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Περίιευε 

Ο ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο ινγηζκηθνχ ην νπνίν ζηνρεχεη λα 

βειηηψζεη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο (ΓΑΦ). Αξρηθά, δηεξεπλήζεθαλ πνηεο είλαη νη θνηλέο δπζθνιίεο ζηε θαζεκεξηλή 

δσή ελφο αηφκνπ κε ΓΑΦ, πνηα ηα ππάξρνληα ινγηζκηθά θαη βάζεη απηψλ ησλ παξακέηξσλ 

απνθαζίζηεθε ε κνξθή ηνπ ινγηζκηθνχ. ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ εηδηθνχο παηδαγσγνχο 

ηεο ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ λα δψζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ κνξθή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη εθφζνλ 

πιεξνχζε ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο. Δπίζεο, 

επήιζε ζπκθσλία λα πξαγκαηνπνηεζεί πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ε νπνία ζα δηεμάγνληαλ ζην 

ρψξν ηεο ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ, ψζηε λα εμεηαζηεί εάλ ην ινγηζκηθφ είλαη απνηειεζκαηηθφ ή 

φρη. 

Γηα ηνλ ζθνπφ  απηφ, δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξα μερσξηζηά παηρλίδηα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο εθάζηνηε δεμηφηεηαο πξνο βειηίσζε, ζε εθαξκνγή Android. Σα παηρλίδηα απεπζχλνληαη ζε 

παηδηά ειηθίαο απφ έμη έσο 15 εηψλ κε ΓΑΦ κεζαίαο θαη πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζε 

θηλεηέο ζπζθεπέο ηχπνπ tablet. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πιαηθφξκα 

Android Studio ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θψδηθα γηα ζπζθεπέο κε Λεηηνπξγηθφ 

χζηεκα Android. Πξνηηκήζεθαλ tablet έλαληη ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (smartphone) έπεηηα 

απφ ηελ πξφηαζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ αιιά θαη ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε αηφκσλ κε ΓΑΦ. Σέινο, γηα ηα ερεηηθά κελχκαηα ησλ παηρληδηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ Audacity ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ερνγξάθεζε θαζψο 

θαη ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: «ΓΑΦ, παηρληδνπνίεζε, εθαξκνγή, απηηζκφο, παηρλίδη» 
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Abstract 

The purpose of the diploma thesis was the development of software that aims to improve a 

specific set of skills for people suffering from Autism Spectrum Disorders (ASD). Firstly, the 

common difficulties in the daily life of a person with ASD and what are the existing software‟s 

were investigated. The decision on the format of the software was made based on those two 

parameters. Furthermore, special education teachers from ELEPAP, branch of Ioannina, were 

asked to give their opinion on the format of the software and if so it met the necessary 

specifications, the implementation process was started. In addition, in order to determine if the 

software is effective, an agreement was made with ELEPAP to perform an experimental 

procedure at the place of the Organization. 

For this purpose, four separate games were developed as an Android application, according to 

the needs of each skill for improvement. The games address to children aged from six to fifteen 

years old with a medium and high functioning ASD and to tablet devices. The Android Studio 

platform was used which allows the app development for devices running Android Operating 

System. Tablets were preferred over Smartphone‟s after the suggestion from the special 

education teachers and because of their increased usage in education for people with ASD. 

Lastly, the open software Audacity was used since it allows the recording and editing of the 

voice messages that were used in the games.      

Key Words: “ASD, Gamification, app, autism, game” 
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Δσταρηζηίες 

Με ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεηαη, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ πξνο ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημε θαζ φιεο ηεο δηάξθεηαο ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ. Δπίζεο, 

πξνο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηηο γλψζεηο πνπ 

πξνζέθεξαλ ψζηε λα νινθιεξσζεί απηφο ν θχθινο ζπνπδψλ. Κπξίσο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θχξην Παληειή Αγγειίδε 

θαη ηελ θπξία Καηεξίλα Γεσξγηάδνπ ηφζν γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημαλ λα αλαιάβσ 

έλα ζέκα πνπ πξφηεηλα φζν θαη γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπο πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο.  

ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζηελ θπξία Καηεξίλα Παππά, εηδηθή 

παηδαγσγφ ηεο ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ, γηα ηνλ ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε ζπδεηψληαο γηα ηελ 

ηειηθή κνξθή ηεο εθαξκνγήο θαη γηα ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπκθψλεζε λα θέξεη εηο 

πέξαο. Δπηπιένλ, ζηελ ζπκθνηηήηξηα κνπ, Υξπζνχια Νπθίδνπ, γηα ηα ερεηηθά κελχκαηα πνπ 

ερνγξάθεζε θαη ιεηηνχξγεζαλ ζαλ νδεγφο ζηελ εθαξκνγή. 

Σέινο, ζηνπο θίινπο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ λέεο εκπεηξίεο θαη ζηηγκέο, αληαιιαγή απφςεσλ θαη 

βνήζεηα, έλα κεγάιν επραξηζηψ θαη κηα επρή νη ζηφρνη ηνπο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φζν 

γξήγνξα πέξαζαλ ηα θνηηεηηθά καο ρξφληα. 
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Κεθάιαηο 1: Γηαηαρατές Ασηηζηηθού Φάζκαηος (ΓΑΦ) 

1.1 Ση είλαη ΓΑΦ 

Χο Γηαηαξαρή Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ηζάμηνο φξνο είλαη θαη ν Απηηζκφο) νξίδεηαη κηα 

εηεξνγελήο λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνιππαξαγνληηθήο πξνέιεπζεο ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δπζιεηηνπξγίεο θαζψο θαη απφ 

πεξηνξηζκέλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα. [1] 

Χζηφζν, δελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή θαηάζηαζε αιιά γηα δηαηαξαρή θάζκαηνο ε νπνία νδεγεί 

ζε μερσξηζηά άηνκα λα παξνπζηάδνπλ έλα κεγάιν εχξνο απφ ηθαλφηεηεο θαη αλαπεξίεο. [2] 

Γελ πξφθεηηαη γηα κηα καζεζηαθή αλαπεξία – πεξίπνπ ηα κηζά άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ΓΑΦ 

έρνπλ κεζαία ή άλσ ηεο κεζαίαο λνεκνζχλεο – ή γηα ςπρηθή αζζέλεηα. Αλ θαη ην έλα ζηα ηξία 

άηνκα κε ΓΑΦ αλαπηχζζεη πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θνηλσλία.[8] 

Δπηπιένλ, πξφθεηηαη γηα δηα βίνπ δηαηαξαρή θαη ζπλήζσο ε δηάγλσζε γίλεηαη πξηλ απφ ηα ηξία 

έηε, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ε αηηηνινγία ή κηα ζεξαπεία. κσο, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ ψζηε λα απνθζερζνχλ ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα. ε νξηζκέλα παηδηά, 

ζπκπηψκαηα Απηηζκνχ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ πάλσ ζηνπο δψδεθα κήλεο δσήο. Σα κσξά πνπ 

δελ θιπαξνχλ ή δελ δείρλνπλ κέρξη ηελ ειηθία ηνπ ελφο έηνπο κπνξεί λα εκθαλίδνπλ 

ζπκπηψκαηα Απηηζκνχ. ε άιια παηδηά, νη γισζζηθέο θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο λα 

αλαπηχζζνληαη γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά λα αξρίδνπλ λα ππνηξνπηάδνπλ θαζψο 

εκθαλίδεηαη ν Απηηζκφο.   

Οη αλαπεξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ΓΑΦ επεξεάδνπλ δσηηθέο πηπρέο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο αλζξψπνπο, ηελ 

αληαιιαγή ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζθέςεο ή ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ησλ άιισλ.[3] 

Παηδηά κε ΓΑΦ κπνξεί λα είλαη επαίζζεηα ζην άγγηγκα απφ άιινπο, ζε ζπγθεθξηκέλεο 

κπξσδηέο, ζε δπλαηνχο ζνξχβνπο, ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, αθφκα θαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ρξψκαηα. Ζ ππεξδηέγεξζε ίζσο πξνθαιέζεη ζε έλα παηδί κε ΓΑΦ αλαζηάησζε ε νπνία ζα 

νδεγήζεη ζε μέζπαζκα θαη ζα είλαη δχζθνιν λα εξεκήζεη. [7] 

Πξφζθαηεο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ ηελ αχμεζε ηεο ΓΑΦ απφ ηέζζεξηο ζηηο πέληε 

πεξηπηψζεηο αλά 10,000 άηνκα ηε δεθαεηία ηνπ 1960 [4] θαη απφ πέληε ζε ηξηάληα-κηα 

πεξηπηψζεηο αλά 10,000 άηνκα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 [5][6]. 

