεριφοράς. Η 

ένταση κάθε ενός από αυτά χαρακτηρίζει τον αυτισμό από ήπιο έως σοβαρό. 

Επιπλέον παρουσιάζονται σε κάθε παιδί με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, 

ένα παιδί μπορεί να δυσκολεύεται λίγο στο να μάθει να διαβάζει, αλλά να 

παρουσιάζει εξαιρετικά φτωχή κοινωνική αλληλεπίδραση. 

Ο αυτισμός αποτελεί μια δια βίου διαταραχή και η διάγνωσή του 

βασίζεται στην παρατήρηση και περιγραφή της συμπεριφοράς του ατόμου. Το 

Ίδρυμα Επιστήμης του Αυτισμού (http://autismsciencefoundation.org/what-is-

autism/how-common-is-autism/) υποστηρίζει ότι ο αυτισμός είναι 5 φορές 

συχνότερος στα αγόρια παρά στα κορίτσια (1 αγόρι στα 42 και 1 κορίτσι στα 

189), ενώ πρόσφατες έρευνες (Gretherm, Anderson, Croen, Smith & Windham, 

2009)2 υποστηρίζουν ότι η μεγαλή ηλικία των γονιών (μητέρας και πατέρα) 

αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.   Σύμφωνα με το Ίδρυμα Επιστήμης 

του Αυτισμού,  1 στα 68 παιδιά θα διαγνωστεί με αυτισμό στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Τα ποσοστά παραμένουν σταθερά για πρώτη φορά από το 2014, 

ποσοστό 30% υψηλότερο από προηγούμενες εκτιμήσεις. Το 2012 ο επιπολασμός 

ήταν 1 παιδί στα 88. Το 1980 ήταν 1 παιδί στα 10,000, το 1990 1 παιδί στα 2500 

και το 2000 1 παιδί στα 1000. Παρόλο που οι λόγοι της αύξησης δεν είναι 

γνωστοί η έγκαιρη παρέμβαση είναι σημαντική για μια θετική μακροχρόνια 

έκβαση. Ωστόσο δεν επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα σε όλους του πάσχοντες 

καθώς υπάρχουν άτομα που χρειάζονται υψηλά επίπεδα στήριξης σε όλη την 

διάρκεια της ζωής τους.  

Οι εφαρμοζόμενες θεραπείες είναι συμπεριφορικές με σκοπό τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του ατόμου αλλά και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του. 

Επιπλέον στοχεύουν στην βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και συμπεριλαμβάνουν: 

                                                           
2 Όπως αναφέρεται στο άρθρο των Lord, K. και Bishop, S., L., 2010 “Social Policy Disorders”. 

http://autismsciencefoundation.org/what-is-autism/how-common-is-autism/
http://autismsciencefoundation.org/what-is-autism/how-common-is-autism/
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 Την ανάλυση συμπεριφοράς όπου ενισχύονται οι θετικές ενώ 

αποθαρρύνονται οι αρνητικές συμπεριφορές.  

 Τη χρήση μη ανθρώπινου συνεργάτη, όπως στην 

υποβοηθούμενη θεραπεία με ζώα ή ρομπότ. 

 Τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας και τη θεραπεία με 

την βοήθεια υπολογιστή. 

  

 

1.2. Πιθανά χαρακτηριστικά συμπτώματα του αυτισμού 

Τα άτομα με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, παρουσιάζουν μια 

σειρά χαρακτηριστικών που είναι κοινή σε όλους. Παρατηρούνται σε τρεις 

περιοχές ανάπτυξης : την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και την φαντασία. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να εκδηλωθούν από πολύ μικρή ηλικία. 

Σύμφωνα με τους Osterling, Dawson και Munson, 2002 τα παιδιά με αυτισμό 

παρουσιάζουν διαφορές στις συμπεριφορές τους σε σύγκριση με παιδιά που 

ακολουθούν την τυπική ανάπτυξη κατά το πρώτο έτος της ζωής τους. Πολλοί 

γονείς ισχυρίζονται ότι υποψιάστηκαν πώς το παιδί τους είχε κάποιο πρόβλημα 

πριν την ηλικία του ενός έτους.  

Από την αρχή της ζωής τους, τα «φυσιολογικά» αναπτυσσόμενα βρέφη 

είναι κοινωνικά όντα. Από πολύ νωρίς κοιτούν επίμονα τους ανθρώπους γύρω 

τους, γυρνάνε όταν ακούνε φωνές, σφίγγουν ένα δάχτυλο, και χαμογελούν από 

τους 2 με 3 μήνες της ζωής τους. 

Αντίθετα, τα περισσότερα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού 

φαίνεται να έχουν τεράστια δυσκολία να μάθουν να συμμετέχουν σε απλές 

δραστηριότητες τις καθημερινής ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. 

Ακόμα και κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, πολλές φορές δεν 

αντιδρούν και αποφεύγουν την επαφή με τα μάτια. Μοιάζουν αδιάφορα για τους 

άλλους ανθρώπους, και συχνά φαίνεται να προτιμούν να είναι μόνα τους. Μπορεί 

να δέχονται παθητικά αγκαλιές και χάδια. Αργότερα, αδυνατούν να 

ανταποκριθούν σε συναισθήματα των γονέων όπως χαρά θυμός ή στοργή.  

Σύμφωνα με τους Ζώης, Σ. Γ., & Δημητρακόπουλος, Κ., Σ., (2004) 

ορισμένα από τα συμπτώματα που μπορεί ένα βρέφος να εμφανίσει κατά τα 

πρώτα χρόνια της ζωής του είναι: 
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 δεν κάνει σημαντικές χειρονομίες, 

 δεν μιλάει σχεδόν καθόλου μέχρι 16 μηνών, 

 δεν είναι σε θέση να συνδυάσει δύο λέξεις κατά τα  2 πρώτα 

έτη, 

 δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του, 

 χάνει τις ήδη αποκτημένες γλωσσικές ή κοινωνικές δεξιότητες, 

 αποφεύγει την επαφή με τα μάτια, 

 φαίνεται πως δεν ξέρει πώς να παίξει με τα παιχνίδια, 

 κολλάει σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ή αντικείμενο, 

 δεν χαμογελάει, και 

 μερικές φορές από την απάθεια που δείχνει φαίνεται σαν να 

είναι άτομο με προβλήματα ακοής. 

 

1.2.1. Κοινωνικοποίηση  

Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού είναι  προσκολλημένα 

με τους γονείς τους, αλλά αδυνατούν να εκφράσουν αυτό το συναίσθημα για τους 

γονείς. Μπορεί να φαίνεται ότι το παιδί τους δεν μπορεί να συνδεθεί καθόλου 

μαζί τους. 

Τα παιδιά με αυτισμό, επίσης, είναι πιο αργά στο να μάθουν να 

ερμηνεύουν αυτό που οι άλλοι σκέφτονται και αισθάνονται. Κοινωνικές νύξεις 

όπως ένα χαμόγελο, το κλείσιμο του ματιού, ή ένα μορφασμό μπορεί να μην το 

καταλάβουν καθόλου. Για ένα παιδί που χάνει αυτά τα συνθήματα, η φράση «τι 

κάνεις εκεί;» για παράδειγμα, σημαίνει πάντα το ίδιο πράγμα. Δεν έχει καμία 

σημασία αν ο τόνος είναι χαρούμενος ή ακολουθείται από μια χειρονομία για μια 

αγκαλιά. Χωρίς τη δυνατότητα να ερμηνεύσει τις χειρονομίες και τις εκφράσεις 

του προσώπου, ο κοινωνικός κόσμος μπορεί να του προκαλεί σύγχυση. 

Για τους ανθρώπους που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού υπάρχει μια 

έντονη δυσκολία να δουν τα πράγματα από την οπτική γωνία ενός άλλου ατόμου. 

Είναι πολύ πιθανόν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να ρυθμίζουν τα 

συναισθήματά τους. Έτσι μπορεί πολύ συχνά να υιοθετούν «ανώριμες» 
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συμπεριφορές όπως κλάμα στην τάξη ή λεκτικές εκρήξεις που θεωρούνται 

ακατάλληλες για τους γύρω τους. 

Το άτομο με αυτισμό μπορεί επίσης να περάσει κάποιες «επιθετικές» 

περιόδους στη ζωή του, καθιστώντας τις κοινωνικές σχέσεις ακόμα πιο 

δύσκολες. Έχει την τάση να «χάνει τον έλεγχο», ιδιαίτερα όταν είναι θυμωμένο 

και απογοητευμένο. Μπορεί μερικές φορές να σπάσει πράγματα, ή και ακόμα να 

βλάψει τον εαυτό του. Κάποια έκρηξη απογοήτευσης μπορεί να περιλαμβάνει, 

χτύπημα του κεφαλιού τους, τράβηγμα των μαλλιών τους, ή και δάγκωμα των 

χέρια τους. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ότι οι δυσκολίες αυτές δεν είναι 

κοινές για όλα τα άτομα του φάσματος. 

Σύμφωνα με τους Plimley, L., Bowen, M., & Morgan, H. (2007), τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα παιδιά με αυτισμό είναι: 

 Μειωμένη ανεκτικότητα σε συνανθρώπους, 

 Δεν μοιράζονται και δεν περιμένουν την σειρά τους, 

 Εκδηλώνουν απρεπή κοινωνική συμπεριφορά, 

 Δεν δείχνουν ενδιαφέρον στην εξερεύνηση, 

 Εκδηλώνουν έλλειψη ενσυναίσθησης για τους άλλους, 

 Δεν μπορούν να καταλάβουν τι νιώθουν ή σκέφτονται οι άλλοι, 

 Είναι κοινωνικά απόμακροι, 

 Έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα, 

 Βρίσκουν πολύπλοκες καθημερινές κοινωνικές ενέργειες, όπως 

να οργανώσουν τον προσωπικό τους χώρο, τον εαυτό τους και να 

συμμετέχουν σε διάλογο.  

 

1.2.2. Δυσκολίες στην επικοινωνία 

Με τα πρώτα γενέθλια, ένα «φυσιολογικό» μικρό παιδί, λέει λόγια, όταν 

ακούει το όνομά του γυρνάει, δείχνει όταν θέλει κάτι από τους γύρω του, και 

όταν του προσφέρεται κάτι δυσάρεστο, καθιστά κατανοητό ότι η απάντηση είναι 

«όχι». 

Μερικά παιδιά που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό παραμένουν βουβά σ’ 

όλη τους τη ζωή. Μερικά βρέφη που παρουσιάζουν αργότερα σημάδια αυτισμού 

μπορεί κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής, να βγάζουν 

μωρουδίστικες κραυγές (όπως αγγού για παράδειγμα), αλλά σύντομα σταματούν. 

Άλλα μπορεί να καθυστερήσουν στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων. Μερικά 
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παιδιά μπορούν να μάθουν να χρησιμοποιούν άλλα συστήματα επικοινωνίας, 

όπως τις εικόνες ή την νοηματική γλώσσα. 

Αυτά τα παιδιά που καταφέρνουν να μιλούν, συχνά χρησιμοποιούν τη 

γλώσσα με ασυνήθιστους τρόπους. Δεν είναι σε θέση να συνδυάζουν τις λέξεις 

σε ουσιαστικές προτάσεις. Κάποια λένε μόνο μεμονωμένες λέξεις, ενώ άλλα 

επαναλαμβάνουν την ίδια φράση ξανά και ξανά. 

Μερικά αυτιστικά παιδιά επαναλαμβάνουν ό,τι ακούνε χωρίς να ξέρουν 

με σιγουριά τι σημαίνει αυτό που λένε, μια κατάσταση που ονομάζεται ηχολαλία. 

Κάποια κάνουν εκτενής μονολόγους για ένα αγαπημένο τους θέμα, χωρίς να 

επιτρέπουν σε άλλους να πάρουν τον λόγο ή να σχολιάσουν. Ενώ άλλα με υψηλό 

αυτισμό τείνουν να μιλούν σαν μικροί ενήλικες, χωρίς να περάσουν από το 

στάδιο της παιδικής γλώσσας.   

Παρόλα αυτά τα αυτιστικά παιδιά δεν δείχνουν ενδιαφέρον να 

επικοινωνήσουν με άλλα άτομα, ούτε και να καταλαβαίνουν πότε κάποιος άλλος 

προσπαθεί να τους προσεγγίσει επικοινωνιακά. Συνήθως χειρίζονται  

περιορισμένο λόγο για επικοινωνία και αδυνατούν να απαντήσουν αφθόρμητα. 

Μια άλλη δυσκολία εντοπίζεται στην αδυναμία να κατανοήσουν τη 

γλώσσα του σώματος, τον τόνο της φωνής, ή κάποιες «εκφράσεις της ομιλίας». 

Μπορεί να ερμηνεύσουν μια σαρκαστική έκφραση όπως «δεν υπάρχει αυτό» υπό 

την έννοια ότι πραγματικά δεν υπάρχει. Ενώ μπορεί να είναι δύσκολο και για 

εμάς να καταλάβουμε τι λένε τα αυτιστικά παιδιά. Η γλώσσα του σώματος τους 

είναι επίσης δύσκολο να κατανοηθεί. 

Οι εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις και οι χειρονομίες τους σπάνια 

ταιριάζουν με αυτό που λένε. Επίσης, ο τόνος της φωνής τους δεν 

αντικατοπτρίζει τα συναισθήματά τους. Πολλά παιδιά μιλούν με τσιριχτή φωνή ή 

σαν ρομπότ. 

Χωρίς ουσιαστικές χειρονομίες ή τη γλώσσα για να εκφραστούν ή να 

ζητήσουν πράγματα, τα άτομα με αυτισμό φαίνονται φοβισμένα να αφήσουν 

τους γύρω τους να γνωρίζουν τι χρειάζονται. Ως αποτέλεσμα, μπορεί απλά να 

φωνάζουν ή να αρπάζουν ό,τι θέλουν μέχρι να διδαχθούν καλύτερους τρόπους 

για να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Δεδομένου ότι τα άτομα με αυτισμό 

μεγαλώνουν, μπορούν να συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο την 

δυσκολία να γίνουν κατανοητοί από άλλους. Ως εκ τούτου μπορούν να πάσχουν 

από άγχος ή κατάθλιψη. 
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1.2.3. Φαντασία  

Τα ελλείματα στην φαντασία που εμφανίζουν τα αυτιστικά παιδιά και η 

αδυναμία τους να σκέφτονται δημιουργικά, να αναλύουν και να κατανοούν 

πολύπλοκες και αφηρημένες έννοιες, οδηγούν στην αδυναμία γενίκευσης των 

δεξιοτήτων που έχουν μάθει και απαγορεύουν την αφηρημένη σκέψη. Αυτό έχει 

ως συνέπεια τα παιδιά αυτά να εμφανίζουν έναν άκαμπτο τρόπο σκέψης, 

επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα και να έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα. 

Τα παιδιά με αυτισμό συνήθως είναι σωματικά φυσιολογικά και έχουν 

καλό έλεγχο των μυών, αλλά εμφανίζουν περίεργες επαναλαμβανόμενες κινήσεις 

που μπορεί να ξεκινούν από τα άλλα παιδιά ή να λειτουργούν ως αυτορύθμιση. 

Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να είναι ακραίες και ιδιαίτερα εμφανείς ή όχι 

τόσο εμφανείς. Συνηθισμένες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές είναι τα 

παλαμάκια, η βάδιση στις μύτες των ποδιών, η στοίχιση αντικειμένων ή η 

επανάληψη λέξεων και φράσεων. Ή μπορεί πολλά παιδιά, να περάσουν ώρες 

παρατηρώντας τα αυτοκίνητα και τα τρένα με έναν ορισμένο τρόπο. Αν κάποιος 

άλλος πειράξει ένα από τα παιχνίδια τους, τα αυτιστικά παιδιά μπορεί να 

αναστατωθούν πάρα πολύ. 

Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα χρειάζονται, και ζητούν απόλυτη 

συνέπεια στο περιβάλλον τους. Μια μικρή αλλαγή σε οποιαδήποτε καθημερινή 

τους συνήθεια -π.χ. στην ώρα του φαγητού, το ντύσιμο, στο μπάνιο, ή ακόμα και 

να πηγαίνουν στο σχολείο σε συγκεκριμένο χρόνο και από την ίδια διαδρομή- 

μπορεί να είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Ίσως η τάξη και η ομοιομορφία 

φέρνουν κάποια σταθερότητα σε έναν κόσμο σύγχυσης. Η επαναληπτική 

συμπεριφορά παίρνει μερικές φορές τη μορφή μιας επίμονης, έντονης ανησυχίας. 

Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί να έχει εμμονή με την εκμάθηση όλων των 

στοιχείων για τις ηλεκτρικές σκούπες, για τα δρομολόγια τρένων, ή τους φάρους. 

Συχνά, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους αριθμούς, σύμβολα, ή θέματα 

επιστήμης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

2.1 Ρομποτική  

Ο όρος ρομποτική συμπεριλαμβάνει μια ποικιλία επιστημονικών 

υποπεριοχών και εφαρμογών που καλύπτουν την πλοήγηση, τα μεταφορικά 

μέσα, τα συστήματα ιατρικής, την αυτοματοποίηση, την εκπαίδευση, την 

αποκατάσταση κ.α.  

Στην ευρύτερη έννοια της ρομποτικής ανήκουν  η Κοινωνική Ρομποτική 

(AR – Assistive Robotics) καθώς και η Υποστηρικτική Ρομποτική (SIR – 

Socially Interactive Robotics). Η πρώτη ασχολείται με ρομπότ που 

αλληλεπιδρούν κοινωνικά με ανθρώπους μέσω του λόγου, των χειρονομιών και 

άλλων μέσων, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει ρομπότ που χρησιμοποιούνται στη 

βοήθεια ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Η διασταύρωση της Κοινωνικής με την Υποστηρικτική Ρομποτική έχει 

δημιουργήσει την Κοινωνική Υποστηρικτική Ρομποτική (SAR - Socially 

Assistive Robotics), η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη υπολογιστικών 

τεχνικών που επιτρέπουν τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 

ρομπότ που ενθαρρύνουν την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με κοινωνικά ή γνωστικά 

ελλείματα  

Η Κοινωνική Υποστηρικτική Ρομποτική εστιάζει περισσότερο στην 

συναισθηματική εκφραστικότητα, την εμπλοκή των χρηστών, την φυσική 

εμφάνιση των ρομπότ και την αντοχή κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης. 