 

1.2 Αηηηνινγίεο ΓΑΦ 

Οη ιφγνη γηα ηελ εκθάληζε Απηηζκνχ δελ έρνπλ γίλεη αθφκα θαηαλνεηνί αιιά νη εξεπλεηέο 

εζηηάδνπλ ηελ έξεπλα ζε πνιιαπιά αίηηα. Σα αγφξηα είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ Απηηζκφ 

απ φηη ηα θνξίηζηα.[7] Ζ θπξηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαζηζηνχλ ππεχζπλνπο ηελ 

θιεξνλνκηθφηεηα θαη πεξηνξηζκέλεο πεξηβαιινληνινγηθέο επηξξνέο.[9] Δπίζεο, χπνπηνη 

ζεσξνχληαη νη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ γελεηηθέο αλσκαιίεο [10] Δπξήκαηα ζε γνλίδηα 
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(NLGN3, NLGN4, NEUREXIN1, SHANK3, CNTNAPP2) ζε ζπλδπαζκφ κε δεδνκέλα 

αιιεινπρίαο γνληδηψκαηνο ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε εθαηνληάδσλ γνληδίσλ κε θίλδπλν 

εκθάληζεο ΓΑΦ. [11] Δπηπιένλ, ε δπζιεηηνπξγία ησλ επηγελεηηθψλ δεηθηψλ ή κεραληζκψλ, 

φπσο είλαη ε κεζπιίσζε ηνπ DNA, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ΓΑΦ θαη ελζσκαηψλνπλ 

γελεηηθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο επηξξνέο πνπ απνξπζκίδνπλ ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. [12] ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληνινγηθέο εθζέζεηο πνπ παξέρνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν Απηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη νη κεηξηθέο ηνγελείο ινηκψμεηο θαη ε ρξήζε 

βαιπξντθνχ νμένο θαη ζαιηδνκίδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. [13] Ζ παζνθπζηνινγία 

ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ΓΑΦ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο, ηεο 

λεπξνθιεγκνλήο θαη ηεο κηηνρνλδξηαθήο δπζιεηηνπξγίαο, κπνξεί λα ζπλάδεη κε ηε κφιπλζε 

ηνπ αέξα, ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα εληνκνθηφλα ή ηα βαξέα κέηαιια. Γελ ππάξρεη κειέηε πνπ 

λα έρεη βξεη ζχλδεζε ηνπ Απηηζκνχ κε ηα εκβφιηα θαηά ηεο ηιαξάο, παξσηίηηδαο θαη εξπζξάο ή 

κε εκβφιηα πνπ πεξηέρνπλ ην ζπληεξεηηθφ ζηκεξνζάιε (ζεηνκεξζάιε). [14] 

 Γελεηηθέο θαη πεξηβαιινληνινγηθέο αηηηνινγίεο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ζε 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο σξίκαλζεο. ηε ΓΑΦ, ε καθξνθεθαιία παξαηεξείηαη κέρξη ηελ ειηθία 

ησλ 12 έσο 24 κελψλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ παηδηψλ. Μειέηεο δνκηθήο λεπξναπεηθφληζεο 

απνδεηθλχνπλ αιινηψζεηο ζηηο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ θαη ηεο ιεπθήο νπζίαο, καδί κε αλψκαια 

πξφηππα αλάπηπμεο πνπ θπξίσο εληνπίδνληαη ζηνλ κεησπηαίν ινβφ, ηνπο θξνηαθηθνχο ινβνχο 

θαη ζε δνκέο φπσο ε ακπγδαιή. Ζ απεηθφληζε ηαλπζηήο δηάρπζεο έρεη απνδείμεη ηελ δηαθνπή 

ησλ δεζκψλ ηλψλ ηεο ιεπθήο χιεο πνπ ζπλδένπλ ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ππεχζπλεο γηα 

δηάθνξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο πςεινχ επηπέδνπ (φπσο ε θνηλσληθή λφεζε, γιψζζα). 

Μειέηεο ιεηηνπξγηθήο απεηθφληζεο έρνπλ βξεη κεηαβνιέο ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηνλ 

ζπγρξνληζκφ θαηά κήθνπο ησλ θινηψδε δηθηχσλ, κε κεησκέλε ιεηηνπξγηθή ζπλδεζηκφηεηα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε πνηθηιία γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο είλαη ε γιψζζα, ε ελεξγφο κλήκε, ε 

θνηλσληθή λφεζε ή αληίιεςε θαη ε ιχζε πξνβιεκάησλ.[15] Γελεηηθέο δηαθνξέο ζηελ 

κεηαθνξά ηεο ζεξνηνλίλεο κνηάδνπλ λα έρνπλ ηελ πην εκπεηξηθή απφδεημε πνπ παίδνλ ξφιν 

ζηε ΓΑΦ ελψ ηα δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ληνπακηλεξγηθά θαη ηα γινπηακηλεξγηθά 

ζπζηήκαηα παίδνπλ εμίζνπ ξφιν, είλαη ζηελ παξνχζα θάζε ιηγφηεξν ηζρπξά αιιά 

εμειίζζνληαη. [16]  

ια ηα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ΓΑΦ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα λεπξσληθή – θινηψδε 

νξγάλσζε πνπ επεξεάδεη ηελ αλαπηπμηαθή ηξνρηά ηεο θνηλσληθήο λφεζεο, ηελ εθηειεζηηθή 

ιεηηνπξγία γηα ηε  επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ έλαληη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη ρσξίο λα κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ πιεξνθνξία 

σο κηα νιφηεηα. [14] 

 

1.3 Γηάγλσζε 

Γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ Απηηζκνχ, κέρξη ζήκεξα, δελ ππάξρεη θάπνηα ηαηξηθή εμέηαζε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα αηκαηνινγηθή εμέηαζε, πνπ λα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη κε αθξίβεηα φηη ην παηδί 

πάζρεη απφ ΓΑΦ. Αλη‟ απηνχ, γηαηξνί θαη ςπρνιφγνη κε εηδηθή εθπαίδεπζε παξέρνπλ 

εθηηκήζεηο ζηεξηδφκελνη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ.  
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πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, εάλ έλα κσξφ δελ θιπαξεί, δελ δείρλεη, αδπλαηεί λα έξζεη ζε νπηηθή 

επαθή ή λα απνθξηζεί ζην άθνπζκα ηνπ νλφκαηνο ηνπ ή αλ παξαηεξεζεί κηα επαλαιεπηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ παίδεη, είλαη ζεκάδηα Απηηζκνχ θαη εχθνια κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηιεπηά απφ ηνπο γνλείο. Ο Απηηζκφο κπνξεί λα αληρλεπζεί ζηελ ειηθία ησλ 18 κελψλ ή θαη 

λσξίηεξα. Μέρξη ηελ ειηθία ησλ δπν εηψλ, κηα δηάγλσζε απφ εηδηθφ ζεσξείηαη πνιχ αμηφπηζηε. 

ηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ 15 ρξφλσλ ππνζηεξίδνπλ φηη κηα εληαηηθή θαη έγθαηξε παξέκβαζε ζε 

βέιηηζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ δπν ρξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνζρνιηθψλ εηψλ νδεγνχλ ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ΓΑΦ. [17] 

Χζηφζν, δελ ππάξρνπλ πνιιά παηδηά κε ΓΑΦ ηα νπνία θηάλνληαο ζηελ ελειηθίσζε λα δνπλ 

απηφλνκα, αλ θαη παξνπζηάδνληαη ειάρηζηεο επηηπρίεο. [20] 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ, νη εηδηθνί βαζίδνληαη ζε κηα δηαδηθαζία δπν ζηαδίσλ: [18] 

 Σελ Αλαπηπμηαθή Παξαθνινχζεζε 

 Πιήξεο Γηαγλσζηηθή Αμηνιφγεζε 

Αλαπηπμηαθή Παξαθνινχζεζε: Πξφθεηηαη γηα κηα ζχληνκε εμέηαζε θαηά ηελ νπνία ν εηδηθφο 

κπνξεί λα θαηαιάβεη αλ ην παηδί καζαίλεη ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα έρεη ζηελ 

ειηθία ηνπ ή αλ έρεη θαζπζηέξεζε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη έλα ζεκάδη πξνβιήκαηνο.  

Αξθεηά ηαηξηθά κέζα έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ γξήγνξε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Αλάκεζα ηνπο πεξηιακβάλνληαη: [19]  

 Ζ Λίζηα Διέγρνπ ηνπ Απηηζκνχ γηα Νήπηα (CHAT) 

 Ζ Σξνπνπνηεκέλε Λίζηα Διέγρνπ ηνπ Απηηζκνχ γηα Νήπηα (M-CHAT) 

 Σν Δξγαιείν Παξαθνινχζεζεο ηνπ Απηηζκνχ γηα Γίρξνλα (STAT) 

 Σν Δξσηεκαηνιφγην Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο (SCQ), γηα παηδηά ησλ ηεζζάξσλ εηψλ 

θαη άλσ 

 Σν Δξσηεκαηνιφγην Παξαθνινχζεζεο ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ASSQ) 

 Ζ Απζηξαιηαλή θιίκαθα γηα ην χλδξνκν Asperger 

 Σελ Δμέηαζε θαηά ηελ Παηδηθή Ζιηθία γηα ην χλδξνκν Asperger (CAST) 

πγθεθξηκέλα ην M – CHAT, είλαη κηα ιίζηα κε εξσηήζεηο πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ην παηδί. Οη απαληήζεηο πνπ ζα δνζνχλ ζα ππνδείμνπλ αλ  ην παηδί ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζε 

πιήξε αμηνιφγεζε απφ θάπνηνλ εηδηθφ. 

ια ηα παξαπάλσ κέζα δελ πξνζθέξνπλ δηάγλσζε αιιά ρξεζηκεχνπλ γηα λα εθηηκεζεί αλ 

ππάξρεη αλάγθε γηα παξαπνκπή ζε πηζαλή δηάγλσζε ηεο ΓΑΦ. 

Πιήξεο Γηαγλσζηηθή Αμηνιφγεζε: Πξφθεηηαη γηα κηα αμηνιφγεζε πνπ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζψο ζηνλ Απηηζκφ πεξηιακβάλνληαη ζχλζεηεο 

δηαηαξαρέο. ε κηα ηέηνηα νκάδα αλήθνπλ παηδίαηξνη, ςπρνιφγνη, λεπξνιφγνη, ςπρίαηξνη θαη 

ινγνζεξαπεπηέο. 
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Οη παξαπάλσ εηδηθφηεηεο κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ: [19] 

 ηελ Αλαζεσξεκέλε - Γηαγλσζηηθή πλέληεπμε Απηηζκνχ (ADI – R)  

 ην Γηαγλσζηηθφ Πξφγξακκα Παξαηήξεζεο ηνπ Απηηζκνχ (ADOS – G) 

 ηελ Κιίκαθα Γηαβάζκηζεο ηνπ Απηηζκνχ θαηά ηελ Παηδηθή Ζιηθία (CARS) 

πγθεθξηκέλα, ε ADI – R, είλαη κηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ πεξηέρεη πάλσ απφ εθαηφ 

θνκκάηηα θαη δηεμάγεηαη παξνπζία εηδηθνχ θξνληηζηή. Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο 

παξάγνληεο, ηελ επηθνηλσλία, ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ηηο επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο, ηελ ειηθία ηεο έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ παηδηνχ.  

Σν ADOS – G, είλαη έλα παξαηεξεηηθφ κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα πηέζεη γηα 

θνηλσληθνεπηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο είηε ζπρλά θαζπζηεξνχλ λα εκθαληζηνχλ ή 

είλαη αζπλήζηζηεο ή ηειείσο απνχζεο απφ ην παηδί κε ΓΑΦ.  

Σν CARS, βνεζάεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ, ζηελ 

πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο, ηελ αθνπζηηθή απφθξηζε, ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία θαη ηελ 

ζρέζε ηνπ κε άιινπο αλζξψπνπο.  

Τπάξρνπλ θαη άιια είδε εμεηάζεσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα ζπκπεξάλνπλ αλ 

έλα θπζηνινγηθφ πξφβιεκα πξνθαιεί ζπκπηψκαηα Απηηζκνχ: [1] 

 Μέηξεζε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο θεθαιήο, ηνπ χςνπο θαη ηνπ βάξνπο γηα λα δηαπηζησζεί 

φηη ην παηδί αλαπηχζζεηαη θαλνληθά 

 Αθνπζηηθέο εμεηάζεηο δηφηη πξνβιήκαηα αθνήο πξνθαινχλ αλαπηπμηαθέο 

θαζπζηεξήζεηο, εηδηθά ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

 Δμέηαζε γηα δειεηεξίαζε απφ κφιπβδν 

 Αλάιπζε ρξσκαηνζσκάησλ, εηδηθά αλ έρεη παξαηεξεζεί λνεηηθή αλαπεξία ή αλ 

ππάξρεη νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

 Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα, αλ ππάξρνπλ επηιεπηηθέο θξίζεηο 

 Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία, αλ ππάξρνπλ ζεκάδηα γηα δηαθνξέο ζηελ δνκή ηνπ εγθεθάινπ 

 Δμέηαζε γηα ηελ πνζφηεηα πδξάξγπξνπ ζην αίκα, θαζψο παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη 

ζχλδεζε κε ηνλ Απηηζκφ [21] 

Ζ Ακεξηθάληθε Φπρηαηξηθή Έλσζε έθδσζε ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην γηα ηηο 

Φπρηθέο Γηαηαξαρέο θαη απφ ηνλ Μάην ηνπ 2013, νη ςπρνιφγνη θαη νη ςπρίαηξνη 

ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα θξηηήξηα φηαλ αμηνινγνχλ άηνκα γηα αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο.  

Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα, ε ΓΑΦ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξία επίπεδα ζνβαξφηεηαο: [1] 

Δπίπεδο Σοβαρόηεηας Κοηλφληθή Δπηθοηλφλία Περηορηζκέλε, 

Δπαλαιακβαλόκελε 

Σσκπερηθορά 

3 – Απαηηείηαη πνιχ 

ζεκαληηθή ππνζηήξημε 

νβαξέο ειιείςεηο ζηελ 

πξνθνξηθή θαη κε 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία 

πξνθαινχλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηελ 

Αθακςία ζηελ 

ζπκπεξηθνξά, εμαηξεηηθή 

δπζθνιία ζηελ 

αληηκεηψπηζε αιιαγψλ ή 

άιιεο πεξηνξηζκέλεο / 
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Δπίπεδο Σοβαρόηεηας Κοηλφληθή Δπηθοηλφλία Περηορηζκέλε, 

Δπαλαιακβαλόκελε 

Σσκπερηθορά 

ιεηηνπξγηθφηεηα, 

πεξηνξηζκέλε ζέιεζε γηα 

έλαξμε θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθψλ θαη 

κεδακηλή πξνζεγγίζεηο 

απφ άιινπο.  

επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ 

επεκβαίλνπλ ζεκαληηθά 

ζηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

ηνκέσλ. Μεγάιε εκκνλή / 

δπζθνιία ζηελ αιιαγή 

εζηίαζεο ή δξάζεο 

2 – Απαηηείηαη ζεκαληηθή 

ππνζηήξημε 

Διιείςεηο ζηελ πξνθνξηθή 

θαη κε πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία, αθφκα θαη κε 

ππνζηήξημε. Πεξηνξηζκέλε 

ζέιεζε γηα έλαξμε 

θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθψλ θαη 

κεησκέλε ή αθχζηθε 

απφθξηζε ζε πξνζεγγίζεηο 

απφ άιινπο.  

Αθακςία ζηελ 

ζπκπεξηθνξά, δπζθνιία 

ζηελ αληηκεηψπηζε 

αιιαγψλ ή άιιεο 

πεξηνξηζκέλεο / 

επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο 

εκθαλίδνληαη ηφζν ζπρλά 

πνπ είλαη γίλνληαη 

αληηιεπηέο απφ απιφ 

παξαηεξεηή θαη κπαίλνπλ 

εκπφδην ζηελ ιεηηνπξγία 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

πιαηζίσλ. Δκκνλή θαη / ή 

δπζθνιία ζηελ αιιαγή 

εζηίαζεο ή δξάζεο. 

1 – Απαηηείηαη ππνζηήξημε Υσξίο ππνζηήξημε, νη 

ειιείςεηο ζηελ 

επηθνηλσλία πξνθαινχλ 

αηζζεηά πξνβιήκαηα. 

Γπζθνιία ζηελ έλαξμε 

θνηλσληθψλ 

ζπλαλαζηξνθψλ θαη 

παξάηππεο ή απνηπρεκέλεο 

απνθξίζεηο ζε 

πξνζεγγίζεηο απφ άιινπο. 

Μπνξεί λα εκθαληζηεί κε 

κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα 

θνηλσληθέο ζρέζεηο.  

Ζ αθακςία ζηελ 

ζπκπεξηθνξά κπαίλεη 

εκπφδην ζηελ ιεηηνπξγία 

ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

πιαηζίσλ. Γπζθνιία ζηελ 

αιιαγή κεηαμχ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξνβιήκαηα ζηελ 

νξγάλσζε θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία   

 

Πίλαθας 1. Δπίπεδα Σοβαρόηεηας 

 

1.4 Δπηδεκηνινγία 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO) αλαθέξεη φηη 1 ζηα 160 παηδηά πάζρεη απφ ΓΑΦ 

[22] σζηφζν άιιεο έξεπλεο θάλνπλ ιφγν γηα αθφκα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο θαη δπζηπρψο δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα απφ ππναλάπηπθηεο ρψξεο. 
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Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ Απηηζκνχ αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, 

φπσο θαλεξψλνπλ ζηνηρεία απφ κειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ 50 ρξφλσλ. Οξηζκέλνη ιφγνη γηα απηφ 

ην θαηλφκελν είλαη φηη νη εηδηθνί έρνπλ απνθηήζεη πεξηζζφηεξε γλψζε, ππάξρνπλ απζηεξά 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηάιιεια ηαηξηθά κέζα γηα δηάγλσζε, ηα 

παηδηά εμεηάδνληαη απφ πνιχ λεαξή ειηθία θαζψο θαη έρεη επαηζζεηνπνηεζεί ε θνηλή γλψκε. 