Επομένως, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ρομπότ που σχεδιάζει για αυτό τον 

σκοπό είναι πολύ σημαντικά, καθώς οι εφαρμογές τους καθοδηγούν, παρακινούν 

και επηρεάζουν την αλλαγή συμπεριφοράς του χρήστη. Ενώ δίνει απαντήσεις σε 

ερωτήματα του τύπου πώς μπορούν όμως να δημιουργηθούν αποτελεσματικά, 

προσαρμόσιμα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα. Απαντήσεις σε τέτοια 

ερωτήματα είναι σημαντικές και χρήσιμες ιδιαίτερα σε περιπτώσεις θεραπείας 

αυτισμού, καθώς οι χρήστες είναι ευαίσθητοι σε νέα ερεθίσματα και 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην προσοχή και την αφοσίωση από ότι 

άτομα του τυπικού πληθυσμού. 
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2.2 Θεραπευτική χρήση των ρομπότ. 

Είναι πολύ συνηθισμένο στη θεραπεία περιπτώσεων που η άμεση 

αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων είναι πολύ δύσκολη, ή ακόμη και αδύνατη 

(αυτισμός), να χρησιμοποιούνται μέσα τα οποία μπορεί να καταστούν ιδιαίτερα 

σημαντικά ως γέφυρες επικοινωνίας με τους άλλους, είτε πρόκειται για σχέση 

πελάτη – θεραπευτή, είτε για σχέσεις των συνομηλίκων (Bannerman – Haig, 

1999 & Meekums, 2002).3   

Αυτή η γέφυρα επικοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης 

ρομπότ ως θεραπευτικά ή εκπαιδευτικά παιχνίδια. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η 

δυνατότητα στα αυτιστικά παιδιά να νιώσουν ασφαλή και μέσω της 

αλληλεπίδρασης με το ρομπότ να πειραματιστούν και να γνωρίσουν 

συμπεριφορές που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να γνωρίσουν. 

Τα Κοινωνικά Υποστηρικτικά Συστημάτα έχουν ως στόχο να 

δημιουργούν προσεκτικά σχεδιασμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις που να 

περιλαμβάνουν καθοδήγηση, εκμαίευση και ενίσχυση της κοινωνικής 

συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να στοχεύουν στη δέσμευση και 

διατήρηση της προσοχής, στη μίμηση, στη λήψη σειράς σε συνεργατικό παιχνίδι 

και στη διατήρηση της ενεργής συμμετοχής του ατόμου  σε συγκεκριμένη 

δραστηριότητα.  

Η μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και ρομπότ στις 

εφαρμογές της Κοινωνικής Υποστηρικτικής Ρομποτικής, δημιούργησε ένα νέο, 

διεπιστημονικό και ολοένα και πιο δημοφιλής τομέα έρευνας, την 

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Ρομπότ (HRI – human robot interaction). Ο τομέας 

αυτός συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα της έρευνας, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ 

άλλων της ρομποτικής, της ιατρικής, των κοινωνικών και γνωστικών επιστημών 

και της νευροεπιστήμης (Tapus, Mataric και Scassellati, 2007).     

Η χρήση των Κοινωνικών Υποστηρικτικών Ρομπότ πρέπει να ισορροπεί 

ανάμεσα σε μια στόχο–προσανατολισμένη θεραπεία με μη απειλητική αλλά 

ενδιαφέρουσα και παραγωγική αλληλεπίδραση (Scassellati, Admoni & Mataric, 

2012). Ένα ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρυθμιστής που μεσολαβεί την 

                                                           

3 Όπως αναφέρεται από τους Robins, Dautenhahn στο άρθρο “Tactile Interactions with a 
Humanoid Robot: Novel Play Scenario Implementations with Children with Autism”. 
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έμμεση παρά την άμεση επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, μέχρι τη στιγμή που το 

άτομο νιώσει αρκετά δυνατό και αποκτήσει αυτοπεποίθηση για να ανεχτεί την 

άμεση ανθρώπινη επαφή. Ένα ρομπότ με εφαρμογές αφής, επιτρέπει σε ένα 

αυτιστικό άτομο να πειραματιστεί στην αφή έχοντας το ίδιο τον πλήρη έλεγχο 

(Robins, Dautenhahn, 2014). Επιπλέον, το ρομπότ μπορεί να προσαρμόζει την 

συμπεριφορά του ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες του ατόμου. 

Συγκεκριμένα το ρομπότ στην παρέμβαση μπορεί να έχει το ρόλο του 

δασκάλου, το ρόλο του παιχνιδιού προκειμένου να μεσολαβήσει συμπεριφορές 

από τον χρήστη ή τέλος να λειτουργεί ως υποκατάστατο του χειριστή 

επιτρέποντάς του να εκφράσει συναισθήματα ή στόχους. 

 

2.3 Φυσική εμφάνιση των ρομπότ 

Η εμφάνιση των ρομπότ που έχουν χρησιμοποιηθεί στην θεραπεία του 

αυτισμού ποικίλει. Υπάρχει μια κεντρική τάση να προσομοιάζει στον άνθρωπο, 

τα χαρακτηριστικά του και την κίνησή του. Η τάση αυτή υποστηρίζει ότι με αυτό 

τον τρόπο τα αυτιστικά παιδιά αφενός μπορούν να εντοπίσουν ευκολότερα την 

επιθυμητή κοινωνική προσέγγιση που κάνει το ρομπότ, αφετέρου διευκολύνεται 

η γενίκευση των κοινωνικών δεξιοτήτων που κατέκτησε το αυτιστικό παιδί από 

τις συναντήσεις ανθρώπου – ρομπότ στις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου – 

ανθρώπου.  

Παρόλα αυτά ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ που προσομοιάζει στις κινήσεις 

του ανθρώπου, δημιουργεί πληθώρα κοινωνικών μηνυμάτων υπερδιεγείροντας 

αισθητηριακά το αυτιστικό άτομο. Μια τέτοια αισθητηριακή υπερδιέγερση 

μπορεί να είναι η αιτία για την αδυναμία του να επεξεργαστεί τα κοινωνικά 

μηνύματα. Αυτό το μειονέκτημα έχει οδηγήσει σε κατασκευή ρομπότ με 

λιγότερο αληθοφανή εμφάνιση, ώστε να περιορίζεται η απόσπαση προσοχής και 

η σύγχυση, βοηθώντας το άτομο να εστιάσει στα συγκεκριμένα κοινωνικά 

μηνύματα που είναι απαραίτητα για την κοινωνική δεξιότητα που του 

διδάσκεται.  

Καθώς τα εμπορικά διαθέσιμα ρομπότ για την θεραπεία του αυτισμού 

είναι περιορισμένα, οι επιστημονικές ομάδες αναγκάζονται να κατασκευάσουν τα 

δικά τους. Αυτά μπορεί να είναι: ανθρωπομορφικά, μη ανθρωπομορφικά ή 

ακόμα και μη βιομιμητικά 
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Τα ανθρωπομορφικά ρομπότ ομοιάζουν πολύ στον άνθρωπο και έχουν 

συνήθως τις φυσικές διαστάσεις ενός παιδιού. Μπορεί να έχουν δέρμα από 

σιλικόνη και εκφραστικά χαρακτηριστικά προσώπου ή στυλιζαρισμένα 

χαρακτηριστικά και περιορισμένες ικανότητες έκφρασης.  

Τα μη ανθρωπομορφικά ρομπότ μπορεί να έχουν την μορφή κάποιου 

ζώου ή κάποιου παιχνιδιού που μοιάζει με καρτούν. 

Τέλος, τα μη βιομιμητικά ρομπότ, είναι εύκολα στην χρήση τους,  δεν 

έχουν καμιά ομοιότητα με βιολογικά είδη και η εμφάνιση τους εξαρτάται από την 

χρήση τους. Τα μη βιομιμητικά ρομπότ λειτουργούν συνήθως μεσολαβητικά 

στοχεύοντας στην συμμετοχή των παιδιών σε ένα έργο ή παιχνίδι με κάποιον 

ενήλικο ή με άλλα παιδιά, παρά στην άμεση κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλα 

παιδιά.  

Σύμφωνα με τους Robins, Dautenhahn & Dubowski 2006 τα παιδιά 

προτιμούν τα μη ανθρωπομορφικά ρομπότ που είναι απλά και έχουν λίγα 

χαρακτηριστικά προσώπου. Τα ρομπότ με χαρακτηριστικά ζώου ή καρτούν 

λειτουργούν ως πιο ισχυρό κίνητρο στην κινητοποίηση των παιδιών, ενώ θετική 

είναι και η αντιμετώπιση των μη βιομιμητικών ρομπότ, όπως τα κινητά οχήματα 

ρομπότ (Michaud, Duquette & Nadeau, 2003). Η εμφάνιση των 

ανθρωπομορφικών ρομπότ που αποτελλούνται από πολλά μηχανικά μέρη 

συνήθως αποσπούν την προσοχή των παιδιών και δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί 

ο στόχος της αλληλεπίδρασης (Kozima, Nagakawa, Yasuda, 2007)4.  

Για τη δημιουργία ενός επιβλητικού αλλά ωστόσο οπτικά απλού ρομπότ, 

οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν το στυλ των καρτούν υπερβάλλοντας στα κύρια 

χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως τα μάτια, χρησιμοποιώντας μεγάλα μεγέθη. 

Απλά θεωρούνται και τα ρομπότ που αποτελούνται μόνο από ένα σώμα ενώ το 

πρόσωπο του καρτούν προβάλλεται μέσω μιας οθόνης. Ο ρεαλισμός της φυσικής 

εμφάνισης βελτιώνεται ή περιορίζεται με την ένταση της βιολογικής κίνησης, 

ενώ η ένταση εξαρτάται από τους στόχους της παρέμβασης. Λίγα από τα ρομπότ 

που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του αυτισμού είναι ιδιαιτέρως κινητικά, 

διότι τα ρομπότ με πολλούς κινητήρες είναι κοστοβόρα, απαιτητικά στην χρήση 

και χρονοβόρα.    

    

                                                           
4 Όπως αναφέρεται στο άρθρο των Cabibihan, Javed, Marcelo, Aljunied (2013) “Why robots? 
A survey on the roles and benefits of social robots in the therapy of children with autism”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

3. Προηγούμενες έρευνες 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές έρευνες για τη θεραπευτική 

χρήση των ρομπότ σε παιδιά που πάσχουν από αυτισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται 

παρακάτω:  

 

 Το Aurora Project (Autonomous Robotic platform as a 

Remedial tool for children with Autism) (Werry, Dautenhahn, Ogden, 

Harwin, 2001) ξεκίνησε το 1998, με στόχο την δημιουργία ενός ρομποτικού 

παράγοντα που θα βοηθούσε στην θεραπεία αυτιστικών παιδιών. Το 

πρότζεκτ αυτό χρησιμοποιεί ένα διαδραστικό ρομπότ σε διαφορετικά 

σενάρια μεταξύ ζευγαριών παιδιών με αυτισμό.  Μελετά πώς ένα αυτόνομο 

κινητό ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μεσολάβησης 

προκειμένου να ενθαρρύνει παιδιά με αυτισμό να πάρουν την πρωτοβουλία 

και να χρησιμοποιήσουν το ρομποτικό παιχνίδι, ώστε να εμπλακούν σε μια 

πληθώρα δραστηριοτήτων (Dautenhahn, 1999). Τα πειράματα του project 

αυτού βασίστηκαν στην παρατήρηση ότι τα παιδιά με αυτισμό προτιμούν 

προβλεπόμενα και σταθερά περιβάλλοντα και στην δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν να μεταφράζουν τις εκφράσεις του προσώπου και τα 

κοινωνικά μηνύματα. Με άλλα λόγια, το πρόγραμμα αυτό επιχείρησε να 

γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην πολύπλοκη και απρόβλεπτη ανθρώπινη 

κοινωνική συμπεριφορά και τον ασφαλή και προβλεπόμενο κόσμο των 

απλών παιχνιδιών (Duquette, Michaud & Mercier, 2008).  

 

                                                                          Εικόνα 1: Το ρομότ Labo - 1 

Το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε είναι το Labo – 1, ένα μικρό κινητό 

ρομπότ, σαν αυτοκινητάκι με τροχούς. Έχει 8 υπέρυθρους αισθητήρες και 
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έναν αισθητήρα θερμότητας. Επίσης, έχει λογισμικό που αναπαράγει απλό 

λόγο και ενεργοποιείται από την θέση που βρίσκεται το ρομπότ και τον 

τρόπο που τα παιδιά αλληλεπιδρούν μαζί του. Το συγκεκριμένο ρομπότ 

εκτελεί μια σειρά δράσεων, αποφεύγει εμπόδια, ακολουθεί μια θερμή πηγή 

και χειρίζεται απλό λόγο και φράσεις.  

Η έρευνα κατέδειξε πως η συμπεριφορά των παιδιών δεν επηρεάστηκε 

αρνητικά από την παρουσία του ρομπότ. Τα παιδιά φάνηκε ότι είναι ικανά 

να διαχωρίσουν κινούμενα από ακίνητα αντικείμενα, εκφράζοντας 

ενθουσιασμό με φωνητικούς φθόγγους και  εξέφρασαν μεγαλύτερη εστίαση 

της προσοχής και της μοιρασμένης προσοχής. Επίσης, ορισμένα ζευγάρια 

παιδιών παρουσίασαν ενδείξεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στην 

προσπάθεια του ενός να δείξει στο άλλο παιδί πώς λειτουργεί το ρομπότ. 

Τέλος, το ρομπότ λειτούργησε ως μεσολαβητής, γεγονός που διαφάνηκε από 

την επικοινωνία των παιδιών με τους δασκάλους σχετικά με το ρομπότ. 

 Οι Breazeal και Scassellati το 2000, δημιούργησαν ένα 

πρωτοπόρο κοινωνικό ρομπότ το Kismet για να ερευνήσουν πώς 

αλληλεπιδρά κοινωνικά με τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας την 

μοιρασμένη προσοχή. Το ρομπότ αυτό μπορεί να εκφράσει θυμό, πλήξη, 

φόβο, αηδία, ενθουσιασμό, χαρά, ενδιαφέρον, λύπη και έκπληξη, 

συναισθήματα τα οποία μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν από τον 

παρατηρητή (Breazeal & Scassellati, 1999). Τα συναισθήματα που εκφράζει 

το ρομπότ εξαρτώνται από τον τρόπο που ο άνθρωπος αλληλεπιδρά μαζί 

του. 

 

                   Εικόνα 2: Το ρομπότ KISMET 
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 Περιστρέφεται το κεφάλι του, τα μάτια έχουν ανεξάρτητη κίνηση στον 

κάθετο άξονα, ενώ μοιράζονται έναν κοινό οριζόντιο άξονα περιστροφής. 

Έχει επιπρόσθετα χαρακτηριστικά έκφρασης όπως φρύδια, αυτιά, σαγόνι. Το 

ρομπότ μπορεί και κουνάει αυτόνομα το κεφάλι και τα μάτια, ανάλογα με τα 

οπτικά ερεθίσματα που δέχεται. Διαθέτει ακουστικό σύστημα και παράγει 

λόγο που του επιτρέπει να αλληλεπιδρά λεκτικά. 

 Ο Billard  το 2002 στα πλαίσια του Aurora project 2002 

δημιούργησε ένα ρομπότ κούκλα, την Robota, για παιχνίδι μίμησης με 

αυτιστικά παιδιά. Ο κύριoς περιορισμός στο Aurora project το 1998 που 

προέκυπτε από τη χρήση ενός μη ανθρωποειδούς ρομπότ, ήταν ότι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ παιδιών και ρομπότ περιοριζόταν σε δραστηριότητες 

αποφυγής/προσέγγισης του ρομπότ και σε παιχνίδια λήψης σειράς. Το 

πλεονέκτημα της Robota σε σύγκριση με το Labo-1 του Aurora project 

(1998) είναι ότι προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα πολυτροπικών μιμητικών 

αλληλεπιδράσεων, όπως την μίμηση κινήσεων του σώματος (κεφάλι, χέρια), 

καθώς και πιο σύνθετων αλληλεπιδράσεων (αλληλουχίες και συνδυασμοί 

δράσεων) (Billard & Dautenhahn, 2005).  

 

                  Εικόνα 3: Robota 

Η Robota είναι μια μικρή πλαστική κούκλα 50 εκατοστών σε ύψος. Στο 

σώμα της περιέχονται τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη για την κίνησή 

της. Συνδέεται με τον υπολογιστή και μπορεί έτσι να επεξεργάζεται σύνθετο 

λόγο και βίντεο. Διαθέτοντας ένα σύστημα εντοπισμού της κίνησης, μπορεί 

να αντιγράψει κινήσεις των χεριών προς τα επάνω, όταν ο χρήστης στέκεται 
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μπροστά στην κάμερα της κούκλας. Η Robota αντιδρά στο άγγιγμα με ένα 

μικρό τίναγμα του άκρου που αγγίχτηκε.  