[29] 

Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Αζζελεηψλ (CDC) αλαθέξεη φηη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ) ν Απηηζκφο απμήζεθε θαηά 119,4% απφ ην 2000 έσο ην 2010[23], είλαη ε 

ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε αλαπηπμηαθή αλαπεξία[24] θαη θνζηίδεη ζηνπο Ακεξηθάλνπο 

θνξνινγνχκελνπο 236 – 262 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν. [25] 

ζνλ αθνξά ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 700.000 άλζξσπνη πνπ 

πάζρνπλ απφ Απηηζκφ, ή αιιηψο πεξηζζφηεξνη απφ 1 ζηνπο 100. Αλ ζε απηφλ ηνλ αξηζκφ 

πξνζηεζνχλ θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο, ν Απηηζκφο είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο γηα 2,8 

εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. [26] 

Μηα έξεπλα ζηελ νπεδία, ζε παηδηά ειηθίαο κεδέλ έσο 17 ρξνλψλ, κεηαμχ ηνπ 2001 – 2007 

είρε σο εχξεκα ηελ εκθάληζε ηνπ Απηηζκνχ ζε 11,5 ζηα 1000 παηδηά. [27]  

Μεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 2,64% βξέζεθε ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Νφηηα Κνξέα, κε ηα 2 / 3 ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ Απηηζκνχ λα απνηεινχλ κέξε ηνπ ζρνιηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη δελ είραλ δηαγλσζζεί πην πξηλ. [28] 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη νη δέθα ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηνπ Απηηζκνχ αλά 10,000 παηδηά. [30] 

 

Γράθεκα 1. Οη δέθα τώρες κε ηελ κεγαιύηερε ζστλόηεηα εκθάληζες ηοσ Ασηηζκού 

1.5 Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία 

1.5.1 Οξηζκφο 
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Ο φξνο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη έηζη, ε αληίιεςε πνπ έρνπκε 

γηα ηνλ φξν είλαη πξνζσξηλή. Χο νξηζκφο δίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ κειέηε θαη ηελ 

δενληνινγηθή πξαθηηθή ηεο δηεπθφιπλζεο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο καζεζηαθήο επίδνζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη δηαρεηξίδνληαο θαηάιιειν ηερλνινγηθφ πιηθφ θαη κεζφδνπο. [31] 

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν παξαπάλσ νξηζκφο, νη βαζηθνί φξνη ζα αλαιπζνχλ. 

Μειέηε: πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ ζπλερή απφθηεζε θαη βειηίσζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο 

ηνπ φξνπ κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο πξαθηηθήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο αλάιπζεο ηνπο, ηελ αλάπηπμε έξγσλ, ηελ αλάιπζε ζθαικάησλ θαη λα 

γίλνπλ εθηηκήζεηο.  

Ζ κειέηε γχξσ απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή ηερλνινγία απνπεηξάηαη λα απνδείμεη φηη ηα κέζα θαη ε 

ηερλνινγία είλαη αμηφπηζηα εξγαιεία γηα ηελ βειηίσζε ηεο κάζεζεο. Πιένλ, ε κειέηε έρεη 

επηθεληξσζεί ζηελ παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ πνπ ελεξγά ζπκκεηέρνπλ θαη θηηάρλνπλ νη ίδηνη 

ην καζεζηαθφ κνλνπάηη πξνο ηελ κάζεζε. [31]   

Γενληνινγηθή Πξαθηηθή: δελ πξφθεηηαη απιά γηα θαλφλεο θαη πξνζδνθίεο αιιά γηα ηελ βάζε 

γχξσ απφ ηελ νπνία είηε ζα ρηηζηεί ή ζα πξνζεγγηζηεί ην πιαίζην ηεο δνπιεηάο. Τπνρξεψλεη 

ηνπο εξεπλεηέο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο καζεηέο, ην καζεζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο. [31] 

ε ζρνιηθφ επίπεδν, νη θαζεγεηέο / δάζθαινη ελζαξξχλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγηθά 

κέζα, φπσο είλαη νη Έμππλνη Πίλαθεο (SMART boards), ειεθηξνληθνχο πίλαθεο, θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο, ην δηαδίθηπν θ.α. ψζηε λα βειηηψζνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. [32] ηνλ 

21ν αηψλα, γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο εγγξάκκαηνο δελ αξθεί κφλνλ λα μέξεη λα δηαβάδεη θαη λα 

γξάθεη αιιά θαη λα θαηεβάδεη / αλεβάδεη πιηθφ ζην δηαδίθηπν, λα ζπλνκηιεί κε άιινπο ρξήζηεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ, λα κπνξεί λα ζηέιλεη άκεζα κελχκαηα θαη λα κνηξάδεηαη / θνηλνπνηεί. [33] 

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 ζε καζεηέο θάησ ησλ 12 εηψλ ζε ζρνιεία 

ηεο Ακεξηθήο, είρε σο εχξεκα φηη ε ρξήζε Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο έδξαζε ζεηηθά θαηά ηελ 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαζψο νη καζεηέο απέδσζαλ θαιχηεξα ζηηο εμεηάζεηο. [34] 

 

1.5.2 Ηδαληθέο Υξήζεηο 

Οη Shaffer θαη Kaput πξνζδηνξίδνπλ ηξεηο ηδαληθέο θαηεγνξίεο γηα ηε ρξήζε ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Σερλνινγηψλ. [35] Απηέο είλαη: 

• Λεηηνπξγηθή Τπνθαηάζηαζεο (Function Substitution)  

• Λεηηνπξγηθή Αλάζεζεο (Functional Delegation) 

• Λεηηνπξγηθή Καηλνηνκίαο (Functional Innovation) 

πγθεθξηκέλα, ε Λεηηνπξγηθή Τπνθαηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηππηθέο ρξήζεηο πνιπκεζηθψλ, 

ελδνδηθηπαθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ. Τπνζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή εηθφλσλ θαη 
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επηγξαθψλ κεηαμχ καζεηψλ – θαζεγεηψλ. Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξακέλεη 

άγλσζηε γηα απηνχο θαη δηαηεξείηαη ε ηππηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Ζ Λεηηνπξγηθή Αλάζεζεο ζρεηίδεηαη κε επεμεξγαζηέο θεηκέλσλ, ππνινγηζηηθά θχιια, βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη άιια ινγηζκηθά.  Σέηνηεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξσλ ζηηο 

πςειφηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηελ αλάζεζε επεμεξγαζίαο 

ζε ππνινγηζηέο. Έηζη, δεκηνπξγείηε κηα ηξηγσληθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο θαζεγεηέο, ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο ππνινγηζηέο, αλ θαη ν ξφινο ησλ ηειεπηαίσλ έρεη δεπηεξεχνπζα ζεκαζία.  

Ζ Λεηηνπξγηθή Καηλνηνκία, είλαη ην ηέιεην παξάδεηγκα ηεο ππνινγηζηηθήο κνληεινπνίεζεο. 

Έλα ζπκβνιηθφ κνληέιν κπνξεί λα εμππεξεηήζεη σο έλαο ηξφπνο ζθέςεο, έλα κέζν έθθξαζεο 

θαη έλα αληηθείκελν εξεπλψλ. Έλα κνληέιν έρεη δηαξθή ξφιν θαη απνηειεί θιεηδί ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ καζεηή δεκηνπξγψληαο κηα ζρέζε ηξηψλ κεξψλ (κπνξεί θαη άληζε) κεηαμχ ηνπ 

θαζεγεηή, ηνπ καζεηή θαη ηνπ ππνινγηζηή. Μαζαίλνληαο λα κνληεινπνηεί, ν καζεηήο κπνξεί 

λα παξαθηλήζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο νδεγνχο ζπνπδψλ. 

 

1.5.3 Παηδαγσγηθέο Πξνζεγγίζεηο 

Οη πην απνδνηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, είλαη νη 

αθφινπζεο:  

• πκπεξηθνξηθέο – Γλσζηηθέο Πξνζεγγίζεηο 

• Πξνζεγγίζεηο Δλίζρπζεο ηεο Κνηλσληθήο Αιιειεπίδξαζεο 

• Πξνζεγγίζεηο Δλίζρπζεο ηεο Δλαιιαθηηθήο Δπηθνηλσλίαο 

• Πξνζεγγίζεηο ηεο Δλίζρπζεο ηνπ Παηρληδηνχ 

• Αηζζεηεξηαθέο – Κηλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο 

ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθεη ην πξφγξακκα TEACCH ην νπνίν απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα δηάγλσζεο, αληηκεηψπηζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη δηαβίσζεο ησλ αηφκσλ 

κε Απηηζκφ. Δίλαη βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο δνκεκέλεο εθπαίδεπζεο ε νπνία ελδείθλπηαη γηα 

άηνκα κε ΓΑΦ δηφηη ε νξγάλσζε θαη ε δνκή βνεζνχλ ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ ηνλ θφζκν πνπ 

ηνπο πεξηβάιιεη. Δπίζεο, βνεζάεη ηα άηνκα λα ραιαξψζνπλ, λα βειηηψζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε φ,ηη είλαη ζεκαληηθφ θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα 

κηα δξαζηεξηφηεηα, νδεγψληαο έηζη ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο. Σέινο, εθπαηδεχεη ηα 

άηνκα λα είλαη αλεμάξηεηα θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο νπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ζπιιέγνληαο 

πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξα εξεζίζκαηα θαη δξψληαο βάζεη απηψλ.  

ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθεη ην πξφγξακκα PECS ην νπνίν είλαη έλα παθέην εθπαίδεπζεο 

ελαιιαθηηθήο επηθνηλσλίαο γηα άηνκα κε Απηηζκφ ρσξίο πξνθνξηθέο ή άιιεο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο. Οπζηαζηηθά εθπαηδεχεη ην άηνκν κε Απηηζκφ λα αληαιιάζεη κηα θσηνγξαθία ηνπ 

επηζπκεηνχ αληηθεηκέλνπ κε ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ ή λα ηνπνζεηεί πνιιέο καδί ψζηε λα 

ζρεκαηίζεη απιέο πξνηάζεηο. Σα άηνκα δηδάζθνληαη λα θάλνπλ ζρφιηα ή λα ξσηάλε / δεηάλε 

άκεζα απηφ πνπ επηζπκνχλ.  
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Κεθάιαηο 2: Παητληδοποίεζε 

2.1 Ση είλαη Παηρληδνπνίεζε 

Αθνχγνληαο ηελ ιέμε «Παηρληδνπνίεζε», ην κπαιφ ηελ ζπλδπάδεη κε βηληενπαηρλίδηα θαη 

πεξηβάιινληα πξνζνκνίσζεο. Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεραληζκψλ ησλ 

βηληενπαηρληδηψλ ζε πεξηερφκελα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε απηά. [36] θνπφο ηεο είλαη λα 

επεξεάζεη ηηο καζεζηαθέο ζπκπεξηθνξέο ή δηαζέζεηο, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ 

ηελ κάζεζε είηε άκεζα ή δπλακψλνληαο ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη απνηειεζκάησλ. [37]  

Χο κεραληζκνί ησλ παηρληδηψλ νξίδνληαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο γηα λα πξνζζέζνπλ κηα δνκή πνπ ζπκπιεξψλεη θαη εληζρχεη ην πεξηερφκελν ελφο 

βηληενπαηρληδηνχ. πλήζσο έρνπλ ηελ κνξθή ελφο εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο φπσο 

είλαη νη πφληνη, ηα εκβιήκαηα, επίπεδα θ.α. Χο πεξηερφκελν, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

νξίδεηαη ε ηζηνξία, νη πιεξνθνξίεο θαη ε ζπλνιηθή εκπεηξία πνπ πξνζθέξεη ην βηληενπαηρλίδη.  

Αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο πνπ ε Παηρληδνπνίεζε απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε θήκε ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα είλαη: 

• Οη καζεηέο έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε ζηηο πξαθηηθέο εξγαζίεο 

[38] 

• Δληζρχεη ην καζεζηαθφ θίλεηξν [39] 

• Τπνζηεξίδεη ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο [40] θαη ηεο 

δηάζεζεο [41] 

• Δλζαξξχλεη ηελ ζπλεξγαζία [42] 

• Πξνσζεί ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή [43] 

πσο θαληάδεη ινγηθφ, κηα εθαξκνγή Παηρληδνπνίεζεο θέξλεη ζε άκεζε επαθή ηνλ ρξήζηε κε 

ην ηειηθφ πξντφλ – ππεξεζία. Γηα ηελ ζπζρέηηζε ηνπο, ιακβάλνληαη ππφςε πφηε ν ρξήζηεο 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ επίζθεςε, πφζν ζπρλά επηζθέπηνληαλ, πφζν δηαξθνχζε ε 

αιιειεπίδξαζε, θαηά πφζν θνηλνπνηείηαη ην πεξηερφκελν αιιά θαη ηηο αμηνινγήζεηο.[44] Σα 

θέξδε ηεο Παηρληδνπνίεζεο αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα έληεθα δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

κέρξη ην 2020 [94]. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη δηαθσλίεο ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ ηεο Παηρληδνπνίεζεο θαη έρεη 

απνθαιεζηεί κάιηζηα θαη σο αλνεζία [46]. Απηή ε δηαθσλία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή ησλ αλζξψπσλ ηνπ Marketing ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εθκεηαιιεπηνχλ κηα λέα επθαηξία γηα θέξδνο. Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο 

αχμεζεο ηεο δεκνηηθφηεηαο ησλ βηληενπαηρληδηψλ, είλαη απαξαίηεην νη δπλαηφηεηεο θαη ηα 

φξηα ησλ κεραληζκψλ ησλ παηρληδηψλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη φηη ε πξαγκαηηθή πξνζθνξά ηεο 

Παηρληδνπνίεζεο δηαθέξεη απφ απηή πνπ πξεζβεχεη. [50] 
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2.2 Αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά 

Καζψο ν φξνο Παηρληδνπνίεζε είλαη ζρεηηθά λενζχζηαηνο (ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά ην 

2008 αιιά εμαπιψζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2010) [36], ππάξρνπλ κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη 

επηθέξεη αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ θαη άιιεο φηη δελ έρεη θαλέλα απνηέιεζκα. 

Απηή ε δηαθνξνπνίεζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία δπν ζηξαηνπέδσλ. 

Οη ππνζηεξηθηέο δειψλνπλ φηη ηα πάληα κπνξεί λα γίλνπλ δηαζθεδαζηηθά [45], ππνλνψληαο 

έηζη ηελ αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά αθνχ δίλεηαη ην θίλεηξν. Σν θίλεηξν θάλεη έλα παηρλίδη 

ειθπζηηθφ ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ζηε γλσζηηθή, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ 

θνηλσληθή πιεπξά ησλ παηθηψλ. [48] Οξηζκέλεο έξεπλεο πεξηιακβάλνπλ κηθξέο αιιαγέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ κεηαηξέπνληαο ζε πην δηαζθεδαζηηθφ ην δξφκν πνπ αθνινπζνχλ 

ή ηνλ ηξφπν πνπ πεηάλε ηα ζθνππίδηα [47] ή αλαπηχζζνληαο έλα θνηλσληθφ παηρλίδη πνιιψλ 

ρξεζηψλ ζε tablet γηα παηδηά Γπκλαζίνπ [40]    

Δλψ νη πνιέκηνη δειψλνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα αιιάμεη θαη ζηελ Ηαπσλία 

δηεμάγεη έξεπλα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Αλαπηχρζεθε έλα παηρλίδη κε ζηφρν νη παίθηεο λα 

κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σν ζπκπέξαζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο ήηαλ φηη εάλ νη ρξήζηεο δελ ζθέθηνληαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ή δελ 

ελδηαθέξνληαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ελέξγεηα, δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ελ ιφγσ παηρλίδη. [49] 

 

2.3 Παηρλίδηα νβαξνχ θνπνχ 

2.3.1 Οξηζκφο 

Χο Παηρλίδηα νβαξνχ θνπνχ νξίδεηαη ε ρξήζε παηρληδηψλ γηα κε ςπραγσγηθνχο 

ζθνπνχο.[36] πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ ψζηε λα πεηχρνπλ 

ζηφρνπο εθηφο ηνπ παηρληδηνχ.  Σν θχξην απνηέιεζκα ε ελίζρπζε ηνπ θηλήηξνπ ηνπ ρξήζηε λα 

επηδηψμεη ηνλ ζηφρν ζηελ πξαγκαηηθή δσή κέζσ ηεο εκπεηξίαο κέζα απφ ην παηρλίδη. [51] 

Άιινη ζεκαληηθνί ζηφρνη είλαη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηε γλψζε, ζηε δηάζεζε, ζηηο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο, ζηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη ζηελ πγεία ή ηελ ςπρηθή επεμία. [52] 

Οη έλλνηεο ηεο Παηρληδνπνίεζεο θαη ησλ Παηρληδηψλ νβαξνχ θνπνχ φπσο είλαη θαλεξφ 

κνηάδνπλ λα είλαη ίδηεο θαη ζπρλά ε κηα ζπγρέεηαη κε ηελ άιιε. Χζηφζν, κφλνλ θαη κφλνλ 

επεηδή κνηάδνπλ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ίδηεο.  

Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ε Παηρληδνπνίεζε ρξεζηκνπνηεί ηνπο κεραληζκνχο ησλ 

βηληενπαηρληδηψλ (εκβιήκαηα, πφληνη, πίλαθεο ζθνξ) ζε πιαίζηα πνπ δελ αθνξνχλ ην 

βηληενπαηρλίδη ελψ ηα Παηρλίδηα νβαξνχ θνπνχ είλαη νπζηαζηηθά βηληενπαηρλίδη κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, πιελ ηεο ςπραγσγίαο. 

 

2.3.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ νβαξψλ Παηρληδηψλ [53] 

Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο θαηεγνξίεο 

είλαη σο εμήο: 
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• Αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο 

• Κνηλσληθήο αιιαγήο 

• Δπαγγέικαηνο 

• Τγείαο 

• ηξαηησηηθφ 

• Πξνψζεζεο πξντφλησλ (marketing) 

Σε κεγαιχηεξε κεξίδα ηεο αγνξάο θαηέρεη ε πξψηε θαηεγνξία κε 63% κε ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο λα απνηεινχλ ην παηρλίδη Londoner, ην νπνίν επηηξέπεη ζε 

καζεηέο λα βηψζνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ζην Λνλδίλν ηνπ 17νπ αηψλα, ην 

«Electrocardiogram», ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αζθήζνπλ θαζήθνληα ηερληθνχ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη λα ην εθαξκφζνπλ ζε αζζελείο.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία θαηέρεη έλα κεξίδην ίζν κε 14% θαη ζηα παηρλίδηα ηεο πηνζεηεί 

θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο ή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν «Darfur 

is Dying», ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα είλαη ππεχζπλνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα έλα 

πξνζθπγηθφ ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ θξίζε ζην νπδάλ, θαη 

ην «Waterbusters», ην νπνίν ν ρξήζηεο καζαίλεη ηξφπνπο εμνηθνλφκεζεο ηνπ λεξνχ ζην ζπίηη, 

είλαη παξαδείγκαηα γηα ηέηνηνλ ζθνπφ.  

Ζ ηξίηε θαηεγνξία θαηέρεη κεξίδην 9% θαη ηα παηρλίδηα ηεο απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Σν «Objection», ζηνρεχεη ζε 

αζθνχκελνπο δηθεγφξνπο ψζηε λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο γηα ηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο, θαη ην 

«The Business Game», ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εκπνξία ελφο λένπ πξντφληνο, 

απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο θαηεγνξίαο. 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία θαηέρεη κεξίδην 8% θαη ηα παηρλίδηα ηεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

ζπλήζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ησλ ρξεζηψλ ή 

άιισλ αηφκσλ. Οη ζπλήζεηο ρξήζεηο ηέηνησλ παηρληδηψλ αθνξνχλ ηνλ θαξθίλν, ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελα λνζήκαηα ή ηελ θαηάζιηςε. Σν «Re-Mission», επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ θέξλνληαο ηνλ «αζζελή» ζε επαθή κε 

πξαγκαηηθέο παξελέξγεηεο ηεο αζζέλεηαο, θαη ην «Shagland», πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα 

ζπιιέμεη πξνθπιαθηηθά θαη λα απνθεχγεη ηελ θαηαλάισζε αιθνφι ψζηε λα έξζεη ζε αζθαιή 

ζεμνπαιηθή επαθή. 

Ζ πέκπηε  θαηεγνξία θαηέρεη κεξίδην 5% θαη αθνξά παηρλίδηα πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

δεμηφηεηεο γηα εθαξκνγή ηνπο ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν. Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα κηα εθηίκεζε 

ηνπ πνζνζηνχ θαη φρη πξαγκαηηθή απνηχπσζε θαζψο απηή ε θαηεγνξία πεξηέρεη επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο. Σν «America‟s Army», ην νπνίν απνηειεί εξγαιείν ζηξαηνιφγεζεο θαη ν 

ρξήζηεο πεξλάεη ηελ βαζηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη ρηίδεη ηελ θαξηέξα ηνπ, θαη ην «Anti-

Terrorism Force Protection», ην νπνίν εθπαηδεχεη Αμησκαηηθνχο λα παίξλνπλ απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αληηηξνκνθξαηηθή ζηάζε ηεο Γηνίθεζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. 
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Σέινο, ε έθηε θαηεγνξία θαηέρεη κεξίδην κηθξφηεξνπ ηνπ 1% θαη απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο κάξθαο, ζηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ή ζπκπεξηθέξνληαη ζηνλ 

ρξήζηε σο πηζαλφ θαηαλαισηή. Σν «Arcade Wire: „Xtreme „Xmas Shopping», θαηά ην νπνίν 

δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε κηα ιίζηα αγνξψλ θαη πξέπεη λα αγνξαζηνχλ φια ηα αληηθείκελα κε 

νπνηνδήπνηε κέζν, θαη ην «„Xtreme Errands», θαηά ην νπνίν ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ απηνθηλήηνπ «Jeep Commander» ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί γηα 

εθδειψζεηο, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο. 

Ζ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ δίλεηαη αθνινχζσο: 

 

Γράθεκα 2. Οη θαηεγορίες ηφλ Σοβαρώλ Παητληδηώλ 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ δηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ηνπ 

εθάζηνηε παηρληδηνχ. Σέηνηεο δηαζηάζεηο είλαη: 

• Δμάζθεζε δεμηνηήησλ 

• Απφθηεζε γλψζεο κέζσ ηεο εμεξεχλεζεο 

• Γλσζηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ 

• Κνηλσληθή επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Ζ πξψηε δηάζηαζε θαηέρεη κεξίδην 48% θαη ηα παηρλίδηα ηεο παξαθηλνχλ ηνλ ρξήζηε λα 

εμαζθήζεη βαζηθέο ή πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηεο. Σν Math Blaster, ην νπνίν ρξεηάδεηαη 

καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ψζηε ν ρξήζηεο λα αλεβαίλεη επίπεδα, θαη ην The Binary Game, ην 

νπνίν απνζθνπεί ζηελ εθκάζεζε ηνπ δπαδηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο δπαδηθψλ 

αξηζκψλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. 

Καηεγορίες

Αθαδεκατθήο Δθπαίδεπζεο

Κνηλσληθήο Αιιαγήο

Δπαγγέικαηνο

Τγείαο

ηξαηησηηθή

Marketing
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Ζ δεχηεξε δηάζηαζε θαηέρεη κεξίδην 21% θαη ηα παηρλίδηα ηεο απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ (πρ, ηζηνξηθψλ ή βηνινγηθψλ) αιιά φρη ζηελ εηο βάζνο αζρνιία κε απηέο. Σν 

Paestum Gate, ην νπνίν επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ηελ εμεξεχλεζε ελφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 

ζηελ λφηηα Ηηαιία, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα.  

Ζ ηξίηε  δηάζηαζε θαηέρεη κεξίδην ηνπ 24% θαη ηα παηρλίδηα ηεο απνζθνπνχλ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο γλσζηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ελαζρφιεζεο. Σν Brain Booster, πεξηέρεη 

παηρλίδηα Sudoku, ιέμεσλ θαη κλήκεο, θαη ην Building Homes on Our Own, θαηά ην νπνίν ν 

ρξήζηεο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαηά ηελ νηθνδφκεζε θαη πψιεζε ελφο ζπηηηνχ, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. 

Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε θαηέρεη έλα κεξίδην 7% θαη ηα παηρλίδηα ηεο απνζθνπνχλ ζηελ επίιπζε 

θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο, ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο θαη φληαο ελεξγφ 

θνηλσληθφ κέινο. Σν Entertech, ην νπνίν θέξλεη ζε επαθή ηνλ ρξήζηε κε ζπλεξγάηεο θαη 

πξντζηακέλνπο ψζηε λα κάζεη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, θαη 

ην Quest for Independence, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε ηελ εκπεηξία λα δεη κφλνο ηνπ 

(αλαδήηεζε δνπιεηάο θαη θαγεηνχ, πγεία), είλαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα. 

Ζ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ πνζνζηψλ δίλεηαη αθνινχζσο: 

 

Γράθεκα 3. Οη δηαζηάζεης ηφλ θαηεγορηώλ ηφλ Σοβαρώλ Παητληδηώλ 

 

Αθνχ νη θαηεγνξίεο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα, είλαη δπλαηφλ λα 

βγεη έλα ζπκπέξαζκα γηα ην πνηεο είλαη νη πην επηθξαηνχζεο κνξθέο παηρληδηψλ. 

Γηαζηάζεης

Δμάζθεζε Γεμηνηήησλ

Απφθηεζε Γλψζεο κέζσ 

ηεο εμεξεχλεζεο

Γλσζηηθή Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ

Κνηλσληθή Δπίιπζε 

Πξνβιεκάησλ



- 25 - 
 

 

Γράθεκα 4. Η αιιειεπίδραζε ηφλ θαηεγορηώλ κε ηης δηαζηάζεης 

 

2.4 Απηηζκφο, Παηρληδνπνίεζε θαη Παηρλίδηα νβαξνχ θνπνχ 

πσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν Απηηζκφο επεξεάδεη ηεο θνηλσληθέο, 

γλσζηηθέο θαη ςπρνινγηθέο ηθαλφηεηεο. πσο αλαθέξζεθε ζε απηφ ην θεθάιαην, ε 

Παηρληδνπνίεζε θαη ηα Παηρλίδηα νβαξνχ θνπνχ είλαη εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ, γλσζηηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ δεμηνηήησλ. [54] Έηζη, ε εθαξκνγή απηψλ ησλ 

ελλνηψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Απηηζκνχ κνηάδεη θάηη παξαπάλσ απφ εθηθηή.  

πζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ εηθφλα ζεσξνχληαη ηδαληθά γηα παηδηά κε ΓΑΦ [55], ε ρξήζε 

βηληενπαηρληδηψλ ζεσξείηαη επεξγεηηθή γηα ηελ επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά [56] θαη 

κέζνδνη φπσο απηνί, δξνπλ ζεηηθά ζην θίλεηξν κε παηδηά κε ΓΑΦ. [57] 

Χζηφζν, δελ ππάξρεη έλα γεληθφ πιαίζην ην νπνίν πεξηγξάθεη πνηα εξγαιεία ηεο 

Παηρληδνπνίεζεο θαη ησλ Παηρληδηψλ νβαξνχ θνπνχ είλαη δξαζηηθά έλαληη ηνπ Απηηζκνχ 

θαη πεξαηηέξσ κειέηεο ρξίδεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

Έλαο αξηζκφο ηέηνησλ κειεηψλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.  