Η προσέγγιση της θεραπείας αυτιστικών παιδιών, με τη χρήση της Robota, 

των Billard & Dautenhahn, βασίζεται στην υπόθεση ότι η σωματική 

αλληλεπίδραση σε παιχνίδια μιμητικών αλληλεπιδράσεων, είναι συνήθως 

ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 

του παιδιού. Επιπλέον λαμβάνει υπόψη ότι η διδασκαλία των εν λόγω 

δεξιοτήτων (σε ένα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα διερευνητικό αλλά 

παρόλα αυτά εκπαιδευτικό πλαίσιο, που εστιάζει αποκλειστικά σε 

συγκεκριμένους τύπους αλληλεπιδράσεων) θα μπορούσε να βοηθήσει τα 

παιδιά με αυτισμό να αντιμετωπίσουν την συνήθη δυναμική των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων (Billard & Dautenhahn, 2002)5. 

Η χρήση της Robota σε δραστηριότητες με αυτιστικά παιδιά εγείρει ελπίδες 

για την ανάπτυξη ικανοτήτων αλληλεπίδρασης που θα διευκολύνουν τα 

παιδιά στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων. Επιπλέον, 

μπορεί να μελετηθεί η θεραπευτική επίδραση του ρομπότ στα παιδιά. Τέλος, 

με το ρομπότ αυτό μπορεί να μελετηθεί η μιμητική και αντανακλαστική 

συμπεριφορά, των παιδιών με αυτισμό, πιο οικονομικά συγκριτικά με τις 

κλασικές μεθόδους που απαιτούν ειδική εκπαίδευση των δασκάλων και είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρες και δύσκολες. 

Η Robota χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά σε 14 παιδιά με αυτισμό. Τα παιδιά 

έπαιξαν με το ρομπότ. Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν  κυρίως παιχνίδια 

μίμησης. Τα παιδιά φάνηκε να απολαμβάνουν τη δραστηριότητα, κάποια 

χαμογελούσαν, ενώ ένα παιδί αποχαιρέτησε το ρομπότ με ένα φιλί. Παρόλα 

αυτά τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν, καθώς υπήρχαν πολλά 

μειονεκτήματα στο στήσιμο των δραστηριοτήτων που δε διευκόλυναν το 

αυθόρμητο και ενεργό παιχνίδι. 

 Ο Michaud το 2002 κατασκεύασε μια σειρά από διαδραστικά 

ρομπότ (έναν ελέφαντα, μια σφαιρική ρομποτική μπάλα και ένα ρομπότ με 

χέρια και ουρά) και παρατήρησε αν αλληλεπίδρασή τους με αυτιστικά παιδιά 

τα βοήθησε να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες. Τα ρομπότ που 

χρησιμοποίησαν στην έρευνα έχουν αυτόνομη κίνηση και αλληλεπιδρούν με 

                                                           
5 Όπως αναφέρεται στο άρθρο των Duquette, Michaud & Mercier “Exploring the Use of a 
Mobile Robot as an Imitation Agent with Children with Low-Functioning Autism”. 
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διάφορους τρόπους (λεκτικά μηνύματα, μουσική, οπτικά μηνύματα, κίνηση, 

κτλ.). Ο βασικός σκοπός της έρευνάς τους είναι να δημιουργήσουν συνθήκες 

μάθησης τέτοιες που να δίνουν κίνητρο στους μαθητές, να βοηθούν στην 

κοινωνικοποίησή τους και να τους εντάσσουν σε μια ομάδα.  

    

Εικόνα 4: Τα αυτοκινούμενα ρομπότ που κατασκεύασε ο MIchaud. 

Πηγή: Michaud, Duquette, Nadeau, 2003) 

Τα αποτελέσματα των αλληλεπιδράσεων παιδιού – ρομπότ χαρακτηρίζονται 

ως αφηγήσεις και δεν μπορούν να γενικευτούν. Παρατηρήθηκε ότι τα 

ρομπότ τράβηξαν την προσοχή των παιδιών, τους έκαναν να χαμογελάσουν, 

να γελάσουν ή να εκφραστούν με φωνήματα. Δεν παρατηρήθηκε βλεμματική 

επαφή.  

 Παρομοίως, οι Wada, Shibata, Saito και Tanie το 2002 

δημιούργησαν ένα ρομπότ κατοικίδιο ζωάκι. Το ονόμασαν Paro και έμοιαζε 

με φώκια που μιμούνταν τη συμπεριφορά της (Robins et al., 2005). Στόχος 

ήταν το ρομπότ αυτό να χρησιμοποιηθεί σε δραστηριότητες που θα 

προσέφεραν κάποιο όφελος σε ηλικιωμένους ανθρώπους, παιδιά που 

νοσηλευόταν σε νοσοκομείο και παιδιά με αυτισμό. Λίγα όμως είναι γνωστά 

για το ιστορικό των παιδιών και τις τυχόν θεραπευτικές ιδιότητες που μπορεί 

να οφείλονταν στην χρήση του ρομπότ.    

 Το 2006 οι Robins, Dautenhahn & Dubowski 

χρησιμοποίησαν το ρομπότ Robota σε ένα νέο κύκλο παρεμβάσεων, στις 

οποίες συμμετείχαν τέσσερα παιδιά με αυτισμό ηλικίας 5-10 χρονών. Η 

υπόθεση των παρεμβάσεων βασίστηκε στο γεγονός πως η 

επαναλαμβανόμενη έκθεση του παιδιού σε ένα διαδραστικό ανθρωποειδές 

ρομπότ, θα βελτιώσει τις βασικές κοινωνικές δεξιότητες αλληλεπίδρασης και 

θα ενθαρρύνει την μίμηση. 
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                      Εικόνα 5: οι δύο διαφορετικές εμφανίσεις της Robota. 

Το ρομπότ είχε δύο διαφορετικές εμφανίσεις. Η μία ήταν μια μικρή 

χαριτωμένη κούκλα και η άλλη ήταν μια κούκλα με ρομποτική εμφάνιση 

που φορούσε απρόσωπα ρούχα και είχε ένα κεφάλι χωρίς χαρακτηριστικά 

προσώπου. Αυτό έγινε για να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των παιδιών στις 

δύο διαφορετικές εμφανίσεις του ρομπότ. Οι συνεδρίες σχεδιάστηκαν να 

έχουν χαλαρή δομή, χωρίς περιορισμούς, επιτρέποντας στα παιδιά να έχουν 

μεγάλο βαθμό ελευθερίας κινήσεων.  

Από την διεξαγωγή των παρεμβάσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

προέκυψε ότι τα παιδιά υπέδειξαν ικανότητες αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας. Επίσης, έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση στην κούκλα ρομπότ 

που δεν είχε χαρακτηριστικά προσώπου. 

 Οι Kozima και Nakagawa το 2006 δημιούργησαν ένα ρομπότ, 

το Keepon., για να ενισχύσει την κοινή προσοχή και την ανταλλαγή 

συναισθημάτων με το παιδί.  

Εικόνα 6: Keepon, εξωτερική - εσωτερική δομή και η δυνατότητα παραμόρφωσης του σώματός του. 
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Το Keepon είναι ένα μη ανθρωποειδές ρομπότ. Έχει την μορφή μικρού 

χιονάνθρωπου και είναι μόλις 12 εκατοστά σε ύψος. Έχει δύο μάτια 

(κάμερα) και μια μύτη(μικρόφωνο). Το σώμα του εσωτερικά αποτελείται 

από αναρτήσεις και καλώδια, που βοηθούν το ρομπότ να κινείται σαν 

μαριονέτα. 

Ο χειρισμός του μπορεί να γίνεται αυτόματα, με την χρήση λογισμικού, ή 

χειροκίνητα. 

Διενεργήθηκε μια διαμήκης έρευνα (3 χρόνια) σε μια ομάδα από αυτιστικά 

παιδιά στο κέντρο ημέρας, που διερευνούσε την αλληλεπίδραση παιδιού – 

ρομπότ σε ελεύθερο παιχνίδι και αν το ρομπότ διευκολύνει την δυαδική και 

τριαδική αλληλεπίδραση.  

Από την έρευνα προέκυψε ότι ένα ρομπότ μπορεί να διευκολύνει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ δύο και τριων ατόμων.  

 Οι Duquette, Michaud Mercier το 2007, χρησιμοποιώντας το 

ρομπότ Tito, σύγκριναν την ικανότητα των αυτιστικών παιδιών να μιμούνται 

το ρομπότ έναντι της ικανότητάς τους να μιμούνται ένα άλλο παιδί. Η 

έρευνά τους βασίστηκε στην υπόθεση ότι η επικοινωνία με ένα κινητό 

αντικείμενο, ως πιο προβλέψιμη και λιγότερο πολύπλοκη από την 

επικοινωνία με ανθρώπους, μπορεί να κάνει ένα παιδί με αυτισμό να 

επιδείξει αμοιβαία επικοινωνία, μειώνοντας την επαναλαμβανόμενη και 

στερεότυπη συμπεριφορά στο παιχνίδι, ενισχύοντας την μοιρασμένη 

προσοχή και την αμοιβαία συμμετοχή και συμβάλλοντας στην εμφάνιση του 

συμβολικού τρόπου επικοινωνίας.  

 

                       Εικόνα 7: Tito 
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Παρατήρησαν ότι τα παιδιά με αυτισμό στεκόταν πιο κοντά στο ρομπότ 

κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης και το κοιτούσαν περισσότερο από 

ότι όταν είχαν να μιμηθούν κάποιο άλλο παιδί. Επιδείκνυαν περισσότερη 

προσοχή προς το ρομπότ, ενώ η μοιρασμένη προσοχή διευκολύνθηκε από τα 

ελκυστικά χαρακτηριστικά και την προβλεψιμότητα του ρομπότ. Ωστόσο, 

δεν επιβεβαιώνεται η βελτίωση της αλληλεπίδρασης με την μεσολάβηση του 

ρομπότ. 

 Το 2008 οι Stanton, Kahn, Severson, Ruckert και Gill 

μελέτησαν αν ένα ρομποτικό σκυλί μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στην 

κοινωνική ανάπτυξη παιδιών που πάσχουν από αυτισμό από ότι ένα απλό 

μηχανικό παιχνίδι με τη μορφή σκύλου.  

 

                    Εικόνα 8: AIBO 

Έντεκα παιδιά με αυτισμό αλληλεπίδρασαν με το ρομποτικό σκυλί AIBO 

και, κατά την διάρκεια διαφορετικής χρονικής στιγμής εντός της ίδιας 

πειραματικής συνεδρίας, με ένα απλό μηχανικό παιχνίδι με τη μορφή σκύλου 

(Kasha), το οποίο δεν είχε καμία δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το φυσικό 

ή κοινωνικό περιβάλλον. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, σε σύγκριση 

με το Kasha, τα παιδιά είπαν περισσότερες λέξεις στο AIBO και εμφάνισαν 

τρεις τύπους τυπικής συμπεριφοράς των παιδιών χωρίς αυτισμό: λεκτική 

δέσμευση, αμοιβαία αλληλεπίδραση και αυθεντική αλληλεπίδραση. Με άλλα 

λόγια εμφάνισαν λιγότερο αυτιστικές συμπεριφορές (Stanton et al., 2008). 

 Το 2009 οι Ferrari, Robins και Dautenhahn διερεύνησαν 

τους θεραπευτικούς και εκπαιδευτικούς στόχους των σεναρίων παιχνιδιού 

του ρομπότ IROMEC. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια του IROMEC project που 

αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει το παιχνίδι στην ανάπτυξη των 

παιδιών. Στόχος του project είναι να ενδυναμώσει τα παιδιά να 
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ανεξαρτητοποιηθούν, να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν τις δυνατότητές 

τους και να μάθουν νέες δεξιότητες.  

 

                           Εικόνα 9: IROMEC 

Το ρομπότ λειτουργεί αυτόνομα μόλις το επιθυμητό σενάριο παιχνιδιού 

επιλεγεί. Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου ρομπότ είναι ότι τα σενάρια 

παιχνιδιού αναπτύχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες και ανάγκες 

του παιδιού και καλύπτουν διαφορετικούς στόχους σε πέντε διαφορετικές 

περιοχές ανάπτυξης (αισθητηριακής , επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, 

κινητικής, γνωστικής και κοινωνικής και συναισθηματικής) (Ferrari et al., 

2009).  

 Το 2012 οι Tapus, Peca, Aly, Pop, Jisa, Pintca, Rusu και 

David διενήργησαν μελέτη που διερευνά αν τα παιδιά με αυτισμό παίρνουν 

πιο συχνά πρωτοβουλίες και εμφανίζουν συμπεριφορές κοινωνικής 

δέσμευσης περισσότερο όταν οι κινήσεις τους αντικατοπτρίζονται από ένα 

ρομπότ παρά από έναν άνθρωπο συμπαίκτη σε δραστηριότητες μίμησης. 

 

                        Εικόνα 10:Nao 

Το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε ονομάζεται Nao. Είναι ένα αυτόνομο 

ανθρωποειδές ρομπότ που διαθέτει αδρανειακό αισθητήρα και ραντάρ που 
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του επιτρέπουν να κατανοεί το περιβάλλον του με ακρίβεια και 

σταθερότητα. Επιπλέον διαθέτει δύο κάμερες, μάτια με οχτώ χρώματα LED 

και πληθώρα αισθητήρων. Έχει ύψος 58 εκατοστά και είναι ιδιαίτερα 

προσφιλή, διαδραστικό και προσαρμόσιμο. 

Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερα παιδιά με διαγνωσμένο αυτισμό ηλικίας 2 

– 6 χρονών σε δυαδικές και τριαδικές δραστηριότητες μίμησης.  

Αναλύθηκαν διαφορετικά κριτήρια συμπεριφοράς (π.χ. βλέμμα, μετατόπιση 

βλέμματος, χαμόγελο/γέλιο, αυτόβουλη μύηση στις κινήσεις ή μετά από 

παρακίνηση). Τα αποτελέσματα είναι ανάμικτα και προτείνουν υψηλή 

μεταβλητότητα στις συμπεριφορές των παιδιών προς το ρομπότ. Σε δύο από 

τα παιδιά  η χρήση του ρομπότ δεν είχε καμιά επίδραση στα κριτήρια 

συμπεριφοράς. Δύο παιδιά εκδήλωσαν βλεμματική επαφή και χαρά 

(γέλιο/χαμόγελο) στην αλληλεπίδραση με το Nao. Ένω μόνο σε ένα παιδί το 

ρομπότ διευκόλυνε την μοιρασμένη προσοχή. 

 Οι Robins και Dautenhahn το 2014, στο πλαίσιο του 

ROBOSKIN project, και μιας σειράς παραδειγμάτων μελέτης περίπτωσης 

παιδιών με αυτισμό, διερεύνησαν την δυνατότητα χρήσης σεναρίων 

παιχνιδιού με σκοπό την  «ενσωματωμένη» και γνωστική  μάθηση παιδιών 

με αυτισμό μέσω της αλληλεπίδρασης αφής με το ρομπότ. Το ROBOSKIN 

project δημιούργησε νέες ρομποτικές δυνατότητες βασισμένες στην 

ανατροφοδότηση της αφής με στόχο να προκύψουν γνωστικοί μηχανισμοί 

που θα χρησιμοποιηθούν στην βελτίωση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – 

ρομπότ.  

Στις παρεμβάσεις χρησιμοποιήθηκε ένα ανθρωποειδές ρομπότ ο KASPAR. 

Το ρομπότ χρησιμοποιεί εκφράσεις σώματος (κουνάει το κεφάλι, τον κορμό 

και τα χέρια), εκφράσεις προσώπου και χειρονομίες για να αλληλεπιδράσει 

με τον άνθρωπο. Το ρομπότ έχει δέρμα από σιλικόνη και αισθητήρες αφής 

που του επιτρέπουν να αντιδρά αυτόνομα όταν το αγγίζουν. Επιπλέον το 

ρομπότ μπορεί να λειτουργεί με τηλεχειρισμό. 
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                    Εικόνα 11: KASPAR 

Στο πρώτο σενάριο «αιτίας και αποτελέσματος», το παιδί εμπλέκεται σε 

δραστηριότητες αφής παίρνοντας την πρωτοβουλία να εξερευνήσει τις 

αυτόνομες αντιδράσεις του ρομπότ. Η δραστηριότητα αφορούσε παιδιά με 

χαμηλό αυτισμό. Από τα δεδομένα της παρέμβασης προέκυψε ότι όλα τα 

παιδιά από την πρώτη συνεδρία ενεπλάκησαν στην δραστηριότητα αφής. 

Στην αρχή κάπως πιο βίαια, ενώ στις μετέπειτα συνεδρίες ηπιότερα καθώς 

άρχισαν να παρατηρούν την επίδραση που είχε η δική τους ενέργεια στην 

συμπεριφορά του ρομπότ. Επίσης, το σενάριο βοήθησε τα παιδιά να 

συνδέσουν την έκφραση πόνου με τον πόνο. 

Στο δεύτερο σενάριο το ρομπότ δείχνει με μια σειρά κάποια σημεία του 

σώματός του και το παιδί με την σειρά του θα πρέπει να επιδείξει τα ίδια 

σημεία στο σώμα του ρομπότ. Το σενάριο αυτό κατέληξε σε μια τριαδική 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ρομπότ, του παιδιού και του πειραματιστή, η 

οποία μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων σε 

αυτόν τον πληθυσμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

4. Μελέτη περίπτωσης 

Τα παραδείγματα της μελέτης περίπτωσης που παρουσιάζονται σε αυτή 

την εργασία προέρχονται από μελέτη που διεξήχθη σε ειδικό σχολείο της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης σε παιδιά της ίδιας ηλικιακής ομάδας που πάσχουν από 

αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας. 

 

4.1. Σκοπός – Ερευνητικό Ερώτημα 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει την αποδοχή του ρομπότ 

από παιδιά που πάσχουν από αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας. Κατά πόσο η 

εμφάνιση αλλά και η επικοινωνιακή ικανότητα του ρομπότ μπορούν να 

προσελκύσουν την προσοχή και να εμπλέξουν ένα αυτιστικό παιδί σε μια 

δραστηριότητα. Εφόσον εμπλακεί, κατά πόσο μπορεί το ρομπότ να διατηρήσει το 

ενδιαφέρον του παιδιού και να αποτελέσει κίνητρο  για να βελτιώσει τις βασικές 

του κοινωνικές δεξιότητες και συγκεκριμένα να υπακούει στην λήψη της σειράς 

για την σωστή έκβαση του παιχνιδιού. 

Η παρούσα έρευνα στηρίχθηκε στο ερευνητικό ερώτημα αν η 

αλληλεπίδραση του παιδιού με ένα μέσο προσιτό και προβλέψιμο θα βοηθήσει 

να βελτιώσει την κοινωνική δεξιότητα της λήψης σειράς σε ομαδική 

δραστηριότητα ή παιχνίδι.    

 

4.2. Συμμετέχοντες – Χαρακτηριστικά γνωρίσματα  

Οι συμμετέχοντες είναι δύο παιδιά, αγόρια, με αυτισμό χαμηλής 

λειτουργικότητας. Ο Ηλίας είναι έφηβος, 17 χρονών, με χαμηλή γνωστική 

ικανότητα και περιορισμένη επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες. Δεν του 

αρέσει να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους. Του αρέσει να κάθεται 

απομονωμένος, σε ήσυχο περιβάλλον και δε συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια και 

δραστηριότητες. Έχει πολύ έντονο το στοιχείο της παρόρμησης και όποιο 

παιχνίδι τον ευχαριστεί θέλει να το παίζει μόνος του, χωρίς να επιτρέπει σε 

άλλους να συμμετέχουν ή να το πάρουν. Κάτι τέτοιο μπορεί να τον θυμώσει. 

Επιδεικνύει βίαιη συμπεριφορά, αλλά προς συγκεκριμένα άτομα, συνήθως 

αγόρια. Βίαιος με εκπαιδευτικούς συνήθως δεν είναι. Ωστόσο δείχνει σημεία 

έντονης δυσαρέσκειας, οπότε μπορεί να προβλεφθεί η συμπεριφορά του. Σπάνια 

έχει χειροδικήσει προς εκπαιδευτικό και όταν αυτό συνέβη έγινε προς άντρα. Δεν 



[24] 
 

είναι εύκολο να παρακινηθεί και να συμμετάσχει σε κάποια δραστηριότητα και 

μπορεί να αρνηθεί να κάνει κάτι που θα του ζητηθεί. Επιπλέον, επιδεικνύει 

καταναγκαστική συμπεριφορά, σειροθετώντας αντικείμενα και τελετουργική 

συμπεριφορά στην διατροφή του. Τρώει συγκεκριμένα γεύματα με ορισμένο 

τρόπο. Τέλος, του αρέσει να παίζει πολύ με παζλ. Σύμφωνα με μαρτυρία του 

οικογενειακού του περιβάλλοντος, μέχρι τα τρία έτη της ζωής του, ακολουθούσε 

την τυπική ανάπτυξη των παιδιών στον λόγο και την επικοινωνία. Ξαφνικά στα 

τρία χρόνια σταμάτησε να μιλάει, έκανε χρήση περιορισμένου λεξιλογίου και 

άρχισε να απομονώνεται. 

Το δεύτερο παιδί είναι ο Βασίλης, έφηβος 15 χρονών. Επίσης εμφανίζει  

χαμηλή γνωστική ικανότητα, μειωμένη επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες. 

Το παιδί αυτό έχει αναπτύξει περιορισμένο λόγο με την μορφή της ηχολαλίας. 

Δεν εμφανίζει βίαια ξεσπάσματα. Είναι ιδιαίτερα πράος και μπορεί εύκολα να 

δεχτεί βία, παρά να ασκήσει. Υπακούει σε εντολές και τις περιμένει για να 

ενεργήσει. Δεν παίρνει πρωτοβουλία για οτιδήποτε, περιμένει να τον φωνάξουν ή 

να του πουν τι να κάνει. Επομένως, δεν είναι δύσκολο να παρακινηθεί και να 

συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα. Επιδεικνύει καταναγκαστική συμπεριφορά, 

σειροθετεί αντικείμενα. Δεν αλληλεπιδρά με συνανθρώπους, αλλά δεν επιζητάει 

την απομόνωση. Έχει έντονο το στοιχείο της παρόρμησης και δεν έχει επιδείξει 

κάποια συγκεκριμένη προτίμηση σε δραστηριότητα ή παιχνίδι. Δεν υπάρχει 

μαρτυρία σχετικά με την ανάπτυξη του μαθητή.  

Στις συνεδρίες συμμετείχαν επιπλέον, το ρομπότ ως δάσκαλος και 

κοινωνικός μεσολαβητής, ο εκπαιδευτικός ως χειριστής και ρυθμιστής των 

συνεδριών και η κοινωνική λειτουργός της σχολικής μονάδας ως παρατηρήτρια 

και δεύτερη συμμετέχουσα στο παιχνίδι όταν αυτό κρινόταν απαραίτητο.  

 

4.3. Περιορισμοί 

Η επιλογή του δείγματος ήταν σκόπιμη. Επιλέχθηκαν οι περιπτώσεις δύο 

παιδιών που ικανοποιούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας. Είναι και οι 

δύο έφηβοι με χαμηλό αυτισμό και εμφανίζουν χαμηλή γνωστική ικανότητα, 

περιορισμένη επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες. 

 Ένας δεύτερος περιορισμός της έρευνας ήταν ο χρόνος. Συνήθως τα 

θεραπευτικά προγράμματα σχεδιάζονται ώστε να διαρκούν περίπου ένα χρόνο ή 

και περισσότερο. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα επίπεδα άγχους και στρες 
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του παιδιού και επιπλέον, μέσω της επανάληψης, μειώνεται η επίδραση των 

μεταβλητών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τυχαία αποτελέσματα.   Στην 

παρούσα έρευνα ο χρόνος διεξαγωγής ήταν αρκετά περιορισμένος. 

Πραγματοποιήθηκαν μόλις 13 συνεδρίες στην περίπτωση του πρώτου μαθητή και 

12 στον δεύτερο. Ο περιορισμένος χρόνος ήταν συνάρτηση αρκετών 

παραγόντων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η εύρεση του δείγματος, η απουσία των 

μαθητών, τεχνικά προβλήματα που παρουσίασε το ρομπότ και λόγοι υγείας του 

ερευνητή. 

Ένας τρίτος περιορισμός ήταν ο χώρος διεξαγωγής της έρευνας. Η έρευνα 

έγινε στην αίθουσα μαθημάτων του ενός από τα δύο αγόρια που συμμετείχαν 

στην έρευνα. Αυτό συνέβη διότι, αφενός μεν ο μαθητής ένιωθε ανασφάλεια σε 

ξένο περιβάλλον και επηρεαζόταν η συμπεριφορά του, αφετέρου δεν υπήρχε 

άλλος διαθέσιμος και ελεύθερος χώρος στο σχολείο. Η επιλογή αυτής της 

αίθουσας είχε ορισμένα μειονεκτήματα, καθώς κατά την διάρκεια της συνεδρίας 

υπήρχαν και οι υπόλοιποι μαθητές του τμήματος (2-3). Επιπλέον, λόγω έλλειψης 

ηχομόνωσης μεταξύ των αιθουσών η φασαρία που επικρατούσε  έξω από την 

αίθουσα και από τις γύρω αίθουσες ήταν αρκετή και ορισμένες φορές πολύ 

έντονη.  

 

4.4. Εργαλείο  

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στις συνεδρίες είναι ένα μη 

ανθρωπομορφικό κοινωνικό ρομπότ,  η Μαργαρίτα. Κατασκευάστηκε από την 

ROBOTIX. Αποτελείται από μια λούτρινη μαργαρίτα (λουλούδι) στην  οποία ένα 

tablet έχει πάρει τη θέση του προσώπου όπου προβάλλονται δύο υπερμεγέθη 

μπλε μάτια, σε στυλ καρτούν, που μπορούν να κοιτάνε δεξιά, αριστερά και στο 

κέντρο. Το πρόσωπο του ρομπότ διαθέτει επίσης φρύδια. 
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                                              Εικόνα 12: Το ρομπότ μαργαρίτα, που χρησιμοποιήθηκε στην παρέμβαση. 

Το ρομπότ συνδέεται τηλεπικοινωνιακά με ένα άλλο tablet, με το οποίο 

χειρίζεται ο ερευνητής την μαργαρίτα και κατευθύνει το παιχνίδι επιλέγοντας τις 

φράσεις που απαγγέλει το ρομπότ. Επιπλέον το ρομπότ συνδέεται με ηχείο για 

ενίσχυση του ήχου του tablet. 

 

4.5. Πειραματικός σχεδιασμός – Οργάνωση δοκιμών 

Οι συνεδρίες  έλαβαν χώρα στην αίθουσα του πρώτου μαθητή, του Ηλία. 

Το περιβάλλον αυτό ήταν γνώριμο για τον ίδιο, καθώς δεν του αρέσουν οι 

αλλαγές. Ο Βασίλης δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με τις μετακινήσεις. Άλλωστε η 

αίθουσα αυτή του ήταν γνώριμη, καθώς στην έναρξη της σχολικής χρονιάς ήταν 

και εκείνος σε αυτή την αίθουσα πριν αλλάξει τμήμα. Πριν τις συνεδρίες το 

ρομπότ τοποθετούνταν πάνω στο θρανίο, στο οποίο θα καθόταν ο μαθητής, και 

συνδεόταν με ένα μικρό ηχείο για να ακούγεται η φωνή του. Τα παιδιά ερχόταν 

αργότερα στην αίθουσα συνοδευόμενα από τον ερευνητή – χειριστή του ρομπότ 

και καθόταν στο θρανίο που βρισκόταν το ρομπότ. Το ρομπότ τους χαιρετούσε, 

συστηνόταν και τους καλούσε να παίξουν. Ο ερευνητής βρισκόταν εκτός του 

οπτικού πεδίου του μαθητή και χειριζόταν το ρομπότ τηλεπικοινωνιακά και 

ανάλογα με τις αντιδράσεις του κάθε μαθητή. Κάθε συνεδρία διαρκούσε περίπου 

10 λεπτά.  

Το παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι «ΣΚΟΡ 

4». Το "ΣΚΟΡ 4" είναι ένα κλασσικό επιτραπέζιο παιχνίδι για δυο άτομα. Σκοπός 

του παιχνιδιού είναι να συμπληρωθούν τετράδες, οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια. 

Αποτελείται από ένα πίνακα με σχισμές και πούλια δύο διαφορετικών χρωμάτων, 

συνήθως κόκκινο και κίτρινο. Στην παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε μόνο το ένα 
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χρώμα από τα πούλια, το κόκκινο, καθώς στόχος δεν ήταν να σχηματίσουν 

τρίλιζα, κάτι που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί, αλλά να τοποθετήσουν τα 

πούλια στον πίνακα του παιχνιδιού ένα ένα, ακολουθώντας τις οδηγίες της 

μαργαρίτας. Ο πίνακας και τα πούλια ήταν τοποθετημένα πάνω στο θρανίο και 

δίπλα από την μαργαρίτα, πριν ο μαθητής εισέλθει στην αίθουσα. Εξαιρούνται οι 

πρώτες συνεδρίες, στις οποίες το παιχνίδι δεν βρισκόταν πάνω στο θρανίο, αλλά 

δινόταν σταδιακά στον μαθητή όταν η μαργαρίτα ανέφερε τα μέρη του 

παιχνιδιού (πίνακας, πούλια). Αυτό έγινε για την αποφυγή προβλημάτων 

κατανόησης των όρων πίνακας και πούλια. 

Οι συνεδρίες βιντεοσκοπήθηκαν από μία φορητή βιντεοκάμερα, η οποία 

ήταν τοποθετημένη σε ένα θρανίο απέναντι και πίσω από τον μαθητή.  

 

4.6. Μεθόδευση παρέμβασης 

Το βασικό σενάριο του παιχνιδιού είναι ότι το παιδί παίζει με το 

επιτραπέζιο υπό την καθοδήγηση / επίβλεψη της μαργαρίτας. Το παιδί λαμβάνει 

λεκτική καθοδήγηση από το ρομπότ καθώς και λεκτική και αισθητηριακή 

επιβράβευση στο τέλος του κάθε σταδίου. 

 Σε κάθε γύρο η έναρξη και η λήξη του παιχνιδιού δίνεται από το ρομπότ. 

Το παιδί τοποθετεί ένα πούλι την φορά στον πίνακα του παιχνιδιού. Όταν παίζει 

με τον ενήλικα ή με άλλο παιδί τοποθετεί ένα πούλι ο ένας, ένα ο άλλος 

ακολουθώντας τον κανόνα «πρώτα εγώ – μετά εσύ». Το παιχνίδι είχε δύο στάδια: 

 

i. Παιδί - Μαργαρίτα 

Στο πρώτο στάδιο γίνεται η γνωριμία του παιδιού με την μαργαρίτα. το 

παιδί παίζει μόνο του το επιτραπέζιο. Η μαργαρίτα ορίζει την έναρξη του 

παιχνιδιού και λέει στο παιδί πότε να βάλει το πούλι στον πίνακα. Σε αυτό το 

στάδιο το ρομπότ λειτουργεί ως δάσκαλος. Μέσα από μια ευχάριστη 

δραστηριότητα προσπαθεί να διδάξει στο παιδί να περιμένει να τοποθετήσει ένα 

πούλι στον πίνακα όταν ακούσει το όνομά του.  Απώτερος στόχος είναι να 

γενικευτεί η κατακτημένη κοινωνική δεξιότητα σε δυαδικό παιχνίδι. 

ii. Παιδί – Μαργαρίτα - Εκπαιδευτικός 

Στο δεύτερο στάδιο προστίθεται στο παιχνίδι άλλο ένα άτομο (κάποιος 

εκπαιδευτικός) που δεν παρουσιάζει την διαταραχή του αυτισμού. Η μαργαρίτα 

ορίζει την έναρξη του παιχνιδιού και λέει ονομαστικά ποιος θα βάζει ένα πούλι 
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στον πίνακα την φορά. Η μαργαρίτα καθοδηγεί το παιχνίδι ακολουθώντας τον 

κανόνα «πρώτα εγώ – μετά εσύ». Στο στάδιο αυτό η μαργαρίτα λειτουργεί ως 

κοινωνικός μεσολαβητής μεταξύ των δύο ατόμων, εκπαιδεύοντας  το αυτιστικό 

παιδί στην λήψη σειράς σε ομαδικό παιχνίδι, με απώτερο στόχο να γενικευτεί η 

κατακτημένη κοινωνική δεξιότητα σε ομαδικό παιχνίδι με περισσότερα από δύο 

άτομα. 

Το ρομπότ επικοινωνεί λεκτικά χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως: 

Καλημέρα!, Να παίξουμε ένα παιχνίδι μαζί?, Το παιχνίδι ξεκινά!, Βάλε ένα πούλι 

στον πίνακα., Βάλε ένα πούλι στον πίνακα, περίμενε την σειρά σου, Μπράβο. 

Ανατροφοδοτεί θετικά την υπακοή στον κανόνα της σειράς με εκφράσεις 

και με ήχο. Όταν ο παίκτης παίζει με βάση τον κανόνα, κάθε φορά που τοποθετεί 

ένα πούλι κάθε φορά που παίζει και στην σειρά του ακούγεται ένας διακριτικός 

ήχος καμπάνας, η μαργαρίτα ανοιγοκλείνει τα μάτια και επιβραβεύει τον μαθητή 

λεκτικά. 

Σε περίπτωση που ο παίκτης τοποθετεί ένα πούλι ενώ δεν είναι η σειρά 

του ή τοποθετεί περισσότερα του ενός πούλια, η μαργαρίτα δεν ανοιγοκλείνει τα 

μάτια, ακούγεται ένας διακριτικός ήχος λάθους και η μαργαρίτα λέει «να 

περιμένεις την σειρά σου». 

Το κάθε στάδιο του παιχνιδιού τελειώνει όταν ο παίκτης έχει τοποθετήσει 

όλα τα πούλια στον πίνακα, ακολουθώντας τους κανόνες της σειράς. Σε 

περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι κανόνες επαναλαμβάνεται το ίδιο στάδιο 

στην επόμενη συνεδρία. Στην επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου το ρομπότ 

παρέχει θετική ανατροφοδότηση με εκφράσεις όπως: Συγχαρητήρια!, Τα 

κατάφερες!, κτλ. Στην επόμενη συνεδρία το παιχνίδι περνάει στο επόμενο 

στάδιο. 

Το ρομπότ έχει τις εξής λεκτικές ακολουθίες: 

> Εκφράσεις γνωριμίας/χαιρετισμού: Καλημέρα, Είμαι η 

μαργαρίτα, Ήρθα για να παίξουμε. 

> Οδηγίες παιχνιδιού: Το παιχνίδι αρχίζει, Τέλος, Βάλε ένα πούλι 

στον πίνακα, Περίμενε την σειρά σου, Θυμήσου, να κρατάς την σειρά σου!    

> Θετική/Αρνητική ανατροφοδότηση: Συγχαρητήρια!, Τα 

κατάφερες! , Τα πήγες πολύ καλά!, Μπράβο. 
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> Ερωτήσεις: Θέλεις να παίξουμε;, Σου αρέσει να παίζεις;, Με 

θυμάσαι; 

> Εκφράσεις αποχαιρετισμού: Ήταν ωραία που παίξαμε μαζί, Θα 

τα ξαναπούμε, Πρέπει να φύγω. 

Το ρομπότ έχει αισθητηριακές ακολουθίες (ήχους, εκφράσεις): 

ανοιγοκλείνει μάτια, στρέφει το βλέμμα, διακριτικός ήχος καμπάνας (επιτυχία), 

διακριτικός ήχος λάθους. 

Στο παράρτημα παρατίθεται πλήρης κατάλογος με τις λεκτικές 

ακολουθίες της μαργαρίτας. 