1. Γηα ηελ πιαηθφξκα Xbox 360 Kinect, αλαπηχρζεθαλ πέληε παηρλίδηα ζε ηξηζδηάζηαην 

πεξηβάιινλ πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηελ θίλεζε θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ κε 

Απηηζκφ. Ήηαλ απιά, ζχληνκα θαη κε πνηθηιία ζηελ δπζθνιία θαη ηελ εκθάληζε. Σα παηρλίδηα 
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ζηφρεπαλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπγθέληξσζεο θαζψο θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ 

πιαίζην. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη άιια κέζα, φπσο ε βηληενζθφπεζε, νη ζεκεηψζεηο απφ 

ηνλ ζεξαπεπηή θαη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο.  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παηρληδηψλ 

ραξαθηεξίζηεθε σο αξθεηά πςειή. [58] 

2. Γηα ππνινγηζηή, αλαπηχρζεθε έλα παηρλίδη πνπ ελζσκάησλε ηα εξγαιεία ηεο αθήγεζεο  θαη 

ησλ επηπέδσλ. Σα επίπεδα ήηαλ ζχκθσλα κε ηελ δπζθνιία ησλ δεμηνηήησλ πνπ εμαζθνχληαλ 

θαη απηά ήηαλ ε αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηαλφεζε ησλ ζθέςεσλ. ην ρξήζηε 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα εκεξνιφγην ψζηε λα θαηαγξάθεη ηηο επηηπρεκέλεο 

απνζηνιέο. Χο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ, βηληενζθνπήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ νκαδηθέο 

ζπλεδξίεο θαη δφζεθαλ απνζηνιέο γηα ην ζπίηη. Σν παηρλίδη ζηφρεπε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζε άηνκα κε χλδξνκν Asperger. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παηρληδηνχ θξίζεθε σο αξθεηά πςειή. [59] 

3. Γηα ζπζθεπή ηχπνπ tabletop, αλαπηχρζεθε έλα παηρλίδη πάδι γηα πνιιαπινχο ρξήζηεο (8). 

θνπφο ηνπ είλαη λα νινθιεξσζνχλ ηα πάδι θαη είηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαθηλήζεη 

ειεχζεξα θνκκάηηα ηνπ πάδι ή δπν ρξήζηεο ζε ζπλεξγαζία κπνξνχλ λα αγγίμνπλ έλα θνκκάηη 

ηαπηφρξνλα ψζηε λα ην κεηαθηλήζνπλ. Σν παηρλίδη ζηφρεπε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζε 

παηδηά κε Απηηζκφ Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα  ηνπ ραξαθηεξίζηεθε 

σο αξθεηά πςειή. [60] 

4. Γηα ηελ πιαηθφξκα Microsoft Kinect, ζρεδηάζηεθε έλα ηξηζδηάζηαην δειθηλάξην 320ν θαηά 

ην νπνίν δίλεηαη ζηνλ ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά κε ην δειθίλη θάλνληαο 

ρεηξνλνκίεο (γηα παξάδεηγκα, λα θάλεη άικα ην δειθίλη) κε ην έλα ή θαη ηα δπν ρέξηα. Σν 

παηρλίδη ζηφρεπε ηελ κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία ζε παηδηά κε ΓΑΦ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ θξίζεθε σο ιηγφηεξν πςειή. [61] 

5. Γηα ππνινγηζηή, αλαπηχρζεθε παηρλίδη γηα 2 ρξήζηεο. Ο έλαο ρξήζηεο έρεη δηαγλσζηεί κε 

Απηηζκφ Μεζαίαο Λεηηνπξγηθφηεηαο θαη ν άιινο δελ έρεη θάπνηα εηδηθή αλάγθε. Ο θάζε 

ρξήζηεο κπνξεί λα δσγξαθίζεη κηα γξακκή κέζα ζηα φξηα ηνπ παηρληδηνχ ψζηε λα έρεη ηελ 

καθξχηεξε γξακκή αιιά θαη γηα λα εκπνδίζεη ηελ γξακκή ηνπ αληηπάινπ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ ρξήζηε, θαηαγξάθνληαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππνινγίδεηαη ε ηαρχηεηα ζρεδίαζεο ηεο γξακκήο ζχκθσλα κε ηα αηζζήκαηα ηνπ ρξήζηε. Σν 

παηρλίδη ζηφρεπε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ζε παηδηά κε 

Απηηζκφ Μεζαίαο Λεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ραξαθηεξίζηεθε σο αξθεηά 

πςειή. [62] 

 

2.5 Δθαξκνγέο Android 

Ζ εμάπισζε ησλ smartphone θαη ησλ tablet κε Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Android, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ εθαξκνγψλ θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπο πξνο ρξήζε. 

Δθαξκνγέο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ Απηηζκφ είλαη κεγάιεο ζε αξηζκφ, είηε απφ Έιιελεο ή απφ 

μέλνπο πξνγξακκαηηζηέο, αιιά δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ θαηάιιειε έξεπλα ψζηε λα 

ραξαθηεξηζηνχλ απνηειεζκαηηθέο. Γειαδή, ε ελαζρφιεζε αηφκσλ κε ΓΑΦ κε ηέηνηνπ είδνπο 
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εθαξκνγέο κπνξεί λα κελ επηθέξεη θακία αιιαγή ή κπνξεί αθφκα λα ρεηξνηεξεχζεη ηελ 

θαηάζηαζε.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη εθαξκνγέο Android γηα ηηο νπνίεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθέο έξεπλεο, φπσο δίλνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα autismspeaks.org. Ζ ελ 

ιφγσ ηζηνζειίδα απνηειεί αμηφπηζηε πεγή θαζψο ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Με 

Κεξδνζθνπηθνχ Οξγαληζκνχ Autism Speaks, ν νπνίνο είλαη πξσηνπφξνο ζηελ επηζηήκε γχξσ 

απφ ηνλ Απηηζκφ θαη ζηελ ππεξάζπηζε αηφκσλ κε ΓΑΦ. 

 

Όλοκα Καηεγορία Περηγραθή Ηιηθία Αποηειεζκαηηθόηεηα 

Aiko & Egor Κνηλσληθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο 

δεμηφηεηεο 

Δίλαη κηα ζεηξά απφ 

βίληεν θηλνχκελσλ 

ζρεδίσλ γηα ηα 

παηδηά θαη ηνπο 

γνλείο ηνπο.  

2 - 12 Τπφ Έξεπλα 

AutiPlan 

Pictoplan 

Οξγαλσηηθέο 

δεμηφηεηεο 

Οξγαλψλεη ην 

πξφγξακκα ελφο 

αηφκνπ κε Απηηζκφ 

βαζηδφκελν ζε 

εηθφλεο θαη θείκελν. 

Υξεζηκνπνηεί 

εηδνπνηήζεηο θαη  

text-to-speech γηα λα 

βνεζά ζηε 

ζπγθέληξσζε 

επηθείκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

φιεο Με ηνηρεία 

DiegoSays Δπηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο 

Γεκηνπξγία 

θξάζεσλ κε δπν 

κέξε, ηελ δξάζε θαη 

ην αληηθείκελν, 

ρξεζηκνπνηψληαο 

εηθφλεο 

φιεο Τπφ Έξεπλα 

Connect by 

Hoom House 

πκπεξηθνξηθέο 

δεμηφηεηεο 

Φέξλεη ζε επαθή 

ηνπο γνλείο αηφκσλ 

κε Απηηζκφ θαη έλαο 

εηδηθφο Αλαιπηήο 

πκπεξηθνξάο ηνπο 

βνεζά ζε 

θαζεκεξηλά 

δεηήκαηα. 

φιεο Τπφ Έξεπλα 

EasyAAC Δπηθνηλσληαθέο 

θαη γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο 

Βνεζά ζηελ 

επηθνηλσλία ή ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ 

ιεμηινγίνπ κέζσ 

εηθφλσλ 

φιεο Τπφ Έξεπλα 

iPrompts Κνηλσληθέο, Δπηηξέπεη ηελ ιεο  Τπφ Έξεπλα  
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Όλοκα Καηεγορία Περηγραθή Ηιηθία Αποηειεζκαηηθόηεηα 

ζπκπεξηθνξηθέο, 

επηθνηλσληαθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο 

δεμηφηεηεο 

δεκηνπξγία θαη 

επεμεξγαζία 

ρξνλνδηαγξακκάησλ, 

αληίζηξνθνπ 

κεηξεηή κε ηε 

βνήζεηα εηθφλαο. 

Learn with 

Rufus: Boys 

and Girls 

Κνηλσληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο 

ηνρεχεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ 

εθθξάζεσλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ην 

θχιινπ κέζσ απηψλ. 

2 – 12 Τπφ Έξεπλα 

Learn with 

Rufus: 

Groups and 

Categories 

Δπηθνηλσληαθέο, 

ιεηηνπξγηθέο θαη 

γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο 

Βνεζάεη ζηελ 

αλαγλψξηζε 

ρξσκάησλ, 

ζρεκάησλ, θξνχησλ 

θαη άιισλ θνηλψλ 

αληηθεηκέλσλ. 

2 – 12 Τπφ Έξεπλα  

Learn with 

Rufus: 

Numbers and 

Counting 

Λεηηνπξγηθέο 

δεμηφηεηεο 

Βνεζάεη ζηελ 

εθκάζεζε ηεο 

αξηζκεηηθήο 

αθνινπζίαο θαη ηεο 

πνζνηηθήο 

ζχγθξηζεο. 