 

4.7. Ανάλυση του προφίλ αλληλεπίδρασης 

Τα κριτήρια συμπεριφοράς που προσδιορίστηκαν από τις συνεδρίες και 

ερμηνεύτικαν / αξιολογήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια των παρεμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα και τα δεδομένα που προέκυψαν από το 

βιντεοσκοπημένο υλικό είναι: 

 Η βλεμματική επαφή, αν ο μαθητής κοιτάει το ρομπότ και αν 

διατηρείται αυτή η βλεμματική επαφή. 

 Το άγγιγμα, αν ο μαθητής άγγιξε οποιοδήποτε σημείο του 

ρομπότ. 

 Εγγύτητα, αν ο μαθητής πλησίαζε το ρομπότ και έμενε κοντά 

του. 

 Υπακοή, αν ο μαθητής άκουγε και εκτελούσε τις οδηγίες που 

έδινε το ρομπότ. 

 

4.8. Αναλυτικές παρατηρήσεις 

Οι παρακάτω αναλυτικές παρατηρήσεις εστιάζουν στα κριτήρια 

συμπεριφοράς που αναφέρθηκαν προηγουμένως, στην στάση του σώματος και 

στην λεκτική επικοινωνία. 
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Παιδί Πρώτο (Ηλίας) 

Συνεδρία 1η : Ο Ηλίας βρίσκει την μαργαρίτα πάνω στο θρανίου. Την 

κοιτάει και γελάει. Δεν φαίνεται να τον αγχώνει η παρουσία της. Μόλις η 

μαργαρίτα ανοίγει τα μάτια της στέκεται και την παρατηρεί. Αποδέχεται την 

μαργαρίτα. Η μαργαρίτα του μιλάει, την κοιτάει αλλά δεν ανταποκρίνεται σε ότι 

του λέει. Το παιχνίδι  ΣΚΟΡ 4 δεν του έχει δοθεί από την αρχή για να 

αποφευχθούν προβλήματα κατανόησης των όρων πίνακας και πούλια. Μόλις το 

ρομπότ αναφερθεί στα μέρη του παιχνιδιού, δίνονται στον Ηλία από τον 

εκπαιδευτικό. Ο Ηλίας παίρνει το παιχνίδι και αφοσιώνεται πλήρως σε αυτό, 

χωρίς να δίνει πλέον σημασία στην μαργαρίτα, δεν φαίνεται να ακούει τις 

υποδείξεις που του γίνονται. Τοποθετεί όλα τα πούλια στον πίνακα βάζοντας 

πολλά μαζί την φορά, δουλεύει και με τα δύο χέρια. Μόλις τελειώσει αδειάζει 

τον πίνακα και φαίνεται να κάνει ένα σήμα πανηγυρισμού με τα χέρια. Έπειτα ο 

εκπαιδευτικός ζητάει μέσω της μαργαρίτας ο Ηλίας και η μαργαρίτα να παίξουν 

πάλι και να βάλει εκ νέου πούλια στον πίνακα. Ακούει την μαργαρίτα αλλά 

φαίνεται να μπερδεύεται, να μην καταλαβαίνει και δεν υπακούει στις υποδείξεις 

που του γίνονται. 

           

Εικόνα 13: Ο μαθητής δεξιά, κοιτάει το ρομπότ και γελάει στην έναρξη της συνεδρίας. Αριστερά 

μόλις έχει τοποθετήσει στον πίνακα τα πούλια, τα άδειασε στο κουτί και έκανε ένα σήμα 

πανηγυρισμού. 

  

Συνεδρία 2η : Ο Ηλίας βρίσκει την μαργαρίτα πάλι στο θρανίου του. Την 

κοιτάζει και χαμογελάει. Όταν η μαργαρίτα τον καλημερίζει στρέφεται προς τον 

εκπαιδευτικό πιθανόν γιατί πιστεύει ότι εκείνος κάνει την μαργαρίτα να μιλάει. Ο 

εκπαιδευτικός διατηρεί πλάτη ως προς τον Ηλία προφασιζόμενος ότι παίζει με 

τον συμμαθητή του. Κοιτάει και ακούει την μαργαρίτα, αλλά δεν υπακούει. Κατά 

διαστήματα προσεγγίζει την μαργαρίτα με μικρή κάμψη του κορμού. Στο τρίτο 

λεπτό πραγματικά παίρνει και βάζει ένα πούλι στον πίνακα, μετά από υπόδειξη 

της μαργαρίτας. Δεν επαναλαμβάνει την κίνηση, ούτε υπακούει σε άλλη 
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υπόδειξη της μαργαρίτας. Εξακολουθεί πάντα να την κοιτάει και να γελάει. Η 

συνεδρία παύεται στα 6 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. 

         

Εικόνα 14: Ο μαθητής δεξιά μόλις του μιλάει η μαργαρίτα στρέφεται προς τον εκπαιδευτικό 

και τον κοιτάει. Αριστερά τοποθετεί ένα πούλι στον πίνακα μετά από υπόδειξη του ρομπότ. 

 

Συνεδρία 3η : Ο Ηλίας βρίσκει την μαργαρίτα πάλι στο θρανίου του. Την 

κοιτάζει και χαμογελάει. Πάνω στο θρανίο βρίσκεται στημένος ο πίνακας του 

παιχνιδιού και και το καπάκι της συσκευασίας του παιχνιδιού που περιέχει τα 

κόκκινα πούλια. Η μαργαρίτα του υποδεικνύει να βάλει ένα πούλι εφόσον 

ακούσει το όνομά του. Δεν ανταποκρίνεται στην υπόδειξη. Ο Ηλίας παρατηρεί 

και φαίνεται να ακούει την μαργαρίτα, κάνοντας επαναλαμβανόμενη κάμψη του 

κορμού εμπρός και πίσω. Μόλις η μαργαρίτα τον αποχαιρετά, σταματάει να 

ταλαντεύεται, την πλησιάζει  και την κοιτάει επίμονα. Απαγγέλει κάποια φράση 

που συνηθίζει να λέει συχνά («Ωραία. Τι κάνεις; Οι δυο μας τότε»). Η συνεδρία 

παύεται στα 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Μετά την συνεδρία ο εκπαιδευτικός 

πήγε να πάρει την μαργαρίτα και ο Ηλίας αρνήθηκε λέγοντας «όχι». Ο 

εκπαιδευτικός τον ρώτησε αν θέλει να παίξει και άλλο με την μαργαρίτα και ο 

Ηλίας απάντησε «ναι». Επαναλήφθηκε το παιχνίδι άλλη μία φορά, αλλά 

παρέμεινε να κοιτάει και να ακούει την μαργαρίτα χωρίς να ακολουθεί τις 

υποδείξεις της. 

           

Εικόνα 15: Ο μαθητής δεξιά στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίας κοιτάει το ρομπότ και γελάει. 

Αριστερά μόλις το ρομπότ τον χαιρετά και κλείνει τα μάτια, ο μαθητής εστιάζει το βλέμμα του, 

την πλησιάζει και την παρατηρεί. 
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  Συνεδρία 4η : Ο Ηλίας βρίσκει την μαργαρίτα πάλι στο θρανίου του. 

Πάνω στο θρανίο βρίσκεται στημένος ο πίνακας του παιχνιδιού και και το καπάκι 

της συσκευασίας του παιχνιδιού που περιέχει τα κόκκινα πούλια. Η μαργαρίτα 

καλημερίζει τον Ηλία, του λέει ότι ήρθε να παίξει πάλι μαζί του και τον ρωτάει 

αν θέλει να παίξουνε. Ο Ηλίας αρχικά χαμογελάει και την κοιτάζει. Έπειτα 

παρέμεινε σοβαρός να την κοιτάει δίχως να υπακούει στις υποδείξεις της 

μαργαρίτας. Αυτή την φορά φαίνεται να είναι αρκετά ενοχλημένος. Ίσως τον 

αποσυντόνιζε ο θόρυβος που επικρατούσε έξω από την αίθουσα για όλη την ώρα 

της συνεδρίας. Κοιτάει πότε τα πούλια πότε την μαργαρίτα, αλλά δεν ενεργεί 

κάπως. Στα 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα και ενώ η μαργαρίτα του λέει να βάλει 

τα κόκκινα πούλια στον πίνακα και να βάλει ένα πούλι την φορά, ο Ηλίας 

κουνάει αρνητικά το κεφάλι δεξιά – αριστερά. Η συνεδρία παύεται στα 9 λεπτά 

και 01 δευτερόλεπτα. 

Επαναλήφθηκε το παιχνίδι για ακόμη μία φορά, μόνο που τώρα στο 

παιχνίδι συμμετείχε ακόμη ένα άτομο (κοινωνική λειτουργός), προκειμένου να 

παρατηρηθεί πώς και αν τροποποιηθεί η συμπεριφορά του μαθητή. Ξεκίνησε το 

παιχνίδι μόνο με τον μαθητή και το ρομπότ. Έχει εστιασμένη την προσοχή του 

και το βλέμμα του στην μαργαρίτα, αλλά δεν εμπλέκεται στο παιχνίδι. Μετά από 

λίγα λεπτά προσκλήθηκε στο παιχνίδι και το δεύτερο άτομο. Η παρουσία του δεν 

είχε κάποια επίδραση στην συμπεριφορά του μαθητή. Το ρομπότ εξήγησε ότι 

τώρα θα παίξουν και οι τρεις μαζί και τους ζήτησε να ακούν τις οδηγίες του. 

Μόλις η εκπαιδευτικός τοποθέτησε ένα πούλι στον πίνακα, μετά από υπόδειξη 

του ρομπότ, ο Ηλίας έστρεψε το βλέμμα του λοξά και την κοίταξε. Έπειτα 

συνέχισε να κοιτά την μαργαρίτα. Κάθε φορά αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο. Ο 

ίδιος του δεν συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι, όμως παρακολουθεί την έκβαση 

του παιχνιδιού (μοιρασμένη προσοχή).   

           

Εικόνα 16: Ο μαθητής δεξιά έστρεψε το βλέμμα του στον συμπαίκτη του μόλις εκείνος έβαλε ένα 

πούλι στον πίνακα, όπως του υπέδειξε η μαργαρίτα. Αριστερά ο μαθητής παρακουλουθεί την 

έκβαση του παιχνιδιού. 
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Συνεδρία 5η : Ο Ηλίας βρίσκει την μαργαρίτα πάλι στο θρανίου του. 

Πάνω στο θρανίο βρίσκεται στημένος ο πίνακας του παιχνιδιού και το καπάκι 

της συσκευασίας του παιχνιδιού που περιέχει τα κόκκινα πούλια. Την κοιτάει 

συνεχόμενα και κάνει επαναλαμβανόμενη κάμψη του κορμού εμπρός πίσω. Δεν 

απαντάει, ούτε υπακούει σε αυτά που του λέει η μαργαρίτα. Όλο τον χρόνο της 

συνεδρίας ο Ηλίας παραμένει να κοιτάει την μαργαρίτα και να κουνάει τον 

κορμό του. Η συνεδρία παύεται στα 11 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα.  

 

Συνεδρία 6η : Ο Ηλίας βρίσκει την μαργαρίτα στο θρανίο του. Αυτή την 

φορά στον πίνακα έχουν τοποθετηθεί τρία πούλια από τον εκπαιδευτικό σε 

διαφορετικά σημεία, προκειμένου να  λειτουργήσει η καταναγκαστική 

συμπεριφορά και να τοποθετήσει τα υπόλοιπα στις ίδιες στήλες για να τις 

συμπληρώσει. Τα υπόλοιπα πούλια είναι τοποθετημένα μπροστά από τον πίνακα 

και πάνω στο θρανίο. Ο Ηλίας κοιτάει την μαργαρίτα και φαίνεται να την ακούει, 

αλλά δεν υπακούει στις υποδείξεις της. Δυσχεραίνεται η κατάσταση από την 

φασαρία που επικρατεί έξω από την αίθουσα. Περίπου στα 9 λεπτά ο Ηλίας 

προσεγγίζει το ρομπότ και αρχίζει να επαναλαμβάνει κάποιες από τις φράσεις 

που συνηθίζει να απαγγέλει. Η μαργαρίτα δεν έχει την προσοχή του. Την κοιτάει 

αλλά δεν υπακούει σε καμιά υπόδειξη. Η συνεδρία παύεται στα 12 λεπτά και 38 

δευτερόλεπτα. 

 

Εικόνα 17: Ο μαθητής βρίσκει στο θρανίο του την μαργαρίτα και τον πίνακα, 

στον οποίο έχουν τοποθετηθεί τρία πούλια σε μια προσπάθεια να παρακινηθεί 

η καταναγκαστική συμπεριφορά που επιδεικνύει ο μαθητής και να λάβει μέρος 

ενεργά στην δραστηριότητα. 

 

Συνεδρία 7η : Ο Ηλίας βρίσκει την μαργαρίτα πάνω στο θρανίο και την 

παρατηρεί. Στα 16 δευτερόλεπτα η μαργαρίτα ανοίγει τα μάτια και της 

χαμογελάει. Στα 28 δευτερόλεπτα η μαργαρίτα μιλάει στον Ηλία, την κοιτάει και 

κάνει μια εκδήλωση χαράς. Η συμπεριφορά του στην συνέχεια παραμένει θετική 
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ως προς την μαργαρίτα, αλλά μια την κοιτάει μια στρέφει το κεφάλι του προς την 

αντίθετη κατεύθυνση, ακριβώς όπως συμπεριφέρεται ένα παιδί που νιώθει 

αισθήματα ντροπής. Στις υποδείξεις της μαργαρίτας για το παιχνίδι ο Ηλίας 

εξακολουθεί να μην υπακούει. Η συνεδρία παύεται στα 11 λεπτά και 28 

δευτερόλεπτα. 

 

Συνεδρία 8η : Ο Ηλίας βρίσκει την μαργαρίτα, τον πίνακα και τα πούλια 

πάνω στο θρανίο του.  Γελάει μόλις η μαργαρίτα του λέει καλημέρα. Την 

παρακολουθεί με το βλέμμα του συνέχεια. Δεν υπακούει στις υποδείξεις της 

μαργαρίτας, ενώ φαίνεται να τον απασχολούν δικές του σκέψεις. Στο 1’ και 53” 

λέει «να μην μιλάς περίεργους» και συνεχίζει «μπερδέκα, θα σου ‘λεγα τι». 

Συνεχίζει η μαργαρίτα με τις υποδείξεις, αλλά δεν υπακούει ο Ηλίας. Φαίνεται να 

τον αποσυντονίζει η φασαρία που γίνεται έξω από την αίθουσα, είναι έντονη. Στα 

πέντε λεπτά η μαργαρίτα τον αποχαιρετά και κλείνει τα μάτια. Ο Ηλίας την 

κοιτάει. Η μαργαρίτα ξυπνάει, αλλά ο Ηλίας δεν φαίνεται να έχει ενδιαφέρον να 

υπακούσει. Είναι η όγδοη συνεδρία και ο Ηλίας επιδεικνύει πάντα την ίδια 

συμπεριφορά, δεν θέλει να ακολουθήσει τις οδηγίες της μαργαρίτας. Μπορεί 

όμως και να μην κατανοεί τις υποδείξεις ή να μην θέλει να παίξει. Η 

εκπαιδευτικός σε προσπάθεια να καταλάβει τι συμβαίνει από αυτά στα 11 λεπτά 

και 24 δευτερόλεπτα τον ρωτάει αν θέλει να παίξει με την μαργαρίτα. Δεν 

παίρνει καμιά απάντηση. Έπειτα τον ρωτάει «θέλεις να βάλεις ένα πούλι στον 

πίνακα;» και εκείνος απαντάει «ναι». Του λέει «βάλε» και απαντάει «όχι». 

Ρωτάει η εκπαιδευτικός «δεν σου αρέσει το παιχνίδι αυτό;». Ο Ηλίας δεν 

απαντάει αλλά κουνάει το κεφάλι με  άρνηση, δίχως να προκύπτει όμως από εδώ 

αν του αρέσει το παιχνίδι ή όχι, διότι το κεφάλι το κουνούσε αρνητικά από την 

προηγούμενη αρνητική απάντηση που έδωσε στην εκπαιδευτικός ύστερα από την 

παρότρυνση «βάλε». Ρωτάει η εκπαιδευτικός «να βάλω ένα πούλι εγώ;». Δεν 

απαντάει, αλλά γελάει. Τοποθετεί η εκπαιδευτικός το πούλι στον πίνακα και του 

λέει να βάλει και αυτός ένα. Πιάνει τα πούλια, αλλά δεν τα τοποθετεί στον 

πίνακα. Βάζει η εκπαιδευτικός άλλο ένα πούλι στον πίνακα και του ζητάει να 

βάλει ένα και αυτός. Δεν υπακούει. Τοποθετεί ένα τρίτο πούλι η εκπαιδευτικός 

στον πίνακα και τον ρωτάει «θέλεις να βάλεις ένα; Όχι;» και απαντάει «όχι». Η 

αρνητική του απάντηση μπορεί απλά να οφείλεται σε επανάληψη της άρνησης 

της εκπαιδευτικού. Η συνεδρία παύεται στα 12 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα.      
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Συνεδρία 9η : Συνεχίζει την ίδια συμπεριφορά με όλες τις προηγούμενες 

φορές. Δεν υπακούει, αλλά κοιτάει την μαργαρίτα. Σήμερα η μαργαρίτα έχει 

δεσμεύσει όλη την προσοχή του. Προς το τέλος της συνεδρίας ο Ηλίας αρχίζει να 

λέει κάποιες από τις συνηθισμένες του φράσεις («δεν ξέρω, σου πάει πολύ»). Η 

συνεδρία παύεται στα 12 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. 

 

 Συνεδρία 10η : Ο Ηλίας βρίσκει την μαργαρίτα πάνω στο θρανίο του, τον 

πίνακα στημένο και τα πούλια πάνω στο θρανίο και κάτω από τον πίνακα. Πριν 

του μιλήσει η μαργαρίτα παίρνει τα πούλια και τα τακτοποιεί όπως επιθυμεί 

εκείνος. Λέει «όλο γελάς», μια από τις συνηθισμένες του φράσεις. Η μαργαρίτα 

ξεκινάει με τις υποδείξεις για το παιχνίδι. Ο Ηλίας εξακολουθεί να μην υπακούει 

και λέει «γιατί φωνάζεις; Όλο γελάς». Κοιτάει την μαργαρίτα, αλλά δεν  εστιάζει 

την προσοχή του. Την κοιτάει και χαμογελάει, αλλά δεν θέλει να υπακούσει. 

Συνεχίζει να λέει κάποιες φράσεις «δώσ’ μου να βάλω, δώσε ένα κίτρινο... ένας 

τρομερός τι άλλο πρέπει να κάνω για να βρω την ησυχία μου; Προτιμώ την ησυχία 

μου. Ει. Θα βάλεις;». Η μαργαρίτα του λέει ότι θα κοιμηθεί και κλείνει τα μάτια, 

αλλά ο Ηλίας δεν της δίνει καμία σημασία. Ανοίγει τα μάτια πάλι τον χαιρετά και 

του λέει να βάλει ένα πούλι στον πίνακα. Ο μαθητής ούτε την κοιτάει, ούτε 

υπακούει. Η μαργαρίτα δεν έχει την προσοχή του και δεν μπορεί να τον 

δεσμεύσει στην δραστηριότητα. Συνεχίζει να απαγγέλει τις φράσεις  του «Κύριε, 

θες να φέρω την μαμά σου;», «Βάλτους μέσα όλους», «μη φοβάσαι» και κάποιες 

άλλες που δεν είναι κατανοητές. Ο Ηλίας δεν θέλει να παίξει σήμερα. Η 

εκπαιδευτικός λέει στον Ηλία «η μαργαρίτα δεν έχει χέρια, και δεν μπορεί να 

βάλει τα πούλια μόνη της. Θα ήθελες να την βοηθήσεις; Χρειάζεται την βοήθεια 

σου». Ο Ηλίας ακούει την εκπαιδευτικό. Τελείωσε η διδακτική ώρα και χτύπησε 

το κουδούνι. Η συνεδρία παύεται στα 9 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα.  

 

Συνεδρία 11η : Σήμερα ο Ηλίας επανέλαβε την ίδια συμπεριφορά 

απέναντι στην μαργαρίτα. Την κοιτάει, γελάει αλλά δεν υπακούει. 

Δοκιμάστηκε το δεύτερο βήμα, όχι μόνο διότι έτυχε να βρίσκεται 

συνάδελφος διαθέσιμος στην αίθουσα, αλλά και για να παρατηρηθεί αν θα 

αλλάξει κάτι στην συμπεριφορά του μαθητή από την παρουσία του δεύτερου 

ατόμου. Η μαργαρίτα ζήτησε πρώτα ο δάσκαλος να βάλει ένα πούλι στον πίνακα. 

Τοποθέτησε ο εκπαιδευτικός ένα πούλι στον πίνακα. Μετά ζήτησε από τον Ηλία 
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να βάλει ένα πούλι στον πίνακα. Ο Ηλίας υπάκουσε με την διαφορά ότι έπιασε 

όσα πούλια μπορούσε ταυτόχρονα με τα δύο χέρια και τα έβαλε στον πίνακα, 

στην συνέχεια πήρε και άλλα και τα τοποθέτησε και εκείνα. Δεν άκουγε τις 

οδηγίες της μαργαρίτας που του έλεγε να περιμένει την σειρά του. Μόλις η 

μαργαρίτα ζήτησε πάλι από τον εκπαιδευτικό να βάλει ένα πούλι στον πίνακα ο 

Ηλίας του το πήρε από τα χέρια και το έβαλε στον πίνακα μαζί με άλλα και 

σταμάτησε όταν τοποθέτησε όλα τα πούλια στον πίνακα. Έπειτα ο εκπαιδευτικός 

σηκώθηκε και ο Ηλίας έστρεψε το βλέμμα του και τον κοίταξε χαμογελώντας. Ο 

εκπαιδευτικός άδειασε τον πίνακα και αποχώρησε. 

Στην συνέχεια η μαργαρίτα είπε στον Ηλία να παίξουν οι δυό τους. Ο 

Ηλίας δεν υπάκουσε σε καμία υπόδειξη της μαργαρίτας. 

Έληξε η παρέμβαση και η βιντεοσκόπηση στα 14 λεπτά και 44 

δευτερόλεπτα. 

Υπήρξε η απορία, μήπως τελικά ο Ηλίας δεν καταλαβαίνει τίποτα από 

όσα του λέει η μαργαρίτα και χρειάζεται να πάρει το έναυσμα από την κίνηση 

κάποιου άλλου. Να μιμηθεί δηλαδή αυτό που κάνει ο άλλος και να το 

επαναλαμβάνει μέχρι να τελειώσει αυτό που αντιγράφει. 

Έγινε η εξής δοκιμή: ζήτησε ο εκπαιδευτικός από τον Ηλία να βάλει ένα 

πούλι στον πίνακα ακριβώς όπως του το ζητάει η μαργαρίτα. Ο Ηλίας υπάκουσε 

αμέσως. Επομένως, καταλαβαίνει μια χαρά. 

Για κάποιο λόγο δεν θέλει να υπακούσει ακόμη στην μαργαρίτα. Πιθανόν 

χρειάζεται περισσότερο χρόνο να προσαρμοστεί σε μια νέα κατάσταση. 

 

Εικόνα 18: Ο μαθητής σρέφει το βλέμμα του στον εκπαιδευτικό χαμογελώντας. 

  

Συνεδρία 12η : Ξεκίνησε η συνεδρία με τον Ηλία χαρούμενο να 

παρακολουθεί την μαργαρίτα. Στις πρώτες υποδείξεις της μαργαρίτας ο Ηλίας 

δεν υπακούει. Στο 1’ και 52’’ ο Ηλίας, και ενώ του έχει πει η μαργαρίτα να βάλει 

ένα πούλι στον πίνακα, παίρνει και με τα δύο χέρια όσα πούλια μπορεί να πιάσει 
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και τα τοποθετεί στον πίνακα. Ο εκπαιδευτικός μέσω της μαργαρίτας 

επιβραβεύει την προσπάθειά του, παρόλο που δεν υπάκουσε πλήρως τις 

υποδείξεις της μαργαρίτας. Ο Ηλίας περιμένει και μόλις η μαργαρίτα του λέει να 

βάλει και άλλο πούλι, πιάνει πάλι τέσσερα μαζί και τα βάζει στον πίνακα και 

μετά άλλα τρία. Περιμένει και μόλις ακούσει το όνομά του βάζει τρία πούλια 

στον πίνακα και  αμέσως ένα τέταρτο. Είναι έτοιμος να βάλει και τα τέσσερα 

τελευταία πούλια που απομένουν πριν του πει η μαργαρίτα. Η μαργαρίτα του 

λέει να περιμένει και θα του πει εκείνη πότε να τα βάλει και υπακούει. Μόλις 

ακούσει το όνομά του βάζει και τα τέσσερα τελευταία πούλια μαζί στον πίνακα. 

Η συνεδρία έληξε στα 4 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός πήγε να πάρει την μαργαρίτα και ο Ηλίας 

γύρισε ενοχλημένος και είπε «Όχι».  

Σε ερώτηση αν θέλει να παίξει και άλλο με την μαργαρίτα απάντησε 

«Ναι». 

Επαναλήφθηκε το παιχνίδι ακόμη μία φορά. 

Το παιχνίδι ξεκινά για δεύτερη φορά. Αρχικά ο Ηλίας δεν υπακούει στις 

υποδείξεις της μαργαρίτας. Μετά από 2’ και 18’’ υπακούει, αλλά πάλι βάζει 

τέσσερα πούλια μαζί. Περιμένει και σε επόμενη υπόδειξη βάζει άλλα τρία. Στην 

συνέχεια παύει να ακολουθεί τις υποδείξεις της μαργαρίτας και τοποθετεί όλα τα 

πούλια στον πίνακα πιάνοντας με τα δυο του χέρια όσα μπορεί κάθε φορά. Η 

συνεδρία παύεται στα 4’ και 11’’. 

           

Εικόνα 19: Ο μαθητής τοποθετεί τα πούλια ακολουθώντας τις υποδείξεις της μαργαρίτας, αλλά 

κάθε φορά τοποθετεί  περισσότερα του ενός. 

 

   Συνεδρία 13η : Σε αυτή την συνεδρία υπήρχε αρχικά πρόβλημα με το 

ηχείο, οπότε χρειάστηκε να διακοπεί η συνεδρία και να τοποθετηθεί ένα άλλο. 

Τα πούλια αυτή την φορά έχουν τοποθετηθεί σε στήλες, σε μια προσπάθεια να 

μην παίρνει ταυτόχρονα στα χέρια του πολλά πούλια. Έξω από την αίθουσα 
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επικρατεί πολύ φασαρία, γεγονός που αποσυντονίζει τον Ηλία. Ο μαθητής γελάει 

μόλις η μαργαρίτα ανοίγει τα μάτια της και του μιλάει. Ξεκινά τις υποδείξεις για 

το παιχνίδι, αλλά ο Ηλίας δεν υπακούει. Στα 4’ και 1’’ ο Ηλίας λέει «μην ακούσω 

τσιμουδιά», προφανώς η φασαρία τον έχει εκνευρίσει αρκετά. Στα 4’ και 17’’ ο 

Ηλίας υπακούει την μαργαρίτα και πάλι παίρνει τέσσερα πούλια με τα δύο του 

χέρια και τα τοποθετεί στον πίνακα. Παίρνει άλλα τέσσερα πούλια με τα δύο 

χέρια και είναι έτοιμος να τα τοποθετήσει στον πίνακα. Η μαργαρίτα του λέει να 

περιμένει. Αρχικά ο Ηλίας σταματάει και φαίνεται ότι υπάκουσε, αλλά προκύπτει 

στην συνέχεια ότι απλώς διόρθωσε τον τρόπο που κρατούσε τα πούλια και τα 

τοποθέτησε στον πίνακα παρά τις υποδείξεις της μαργαρίτας. Συνεχίζει και 

τοποθετεί άλλα τέσσερα χωρίς να υπακούει. Πρέπει να σημειωθεί ότι τοποθετεί 

τα πούλια με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπληρώνονται με την σειρά οι οριζόντιες 

στήλες του πίνακα (καταναγκαστική συμπεριφορά). Τοποθετεί άλλα τρία πούλια 

και τέλος τα τελευταία τέσσερα , χωρίς να ακούει στις υποδείξεις. Η μαργαρίτα 

επιβραβεύει την προσπάθειά του και τον χαιρετά. Η συνεδρία παύεται στα 6’ και 

45’’. Αυτή ήταν η τελευταία. 

            

Εικόνα 20: Δεξιά τα πούλια έχουν τοποθετηθεί σε στήλες, σε μια προσπάθεια ο μαθητής να 

πέρνει ένα την φορά. Αριστερά ο μαθητής τοποθετεί στον πίνακα περισσότερα του ενός πούλια. 
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Παιδί 2ο (Βασίλης) 

Συνεδρία 1η : Ο Βασίλης βρίσκει την μαργαρίτα στο θρανίο, δίπλα είναι 

ο πίνακας του παιχνιδιού συναρμολογημένος και τα πούλια βρίσκονται μπροστά 

από τον πίνακα μέσα στο κουτί. Φαίνεται ότι του εχει προξενήσει άγχος όλη αυτή 

η κατάσταση. Το εκδηλώνει στην έναρξη της συνεδρίας με κινήσεις αμηχανίας 

(περίεργη κίνηση του άνω χείλους, ξύσιμο του κεφαλιού). Ο μαθητής 

εξοικειώνεται γρήγορα στην νέα κατάσταση. Η μαργαρίτα ξυπνάει και μιλάει 

στον μαθητή. Την παρακολουθεί και την ακούει. Σε ερώτηση της μαργαρίτας αν 

θέλει να παίξουν, ο μαθητής απαντάει καταφατικά χωρίς να πει «ναι» αλλά 

περισσότερο «μμμ». Συνεχίζει η μαργαρίτα να του μιλάει και του λέει τι θα 

πρέπει να κάνει. Αρχικά ο μαθητής δεν υπακούει στις υποδείξεις της μαργαρίτας. 

Στο 1΄και 43΄΄ η μαργαρίτα ρωτάει «Βασίλη, θέλεις να παίξουμε;» και ο μαθητής 

επαναλαμβάνει «Βασίλη, θέλεις να παίξουμε;». Ο μαθητής έχει αναπτύξει λόγο 

με την μορφή της ηχολαλίας, επαναλαμβάνει ότι του  λένε. Αμέσως η μαργαρίτα 

του λέει να βάλει τα πούλια στον πίνακα και ο μαθητής υπακούει. Δεν υπακούει 

όμως στο να βάζει ένα πούλι κάθε φορά που θα ακούει το όνομά του. Βάζει τα 

πούλια το ένα μετά το άλλο μέχρι να τελειώσουν. Η μαργαρίτα τον επιβραβεύει, 

παρόλο που δεν ακολούθησε σωστά τις οδηγίες, και τον αποχαιρετά. Μόλις του 

λέει «γεια σου», ο μαθητής επαναλαμβάνει «γεια σου». Η συνεδρία 

ολοκληρώθηκε στα 3΄και 20΄΄. 

              

Εικόνα 21: Δεξιά ο μαθητής κοιτάει την μαργαρίτα. Αριστερά τοποθετεί πούλια στο 

παιχνίδι χωρίς να ακολουθεί τις υποδείξεις της μαργαρίτας. 

   

Συνεδρία 2η : Σήμερα ο Βασίλης επαναλαμβάνει όλα όσα λέει η 

μαργαρίτα. Ο μαθητής ξεκινάει να βάζει τα πούλια στον πίνακα, χωρίς να 

υπακούει στις υποδείξεις της μαργαρίτας. Δεν περιμένει να ακούσει το όνομά του 

και τοποθετεί περισσότερα του ενός πούλια την φορά στον πίνακα. Η μαργαρίτα 

τον αποχαιρετά. Η συνεδρία ολοκληρώνεται στα 3΄ και 02΄΄. 
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Εικόνα 22: Ο μαθητής παίζει μόνος του χωρίς να υπακούει στις υποδείξεις 

της μαργαρίτας. 

  

Συνεδρία 3η : Ο Βασίλης βρίσκει την μαργαρίτα, τον πίνακα του 

παιχνιδιού και τα πούλια πάνω στο θρανίο. Ανοίγει τα μάτια της και τον 

καλημερίζει. Ο μαθητής επαναλαμβάνει και λέει «καλημέρα». Το παιχνίδι ξεκινά 

μόλις η μαργαρίτα λέει στον μαθητή να βάλει ένα πούλι στον πίνακα. Ο μαθητής 

υπακούει στην εντολή της μαργαρίτας. Στην συνέχεια τοποθετεί τα πούλια χωρίς 

να περιμένει να ακούσει το όνομά του και τοποθετώντας πολλά πούλια μαζί. 

Όταν τελείωσαν τα πούλια ο Βασίλης αρχίζει να περιεργάζεται την μαργαρίτα. 

Πλησιάζει το βλέμμα του στο δικό της και απομακρύνεται. Επαναλαμβάνει την 

κίνηση και κάνει έναν χαιρετισμό κλείνοντας σφιχτά τα δυο του μάτια και 

κλείνοντας ελαφρώς το κεφάλι. Συνεχίζει να περιεργάζεται την μαργαρίτα, 

αγγίζει το ένα από τα πέταλά της και το πιέζει. Η μαργαρίτα τον αποχαιρετά και 

κλείνει τα μάτια της.  

      

Εικόνα 23:Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ο μαθητής άρχισε να περιεργάζεται την 

μαργαρίτα.  Δεξιά  πλησίαζει το βλέμμα του στην μαργαρίτα. Αριστερά αγγίζει ένα από 

τα πέταλά της. 

 

Συνεδρία 4η : Ο μαθητής βρίσκει πάνω στο θρανίο την μαργαρίτα, τον 

πίνακα και τα πούλια του παιχνιδιού. Ο Βασίλης ρίχνει ένα βλέμμα στην 

μαργαρίτα και αμέσως στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι. Αρχίζει να παίζει 

χωρίς να ακούει την μαργαρίτα. Αρχικά η ασφάλεια του πίνακα είναι ανοιχτή και 
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το πούλι έπεσε στο θρανίο. Βάζει άλλα δύο πούλια. Έπεσαν και εκείνα στο 

θρανίο και ο μαθητής προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα και τα καταφέρνει. 

Συνεχίζει να τοποθετεί πούλια χωρίς να δίνει σημασία σε ότι λέει η μαργαρίτα. 

Μόλις τελειώσουν τα πούλια σταματά και κοιτάει την μαργαρίτα. Η μαργαρίτα 

τον επιβραβεύει, του λέει «μπράβο» και ο μαθητής το επαναλαμβάνει. Τον 

αποχαιρετά και κλείνει τα μάτια της. Η εκπαιδευτικός αδειάζει τον πίνακα 

προκειμένου να επαναληφθεί το παιχνίδι και λέει στον μαθητή να ακούει την 

μαργαρίτα. Η εκπαιδευτικός το έκανε αυτό σε μια προσπάθεια να κατευθύνει 

λίγο τον Βασίλη. Φαίνεται πως ο Βασίλης ξέρει να βάλει τα πούλια στον πίνακα, 

όπως και κάνει, αλλά δεν φαίνεται να έχει καταλάβει ότι πρέπει να ακούει την 

μαργαρίτα. Ο μαθητής λέει «η μαργαρίτα» και χτυπάει την οθόνη με το χέρι του. 

Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρεται και με τους ανθρώπους όταν συστήνονται τα 

ονόματα. Στην δεύτερη προσπάθεια, ο μαθητής ξεκινάει αμέσως να τοποθετεί τα 

πούλια χωρίς να υπακούει στις υποδείξεις της μαργαρίτας. Ακούει όμως που του 

μιλάει και επαναλαμβάνει το όνομά του κάθε φορά που η μαργαρίτα το λέει. 

Επαναλαμβάνεται η διαδικασία και μια τρίτη φορά, χωρίς όμως διαφορετικά 

αποτελέσματα. Η συνεδρία ολοκληρώνεται στα 4΄και 17 ΄΄. 

 

Εικόνα 24: Ο μαθητής αγγίζει το πρόσωπο της μαργαρίτας. 

 

Συνεδρία 5η : Ο μαθητής βρίσκει πάνω στο θρανίο του την μαργαρίτα , 

τον πίνακα και τα πούλια του παιχνιδιού. Ο Βασίλης κοιτάει την μαργαρίτα και 

την χαιρετά μόλις του λέει «γεια σου». Σήμερα ακούει και φαίνεται να περιμένει 

τις οδηγίες της μαργαρίτας. Μόλις του λέει να βάλει ένα πούλι, παίρνει ένα στο 

χέρι του λέει «κόκκινο» και το βάζει στον πίνακα. Ακούγεται ο ήχος 

επιβεβαίωσης. Η μαργαρίτα τον επιβραβεύει, ενώ ο ίδιος δίχως να περιμένει αυτή 

την φορά παίρνει δύο πούλια με τα χέρια του και τα βάζει στον πίνακα. Βάζει και 

άλλα δύο πούλια όταν η μαργαρίτα του λέει «περίμενε», ο μαθητής σταματάει και 
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περιμένει. Η μαργαρίτα λέει «Βασίλη, τώρα βάλε ένα πούλι στον πίνακα» και ο 

μαθητής υπακούει. Μόλις του λέει μπράβο και ακούγεται ο ήχος επιβεβαίωσης, ο 

μαθητής παίρνει δύο πούλια με τα χέρια του και τα τοποθετεί στον πίνακα. Βάζει 

και άλλα δύο και η μαργαρίτα του λέει πάλι να περιμένει. Ο μαθητής σταματά 

και ακούγεται ο ήχος λάθους. Περιμένει και βάζει ένα πούλι στον πίνακα μόλις 

του πει η μαργαρίτα. Στην συνέχεια βάζει με γρήγορο ρυθμό και όλα τα 

υπόλοιπα πούλια που απέμειναν χωρίς να ακούει την μαργαρίτα. Του αποσπάει 

για λίγο την προσοχή το είδωλό του στην οθόνη του υπολογιστή που βρίσκεται 

δίπλα του. Η μαργαρίτα σε λίγο τον ρωτάει αν θέλει να παίξουν πάλι, αλλά δεν 

απαντάει. Η εκπαιδευτικός του δίνει λίγα ακόμη πούλια και η μαργαρίτα του λέει 

«θα σου πω εγώ». Μόλις η μαργαρίτα του είπε να βάλει ένα πούλι, ο μαθητής 

υπάκουσε και αμέσως έβαλε άλλα δύο. Η μαργαρίτα τον σταμάτησε πάλι και του 

είπε ότι θα του πει εκείνη πότε. Ο μαθητής τοποθετεί και το τελευταίο πούλι μετά 

την υπόδειξη της μαργαρίτας. Τον επιβραβεύει και τον χαιρετά. Την χαιρετά και 

ο μαθητής λέγοντας «γεια σου». Η συνεδρία παύεται στα 4΄ και 13΄΄. 

    

Εικόνα 25: Δεξιά μόλις η μαργαρίτα λέει στον μαθητή να βάλει ένα πούλι στον πίνακα, 

παίρνει ένα στο χέρι του και το δείχνει λέγοντας κόκκινο πριν το τοποθετήσει. Αριστερά η 

προσοχή του μαθητή αποσπάται από το είδωλό του στην οθόνη του υπολογιστή. 

   

Συνεδρία 6η : Ο μαθητής βρίσκει στο θρανίο την μαργαρίτα, τον πίνακα 

και τα πούλια του παιχνιδιού. Χαιρετά την μαργαρίτα μόλις του λέει «γεια σου», 

ενώ ήδη έχει προλάβει και έχει τοποθετήσει ένα πούλι στον πίνακα. Η μαργαρίτα 

του λέει όχι και ο μαθητής σταματά. Βάζει το επόμενο πούλι στον πίνακα μόλις 

του λέει η μαργαρίτα, μαζί με άλλο ένα μέχρι που η μαργαρίτα του λέει όχι και 

σταματά. Βάζει άλλο ένα στον πίνακα μόλις του πει η μαργαρίτα, μαζί με άλλα 

δυο μέχρι να τον σταματήσει η μαργαρίτα. Μετά την απαγόρευση της 

μαργαρίτας, ο μαθητής σήμερα δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις υποδείξεις της 

και να βάλει άλλα πούλια στον πίνακα. Κάτι τον μπερδεύει ή τον αποσυντονίζει 

η φασαρία που επικρατεί στο τμήμα. Αρχίζει να παίζει με τα πούλια στο θρανίο, 
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χωρίς να ακούει την μαργαρίτα. Συνεχίζει να τοποθετεί πούλια, μετά από αρκετές 

υποδείξεις της μαργαρίτας. Τοποθετεί τρία πούλια μαζί μέχρι να τον σταματήσει 

η μαργαρίτα. Επαναλαμβάνεται η ίδια συμπεριφορά μέχρι να τελειώσουν τα 

πούλια. Μόλις τελειώσουν τα πούλια η μαργαρίτα επιβραβεύει τον μαθητή και 

τον χαιρετά. Η συνεδρία ολοκληρώνεται στα 8΄και 54΄΄. 

 

Συνεδρία 7η : Ο μαθητής βρίσκει πάνω στο θρανίο του την μαργαρίτα, 

τον πίνακα και τα πούλια του παιχνιδιού. Σήμερα ο Βασίλης αποσυντονίζεται 

από το είδωλό του στην οθόνη του υπολογιστή και από το ηλεκτρικό φως. Η 

εκπαιδευτικός το αντιλαμβάνεται εγκαίρως και σβήνει το φως. Η μαργαρίτα 

κάνει υποδείξεις στον μαθητή, του μιλάει και αυτός επαναλαμβάνει, αλλά δεν 

υπακούει. Στην μέση του χρόνου της συνεδρίας ο μαθητής βάζει δύο πούλια στον 

πίνακα, η μαργαρίτα τον επιβραβεύει και σταματά. Σε επόμενη υπόδειξη βάζει 

άλλα τρία πούλια και τον σταματά η μαργαρίτα. Συνεχίζεται η ίδια συμπεριφορά 

μέχρι να τελειώσουν τα πούλια, παρουσιάζοντας πάντα την ίδια παρόρμηση να 

βάλει περισσότερα πούλια την φορά μέχρι που τον σταματάει η μαργαρίτα. 

Μόλις τελειώσουν όλα τα πούλια ο μαθητής ακουμπά την μαργαρίτα, χτυπώντας 

με το χέρι του ελαφρά την οθόνη του tablet. Γνωστή κίνηση που κάνει ο μαθητής 

όταν συστήνεται με κάποιον. Ολοκληρώνεται η συνεδρία στα 5΄και 53΄΄ με την 

μαργαρίτα να χαιρετά τον μαθητή και ο ίδιος να ανταποδίδει. 

   

Εικόνα 26: Η προσοχή του μαθητή αποσπάται δεξιά από το ηλεκτρικό φως που είναι 

αναμμένο και αριστερά από το είδωλό του στην οθόνη του υπολογιστή. 

  

Συνεδρία 8η : Ο μαθητής, όπως και τις προηγούμενες φορές, βρίσκει 

πάνω στο θρανίο του την μαργαρίτα, τον πίνακα και τα πούλια του παιχνιδιού. 

Ξεκινά η συνεδρία με τον Βασίλη να παίζει με το είδωλό του στην οθόνη του 

υπολογιστή. Σε γενικές γραμμές σήμερα υπακούει στις υποδείξεις της 

μαργαρίτας. Παρουσιάζει την παρόρμηση βέβαια να τοποθετεί περισσότερα από 

ένα πούλια την φορά. Αυτό συμβαίνει λιγότερο συχνά από ότι στις προηγούμενες  
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συνεδρίες. Αρκετές φορές ακολουθεί τις υποδείξεις της μαργαρίτας. Επίσης 

παρατηρείται σε αυτή και την προηγούμενη συνεδρία να καθυστερεί αρκετά να 

εκτελέσει την υπόδειξη που του κάνει η μαργαρίτα. Λίγο πριν το τέλος ο 

μαθητής τοποθετεί όλα τα πούλια συνεχόμενα, χωρίς να σταματάει στις 

υποδείξεις της μαργαρίτας. Εκείνη τον επιβραβεύει και τον αποχαιρετά . Ο 

Βασίλης ανταποδίδει. Ολοκληρώνεται η συνεδρία στα 7΄και 44΄΄. 

 

Συνεδρία 9η : Η απόσπαση της προσοχής, η έλλειψη βλεμματικής επαφής 

και η αναστολή του μαθητή να παίξει στις προηγούμενες δύο συνεδρίες 

οδήγησαν στην απόφαση να δοκιμαστεί το δεύτερο στάδιο της παρέμβαση. Στο 

παιχνίδι συμμετέχει η κοινωνική λειτουργός της σχολικής μονάδας. Η παρουσία 

του δεύτερου ατόμου προκάλεσε άγχος και στρες στον μαθητή. Δεν εστιάζει το 

βλέμμα του στην μαργαρίτα ούτε και την προσοχή του. Αυτή η αλλαγή τον 

δυσκολεύει αρκετά, φαίνεται να έχει αγχωθεί και το εκδηλώνει με διάφορες 

κινήσεις αμηχανίας. Μετά από πολλές υποδείξεις του ρομπότ τοποθετεί πούλια 

στον πίνακα, αλλά τον αποσυντονίζει αρκετά η παρουσία του δεύτερου ατόμου. 

Αυτό προκύπτει και από την στάση του σώματος του μαθητή που είναι στραμένο 

ελαφρώς προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που κάθεται η εκπαιδευτικός. 

Το παιχνίδι ολοκληρώνεται χωρίς ο μαθητής να ακολουθεί τις οδηγίες της 

μαργαρίτας, ενώ επικοινωνεί λεκτικά μαζί της. Ολοκληρώνεται η συνεδρία στα 

7’ και 55’’. 

   

Εικόνα 27: Η παρουσία του άλλου ατόμου έχει προκαλέσει άγχος στον μαθητή. Δεξιά 

στρέφει το σώμα του προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνον και αριστερά εκδηλώνει 

την ανησυχία του με αυτοχαστουκισμό. 

 

Συνεδρία 10η : Επιλέχθηκε και σήμερα να επαναληφθεί το δεύτερο στάδιο 

της παρέμβασης με διαφορετική όμως προσέγγιση.  Η μαργαρίτα χαιρετά τον 

Βασίλη και τον ενημερώνει ότι σήμερα θα παίξουν παρέα με έναν δάσκαλο. 

Έπειτα έρχεται ο δάσκαλος, συστήνεται στον Βασίλη και του λέει ότι θα παίξουν 
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όλοι μαζί σήμερα. Η συμπεριφορά του μαθητή είναι πολύ διαφορετική από την 

προηγούμενη συνεδρία. Δεν αγχώθηκε, εστιάζει καλύτερα την προσοχή του στην 

μαργαρίτα και το παιχνίδι (μοιρασμένη προσοχή) και επικοινωνεί λεκτικά μαζί 

της. Το ρομπότ ορίζει ποιος θα παίξει κάθε φορά χωρίς ο μαθητής να ακολουθεί 

πάντα τις οδηγίες. Τοποθετεί παρορμητικά πούλια, αμέσως μετά τον 

εκπαιδευτικό ασχέτως αν το ζήτησε η μαργαρίτα η όχι. Σταματάει κάθε φορά 

αυτή την συμπεριφορά μόλις του το ζητήσει το ρομπότ. Ολοκληρώνεται η 

συνεδρία στα 4’ και 32’’.  

 

Συνεδρία 11η : Επαναλαμβάνεται το δεύτερο στάδιο της παρέμβασης. Το 

δεύτερο άτομο έρχεται από την αρχή της συνεδρίας και λειτουργεί βοηθητικά. 

Λέει στον μαθητή ότι θα παίξουν όλοι μαζί και ότι θα τοποθετούν πούλια στον 

πίνακα εναλλάξ. Ο μαθητής παρουσιάζει παρορμητική συμπεριφορά,η οποία 

αναστέλλεται κάθε φορά από τις οδηγίες της μαργαρίτας. Τοποθετεί πούλια στον 

πίνακα πάντα μετά τον δάσκαλό, κάποιες φορές περισσότερα από ένα και 

ασχέτως με τις υποδείξεις του ρομπότ. Παρόλα κάνει καλύτερη υπακοή στις 

οδηγίες, εξακολουθεί να μην εστιάζει το βλέμμα του στην μαργαρίτα και 

επιδεικνύει μοιρασμένη προσοχή. Ολοκληρώνεται η συνεδρία στα 3’ και 54’’. 

 

Εικόνα 28: Ο μαθητής παίζει με τον συμπαίκτη του με την μεσολάβηση της 

μαργαρίτας (μοιρασμένη προσοχή). 

 

Συνεδρία 12η : Επαναλαμβάνεται το δεύτερο στάδιο της παρέμβασης. Ο 

μαθητής εισέρχεται στην αίθουσα και βρίσκει πάνω στο θρανίο την μαργαρίτα, 

τον πίνακα και το ρομπότ. Αμέσως έρχεται και το δεύτερο άτομο, ο μαθητής το 

αντικρίζει και εστιάζει σε αυτήν για τα πρώτα λεπτά της συνεδρίας. Έπειτα 

στρέφει το βλέμμα του στο παιχνίδι και την μαργαρίτα. Εκείνη τους χαιρετά και 

αρχίζει το παιχνίδι, το οποίο εξελίσσεται πολύ καλά με τους συμμετέχοντες να 
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ακολουθούν τις οδηγίες. Ο μαθητής αργεί κάποιες φορές να τις εκτελέσει, αλλά 

τοποθετεί ένα πούλι την φορά μόλις ακούει το όνομά του. Προς το μέσον της 

συνεδρίας εστιάζει στην μαργαρίτα, την αγγίζει και την πλησιάζει 

ανοιγοκλείνοντας τα μάτια, όπως κάνει και εκείνη (μίμηση). Τοποθετεί πούλια 

παρορμητικά μόνο τρεις φορές, από δύο πούλια την κάθε φορά. Ολοκληρώνεται 

η συνεδρία στα 9’ και 04’’.  

    

Εικόνα 29: Δεξιά ο μαθητής αντικρίζει τον συμπαίκτη του μόλις εισήλθε στην αίθουσα. 

Αριστερά πλησιάζει το βλέμμα του στην μαργαρίτα και απομακρύνεται. 

 

4.9. Ανάλυση Δεδομένων 

Στην προηγούμενη παράγραφο  παρατέθηκε η αναλυτική καταγραφή των 

παρατηρήσεων,  όπως προέκυψε από το υλικό των  βιντεοσκοπήσεων. Σε αυτές 

έγινε ακριβής μεταφορά όλων όσων διαδραματίστηκαν κατά την διάρκεια των 

παρεμβάσεων. Σε αυτή την παράγραφο θα ακολουθήσει η θεματική ανάλυση 

κατά άξονες ενδιαφέροντος με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Η 

ανάλυση των δεδομένων έγινε δημοσιογραφικά, δηλαδή με βάση τις εντυπώσεις 

του ερευνητή.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα από τα ερωτήματα που 

διερευνάται σε αυτή την μελέτη είναι εάν η χρήση ενός ρομπότ ως κοινωνικού 

μεσολαβητή σε ομαδική δραστηριότητα ή παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί 

με αυτισμό να βελτιώσει την κοινωνική του δεξιότητα στην λήψη σειράς. 

Από την ανάλυση των βιντεοσκοπήσεων σύμφωνα με τα κριτήρια 

συμπεριφοράς που προσδιορίστηκαν προέκυψαν, τόσο από την εφαρμογή του 

πρώτου σταδίου και περισσότερο από του δεύτερου, ενδείξεις ότι ένα ρομπότ 

βοηθάει στην βελτίωση της κοινωνικής δεξιότητας. Επίσης προέκυψε ότι ένα 

ρομπότ μπορεί να λειτουργήσει ως κοινωνικός μεσολαβητής σε μια 

δραστηριότητα, βοηθώντας το παιδί με αυτισμό να εστιάσει την προσοχή του και 

την μοιρασμένη προσοχή. Όσον αφορά στην εμπλοκή του παιδιού στην 
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δραστηριότητα και στην διατήρηση του ενδιαφέροντός του προέκυψαν ανάμικτα 

αποτελέσματα.  

Το πρώτο παιδί που συμμετείχε στην παρέμβαση, εκδήλωσε στο 

μεγαλύτερο μέρος των συνεδριάσεων ευδιάκριτη προσοχή. Αυτή έγινε αντιληπτή 

από την βλεμματική επαφή του παιδιού με το ρομπότ, η οποία εντινόταν κάθε 

φορά που η μαργαρίτα αποχαιρετούσε τον μαθητή και έκλεινε τα μάτια. Αυτή η 

αντίληψη ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο μαθητής κατά διαστήματα 

προσέγγιζε και απομακρυνόταν από την μαργαρίτα, ενώ πάντα είχε 

προσανατολισμένο το σώμα του προς αυτήν. Μια τέτοια συμπεριφορά θα 

μπορούσε επίσης να υποδηλώνει και την αποδοχή του ρομπότ από τον μαθητή, η 

οποία προκύπτει και από την εκδηλούμενη επιθυμία του να συνεχίσει να παίζει 

με την μαργαρίτα και μετά το τέλος της παρέμβασης, ασχέτως με το αν 

συμμετέχει ή όχι ενεργά στο παιχνίδι. Επίσης, ο μαθητής εξέφραζε θετικά 

συναισθήματα που εκδήλωνε με το χαμόγελο κάθε φορά που του μιλούσε η 

μαργαρίτα.  

Παρόλο που η μαργαρίτα προκάλεσε το ενδιαφέρον του μαθητή και η 

λεκτική επικοινωνία ενίσχυσε αυτή την συμπεριφορά, ο μαθητής άργησε πολύ να 

εμπλακεί στην δραστηριότητα. Διατηρούσε παθητική στάση, χωρίς να εκτελεί τις 

εντολές της μαργαρίτας. Αυτό άλλαξε μετά την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου 

για δεύτερη φορά. Το δεύτερο στάδιο εφαρμόστηκε δύο φορές, όχι κατ’ 

εξακολούθηση. Επίσης, έγιναν και επιπλέον δοκιμές για να διαπιστωθεί μήπως 

υπήρχε πρόβλημα κατανόησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγαφο 

4.8 (αναλυτικές παρατηρήσεις). Η καθυστέρηση αυτή του μαθητή προέκυψε ότι 

οφειλόταν στο χρόνο που χρειαζόταν ο μαθητής για να εξοικειωθεί στην νέα 

κατάσταση.  

  Μοιρασμένη προσοχή στην δραστηριότητα εκδηλώθηκε από τον μαθητή 

στις δύο δυαδικές αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν με την μεσολάβηση 

της μαργαρίτας. Την πρώτη φορά ο μαθητής λειτούργησε ως παρατηρητής. 

Παρακολουθούσε την έκβαση του παιχνιδού, χωρίς να συμμετέχει ενεργά. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι κάθε φορά που ο συμπαίκτης του εκτελούσε τις οδηγίες που 

έδινε η μαργαρίτα, ο μαθητής έστρεφε το βλέμμα του και εστίαζε στα μάτια του 

συμπαίκτη. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να ενέχει επικοινωνιακή δυναμική. 

Αμοιβαία βλεμματική επαφή με τον συμπαίκτη δεν παρατηρήθηκε. Την δεύτερη 

φορά ο μαθητής εκδήλωσε  πάλι μοιρασμένη προσοχή στην δραστηριότητα, δεν 
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έστρεψε καθόλου το βλέμμα του στον συμπαίκτη του και συμμετείχε ενεργά στο 

παιχνίδι. Για την ακρίβεια το μονοπώλησε, μην επιτρέποντας στο δεύτερο άτομο 

να παίξει αποσπώντας του τα πούλια από τα χέρια και τοποθετώντας τα εκείνος 

στον πίνακα. 

Ο δεύτερος μαθητής επίσης εκδήλωσε ευδιάκριτη προσοχή στο 

μεγαλύτερο μέρος των συνεδριών, αλλά σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τον 

πρώτο. Η προσοχή αυτή έγινε αντιληπτή από την βλεμματική επαφή, την 

προσέγγιση και το άγγιγμα του ρομπότ, καθώς και την μίμηση του 

βλεφαρίσματός του από τον μαθητή. Όσον αφορά την συμμετοχή του στην 

δραστηριότητα, αυτή παρατηρήθηκε από την πρώτη συνεδρία. Ο μαθητής άρχιζε 

το παιχνίδι μόλις άκουγε το όνομά του, έπειτα όμως συνέχιζε να πάιζει μόνος 

χωρίς να δίνει σημασία στην μαργαρίτα. Επί τις ουσίας έγινε η συμμετοχή του 

στο παιχνίδι, με την μαργαρίτα να ενέχει την θέση του δασκάλου έγινε από την 

στιγμή που έγινε χρήση εντολών που σταματούσαν την παρόρμηση του μαθητή 

(περίμενε, όχι, κτλ.).  

Εκδήλωσε επίσης συμπεριφορές δυνητικά επικοινωνιακές. Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνεται η μίμηση του βλεφαρίσματος, καθώς και η βλεμματική 

επαφή σε συνδυασμό με την λεκτική επικοινωνία με την μορφή της ηχολαλίας. 

Αξίζει να σημειωθεί η επικοινωνία που καταγράφηκε μεταξύ του ρομπότ και του 

μαθητή, έστω και αν παρατηρήθηκε μόνο μια φορά στην διάρκεια των 

συνεδριών, όταν η μαργαρίτα ζήτησε από τον μαθητή να τοποθετήσει ένα πούλι 

στον πίνακα και εκείνος το σήκωσε, το έδειξε και είπε «κόκκινο».  

Η προσοχή του μαθητή άρχισε να αποσπάται μετά από μικρό αριθμό 

συνεδριών, ίσως γιατί το ρομπότ δεν αποτέλεσε τόσο ισχυρό κίνητρο για να 

διατηρήσει την προσοχή του στην δραστηριότητα. Περιορίστηκε η βλεμματική 

επαφή με το ρομπότ και η έκβαση του παιχνιδού γινόταν με δυσκολία. Ο 

μαθητής καθυστερούσε να εκτελέσει τις εντολές και χρειαζόταν αρκετή 

προσπάθεια από την μαργαρίτα να τον εμπλέξει εκ νέου στην δραστηριότητα 

κάθε φορά που αποσυντονιζόταν. Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν στην δοκιμή του 

δεύτερου σταδίου της παρέμβασης. 

Κατά την διεξαγωγή των δυαδικών αλληλεπιδράσεων με το ρομπότ, ο 

μαθητής εκδήλωσε μοιρασμένη προσοχή στην δραστηριότητα. Εξαιρείται η 

πρώτη φορά διότι η παρουσία του δεύτερου ατόμου προκάλεσε στον μαθητή 

αισθήματα άγχους και στρες που τον αποσυντόνισαν. Ο αποσυντονισμός αυτός 
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εκδηλώθηκε από τον μαθητή προσανατολίζοντας το σώμα του αντίθετα από τον 

συμπαίκτη. Ακόμη παρατηρήθηκε και ελαφρύς αυτοχαστουκισμός. Αυτό μπορεί 

να προέκυψε από την αμοιβαία βλεμματική επαφή των δύο ατόμων. Η έκβαση 

των επόμενων δύο δυαδικών αλληλεπιδράσεων ήταν ομαλή. Ο μαθητής 

προετοιμάστηκε για την ύπαρξη του δεύτερου ατόμου από το ρομπότ και 

υπέδειξε συμπεριφορές δυνητικά επικοινωνιακές. Συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι 

και έστρεφε το βλέμμα του προς τον συμπαίκτη του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

5. Συμπεράσματα - Συζήτηση  

Στα παραδείγματα των δεδομένων που παρουσιάστηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο, τα παιδιά εμφάνισαν εντυπωσιακές συμπεριφορές 

(προσοχή / μοιρασμένη προσοχή και δυνητικά επικοινωνιακές συμπεριφορές). 

Παρόλα αυτά είναι ασαφές προς το παρόν αν οι συμπεριφορές αυτές 

προκλήθηκαν και ως εκ τούτου αποδίδονται στην παρουσία του ρομπότ, καθώς 

το ίδιο αποτέλεσμα ίσως να είχε προκύψει και από την χρήση κάποιου άλλου 

αντικειμένου, όπως κάποιο μηχανικό παιχνίδι.  

Ωστόσο προηγούμενες έρευνες (Robins et. al., 2006) υποστηρίζουν ότι η 

αυτονομία στα ρομπότ τους επιτρέπει να εμφανίζουν μια ποικιλία συμπεριφορών, 

παρά μια πανομοιότυπη συμπεριφορά κάθε φορά, που προσελκύει την προσοχή 

των παιδιών με αυτισμό. Η χρήση ενός ρομπότ σε παιδιά με αυτισμό έχει πολλά 

εκπαιδευτικά, θεραπευτικά και πρακτικά οφέλη που δίνουν κίνητρο στην 

διεξαγωγή μιας έρευνας. Σε αντίθεση με άλλα αντικείμενα, ένα ρομπότ μπορεί να 

προγραμματιστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιορρυθμίες του παιδιού και να 

ανταποκρίνεται διαφορετικά σε καταστάσεις και γεγονότα. Είναι λιγότερο 

απειλητικό και περισσότερο προβλέψιμο από έναν άνθρωπο για ένα αυτιστικό 

παιδί. Επιπλέον, ένα ρομπότ ακολουθεί μια ορισμένη ρουτίνα παιχνίδιου και έχει 

την δυνατότητα να τροποποιηθεί και να ανταποκριθεί σε νέες απαιτήσεις 

προσφέροντας πιο εξελιγμένες και ελκυστικές αλληλεπιδράσεις που δεσμεύουν 

και διατηρούν το ενδιαφέρον του παιδιού.  

Από την διεξαγωγή των πειραμάτων επαληθεύεται ότι η παρουσία του 

ρομπότ ενίσχυσε την δέσμευση της προσοχής των μαθητών. Ειδικά στην 

αλληλεπίδραση ρομπότ – ανθρώπου στην περίπτωση του πρώτου μαθητή, η 

εμφάνιση του ρομπότ ήταν αρκετή για να προσελκύσει την προσοχή του μαθητή 

από την πρώτη συνεδρία και η δυνατότητα του να επικοινωνεί λεκτικά ενίσχυσε 

αυτή την συμπεριφορά. Για παράδειγμα ο πρώτος μαθητής πάντα εστίαζε το 

βλέμμα του στην μαργαρίτα και γελούσε μόλις του μιλούσε. Προσέλκυση 

προσοχής παρατηρήθηκε και στον δεύτερο μαθητή ο οποίος περιεργάστηκε 

αρκετές φορές το ρομπότ. Την προσοχή του την εκδήλωσε τόσο με βλεμματική 

επαφή, όσο και με λεκτική επανάληψη των φράσεων που έλεγε η μαργαρίτα. 

Σύντομα όμως εμφάνισε απόσπαση προσοχής. 
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Ωστόσο οι περιορισμοί που προκύπτουν από τον σχεδιασμό του ρομπότ 

δυσκόλεψαν τους μαθητές. Αυτοί είναι: 

 το ρομπότ αλληλεπιδρά μόνο λεκτικά με τον μαθητή 

δυσχεραίνοντας την επικοινωνία και την κατανόηση του μαθητή, 

 ο χειρισμός του γίνεται από τον ερευνητή με αποτέλεσμα να 

καθυστερεί η απόκριση του ρομπότ στις ενέργειες του μαθητή,  

 δεν αποτελείται από κινητά μέρη που θα πλαισίωναν τις 

λεκτικές υποδείξεις του ρομπότ με κίνηση ή και ακόμη θα διευκόλυναν στον 

σχεδιασμό μιας δραστηριότητας πιο ενδιαφέρουσας και λιγότερο στατικής. 

 Είναι γνωστό ότι τα παιδιά με αυτισμό αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

επικοινωνία και στην κατανόηση του λόγου. Παρόλο που η λεκτική επικοινωνία 

του ρομπότ χαρακτηρίζεται απλή, τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος μαθητής 

άργησαν να εμπλακούν στην δραστηριότητα στο πρώτο στάδιο που έπρεπε να 

ακούσουν και να ενεργήσουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της μαργαρίτας. Ενώ 

στο δεύτερο στάδιο η παρουσία του δεύτερου ατόμου που ακολουθούσε τις 

οδηγίες του ρομπότ φάνηκε να λειτουργεί καταλυτικά βοηθώντας στην 

κατανόηση του μαθητή. Ο πρώτος μαθητής στο πρώτο στάδιο καθυστέρησε πολύ 

να εμπλακεί στο παιχνίδι και αυτό έγινε μετά την τρίτη εφαρμογή του δεύτερου 

σταδίου. Ο δεύτερος μαθητής συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι από την πρώτη 

συνεδρία, αλλά χωρίς να αλληλεπιδρά με το ρομπότ, έπαιζε μόνος του. Από την 

πέμπτη συνεδρία άρχισε να διαφαίνεται κάποια υπακοή στις υποδείξεις της 

μαργαρίτας η οποία εντάθηκε στις συνεδρίες που εφαρμόστηκε το δεύτερο 

στάδιο. 

    Επιπλεόν η ενίσχυση της αυτονομίας του ρομπότ στην επικοινωνία και 

στην κίνηση (φύλλα να λειτουργούν σαν χέρια που θα ενίσχυαν το μήνυμα που η 

μαργαρίτα μετέδιδε λεκτικά), θα βοηθούσαν τον σχεδιασμό λιγότερο στατικών 

δραστηριότητων, πιθανόν πιο κατανοητών με περισσότερο ενδιαφέρον για τα 

παιδιά. Τα κινητά μέρη στο ρομπότ θα του επέτρεπαν στο πρώτο στάδιο της 

παρέμβασης να ενέχει την θέση του φιλικού συμπαίκτη και όχι του δασκάλου και 

θα ενίσχυαν το ρόλο του ως κοινωνικού μεσολαβητή στο δεύτερο στάδιο. Η 

μελέτη της επίδρασης ενός τέτοιου ρομπότ σε δραστηριότητες λήψης σειράς από 

παιδιά με χαμηλό αυτισμό, απαιτεί την διεξαγωγή νέας έρευνας με ποσοτικές και 

ποιοτικές εκτιμήσεις. 
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Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της διερεύνησης δείχνουν ότι οι μαθητές 

αποδέχονται το ρομπότ σε ένα θεραπευτικό/διδακτικό πλαίσιο και ενισχύεται η 

προσοχή και η εστιασμένη προσοχή και στους δύο αλλά σε διαφορετικό βαθμό. 

Τέτοια ευρήματα έχουν περιγραφεί και από προηγούμενες έρευνες (Robins 

et.al.,2006, Michaud, 2002, Aurora Project, 2002 &1998, Duquette et al., 2007). 

Επίσης, τα αποτελέσματα της σύντομης εφαρμογής του δεύτερου σταδίου 

φαίνεται να επιβεβαιώνουν το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης, ότι 

δηλαδή ένα ρομπότ μπορεί να λειτουργήσει ως κοινωνικός μεσολαβητής για την 

εκμαίευση και βελτίωση μιας κοινωνικής δεξιότητας. Ωστόσο η παρούσα 

εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσης που έγινε στον τομέα της θεραπείας 

παιδιών με αυτισμό με την χρήση ρομποτικού μέσου και τα αποτελέσματα 

αναλύθηκαν ποιοτικά. Για την γενίκευση και διασφάλιση της επιστημονικής 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων απαιτείται περαιτέρω 

μακρόχρονη έρευνα με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. 
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Παράρτημα 

 

Λεκτικές ακολουθίες μαργαρίτας: 

Εκφράσεις 

χαιρετισμού/γνωριμίας  

Καλημέρα  

Είμαι η μαργαρίτα 

Καλώς ήρθες στην παρέα μας 

Μου αρέσει πολύ το παιχνίδι αυτό 

Λέγεται σκορ 4 

Δες αυτό τον πίνακα 

Είναι ένα παιχνίδι 

Γεια σου 

Γεια σας 

Βασίλη 

Ηλία 

Εγώ 

Εσύ 

Ο δάσκαλος 

Και ο 

Ερωτήσεις 

 

Θέλεις να παίξουμε; 

Σου αρέσει να παίζεις; 

Με θυμάσαι; 

Ακούς; 

Που 

Σου μιλάω 

Παίζουμε πάλι; 

Θετική/ Αρνητική 

ανατροφοδότηση  

Τα κατάφερες 

Τα πήγες πολύ καλά 

Μπράβο 

Πολύ καλά 

Ήχος επιβράβευσης 

Ήχος αποτυχίας 

Οδηγίες  Σήμερα θα φωνάξουμε άλλο ένα παιδί στο παιχνίδι 

Θα παίξουμε όλοι μαζί 

Θα φωνάξουμε τον 

Σήμερα θα φωνάξουμε έναν δάσκαλο στο παιχνίδι 

Σήμερα θα παίξουμε μαζί 

Ήρθα να παίξουμε πάλι 

Θα παίξουμε παρέα 

Το παιχνίδι 

Αρχίζει 

Ξεκινά 

Ξεκινάμε 

Πάμε  

Τέλος 

Έλα να παίξουμε πάλι 

Ακούμπα τον πίνακα 

Περίμενε την σειρά σου 

Ακούμπα τα 
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Κάθησε 

Έπαιξες εσύ 

Τώρα θα παίξει ο 

Μετράω 

1-2-3 

Στον πίνακα 

Πούλια 

Θα πω το όνομά σου και θα βάλεις ένα πούλι στον 

πίνακα 

Όταν σε φωνάξω θα βάλεις ένα πούλι στον πίνακα 

Βάλε τα κόκκινα πούλια στον πίνακα 

Ένα πούλι την φορά 

Πρώτος θα βάλει στον πίνακα ένα πούλι ο 

Βάλε ένα πούλι στον πίνακα 

Βάλε ένα πούλι 

Πρέπει να μάθουν να περιμένουν την σειρά τους 

Τώρα 

 Πρέπει 

Και  

Λοιπόν 

Πάλι 

Πότε 

Θυμίσου 

Θυμίσου να περιμένεις την σειρά σου 

Όταν παίζεις με άλλα παιδιά 

Να περιμένεις την σειρά σου 

Θυμίσου να περιμένεις την σειρά σου 

Άκου τι λέω 

Περίμενε 

Τι πολλά κόκκινα 

Όχι 

Εκφράσεις 

Αποχαιρετισμού  

Παίξαμε ωραία μαζί 

Ήμασταν καλή παρέα 

Κουράστηκα 

Θα κοιμηθώ λίγο 

Θα τα ξαναπούμε 

Θα τα πούμε πάλι 

Θα έρθω να παίξουμε πάλι μαζί 

Χάρηκα που σε γνώρισα 

Ήταν ωραία που παίξαμε μαζί 

Θα φύγω σήμερα 

Είναι η τελευταία φορά που κάνουμε παρέα  

Με χρειάζονται κάποιο καινούργιου φίλοι 

 

 

 

 