2 – 12 Τπφ Έξεπλα 

Meet 

Heckerty 

Κνηλσληθέο θαη 

επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο 

Βνεζάεη ζηελ 

εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο θαη 

αλάπηπμε ηνπ 

ιεμηινγίνπ κέζσ 

ηζηνξηψλ. 

ιεο  Τπφ Έξεπλα 

Mental 

Imagery 

Therapy 

Autism 

Γισζζηθέο 

δεμηφηεηεο 

Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζεηξά απφ πάδι πνπ 

βειηηψλνπλ ηηο 

γισζζηθέο θαη 

νπηηθέο δεμηφηεηεο. 

2 – 12 Τπφ Έξεπλα  

Pictodroid Δπηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο 

Βνεζάεη ζηελ 

δεκηνπξγία 

πξνηάζεσλ κέζσ 

εηθφλσλ, νη νπνίεο 

κεηαηξέπνληαη ζε 

ήρν. 

ιεο  Τπφ Έξεπλα 

Talking Mat Δπηθνηλσληαθέο, 

εθπαηδεπηηθέο 

θαη νξγαλσηηθέο 

δεμηφηεηεο 

Έλα εξγαιείν πνπ 

επηηξέπεη ηελ 

ζπκκεηνρή αηφκσλ 

κε ΓΑΦ ζε 

ζπδεηήζεηο θαη 

απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κε 

άιινπο.  

ιεο  Με ηνηρεία 
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Όλοκα Καηεγορία Περηγραθή Ηιηθία Αποηειεζκαηηθόηεηα 

The Planner 

Guide 

Δπηθνηλσληαθέο, 

ιεηηνπξγηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο 

δεμηφηεηεο 

Τπνζηεξίδεη ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ 

αηφκσλ κε ΓΑΦ 

ρξεζηκνπνηψληαο 

γξαθηθά, αλάινγα 

κε ην θχιιν θαη ηηο 

θπιεηηθέο δηαθνξέο, 

θαη θείκελν. 

Πεξηέρεη πξφγξακκα 

ζε κνξθή ιίζηαο 

θαζψο θαη 

δηαδξαζηηθφ 

εκεξνιφγην 

ιεο Με ηνηρεία 

The Zones of 

Regulation 

Δπηθνηλσληαθέο 

θαη 

ζπκπεξηθνξηθέο 

δεμηφηεηεο 

Πξφθεηηαη γηα έλα 

πιαίζην πνπ βνεζάεη 

ζηελ ζθέςε θαη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ 

κε ζηφρν ν καζεηήο 

λα ξπζκίδεη 

ζπλεηδεηά ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Απηφ νδεγεί ζε 

βειηίσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. 

ιεο Τπφ Έξεπλα 

 

Πίλαθας 2. Δθαρκογές Android 

*Τπφ Έξεπλα: Τπάξρνπλ επηζηεκνληθέο κειέηεο αιιά δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα 

ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ εθαξκνγή. 

**Με ηνηρεία: Τπάξρνπλ ζαθή επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε 

εθαξκνγή είλαη απνηειεζκαηηθή. 
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Κεθάιαηο 3: Αλάισζε ηες Δθαρκογής 

 

3.1 Λφγνη επηινγήο ηεο πιαηθφξκαο Android 

Σα smartphone θαη ηα tablet πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά είλαη αλαπηπγκέλα βάζεη ησλ 

Λεηηνπξγηθψλ πζηεκάησλ ηνπ Android, iOS θαη Windows. Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπο είλαη 

αληίζηξνθε απφ ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Γειαδή, νη θηλεηέο ζπζθεπέο 

Windows έρνπλ ην κηθξφηεξν κεξίδην αγνξάο, αθνινπζνχλ νη iOS θαη πξψηεο είλαη απηέο ησλ 

Android. [63] Απηφο ινηπφλ ήηαλ θαη έλαο ιφγνο επηινγήο ηεο πιαηθφξκαο Android θαζψο ην 

ινγηζκηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ πεξηζζφηεξα άηνκα. 

Δπηπιένλ, ην Android επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε ζρεδίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εθαξκνγήο 

δίλνληαο ζηνλ πξνγξακκαηηζηή πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαη επίζεο, είλαη πνιχ πην εχθνιε ε 

δεκνζίεπζε κηαο εθαξκνγήο ζην Play Store ζε αληίζεζε κε ην App Store. ην πξψην, αξθεί 

κηα απιή εγγξαθή ζηελ ππεξεζία θαη κηα πιεξσκή ηνπ πνζνχ ησλ $25 κηα θνξά ελψ ζην 

δεχηεξν απαηηείηαη πιεξσκή ηνπ πνζνχ ησλ $99 αλά ρξφλν θαη ππάξρνπλ απζηεξφηεξα 

θξηηήξηα πξηλ κηα εθαξκνγή γίλεη δηαζέζηκε. 

Ο ζεκαληηθφηεξνο σζηφζν ιφγνο ήηαλ ηα δηαζέζηκα εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ ζε Android – iOS. Γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, ην Android Studio 

είλαη ε πιαηθφξκα, ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ε Java θαη είλαη 

δηαζέζηκε γηα θάζε ηχπνπ ππνινγηζηή. Γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, ην Xcode 

είλαη ε πιαηθφξκα, ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί – θπξίσο - είλαη ε Swift (Objective – C) θαη 

είλαη δηαζέζηκε κφλν γηα ππνινγηζηέο ηχπνπ Mac.  

Ο ππνθαηλφκελνο, έρεη εκπεηξία κε ηελ αληηθεηκελνζηξαθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java 

θαη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πιαηθφξκα Android Studio ζε καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. 

 

3.2 Λφγνη επηινγήο tablet 

ηελ θαηεγνξία ησλ Κηλεηψλ πζθεπψλ αλήθνπλ φιεο νη θνξεηέο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ θαη λα θξαηεζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ρεξηνχ. Σα tablet είλαη έλαο 

ηχπνο απηψλ ησλ ζπζθεπψλ. 

Δπηιέρζεθαλ αληί άιισλ Κηλεηψλ πζθεπψλ ιφγσ ηνπ φηη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε 

είλαη άκεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη δελ ρξεηάδεηαη ηελ ππνζηήξημε βνεζεηηθψλ κνλάδσλ 

εηζφδνπ, φπσο είλαη ην πιεθηξνιφγην, ηα εμσηεξηθά θνπκπηά θ.α. Σα tablet έρνπλ νζφλεο αθήο 

νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαη αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε, 

κε ηε ρξήζε ησλ δαρηχισλ ηνπ, επέξρνληαη θαη ηα αλάινγα απνηειέζκαηα. Γεληθά, ζπζθεπέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νζφλεο αθήο αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο 

δειψλνπλ φηη ε πξφζβαζε αηφκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη αηφκσλ κε πξνβιήκαηα 

θίλεζεο είλαη ζεκαληηθή ζε ηερλνινγηθέο ζπζθεπέο. [74] 
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Δπηιέρζεθαλ αληί ησλ smartphone γηα νξηζκέλνπο απινχο ιφγνπο, φπσο φηη ην παηδί κε 

Απηηζκφ κπνξεί λα αζρνιείηαη κε ηα παηρλίδηα πνπ αλαπηχρζεθαλ δίρσο ε πξνζνρή ηνπ λα 

απνζπάηαη απφ άιιεο ιεηηνπξγίεο (γηα παξάδεηγκα κηα θιήζε) θαη ε ελαζρφιεζε ηνπ ζα είλαη 

ζπλερήο κέρξηο φηνπ ιήμε ε ζπλεδξία.  

Χζηφζν, ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ήηαλ ην κέγεζνο ηεο νζφλεο ησλ tablet θαζψο ππεξηεξεί ησλ 

ππνινίπσλ. Σα παηδηά κε Απηηζκφ βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο νπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, 

θξίλνπλ θαη δξνπλ βάζεη απηψλ, θαη επνκέλσο ε επηινγή ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ επηηξέπεη ηελ 

εθαξκνγή νπηηθψλ κέζσλ κε κεγαιχηεξε αλάιπζε θαη κεγαιχηεξν κέγεζνο. 

 

3.3 Ζ κνξθή ηεο εθαξκνγήο 

Ζ ηδέα λα αλαπηπρζνχλ ηέζζεξα mini παηρλίδηα βαζίζηεθε ζ ην ζήκα ηνπ Απηηζκνχ πνπ έρεη 

ηελ πην θνηλή ρξήζε. Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξα ελσκέλα θνκκάηηα πάδι ελψ ε άιιε παξαιιαγή 

ηνπ είλαη έλα θνκκάηη πάδι θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ κεγαιχηεξν Με Κεξδνζθνπηθφ 

Οξγαληζκφ ζε ζέκαηα ΓΑΦ, Autism Speaks. 

 

 
                         Δηθόλα 1. Το ζύλεζες ζτήκα                Δηθόλα 2. Το ζήκα ηοσ ΜΚΟ 

Καηφπηλ δηεξεχλεζεο άιισλ επηζηεκνληθψλ  εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζηα 

ζέκαηα ηεο Παηρληδνπνίεζεο θαη ησλ Παηρληδηψλ νβαξνχ θνπνχ ηνπ Απηηζκνχ, 

απνθαζίζηεθαλ νη δεμηφηεηεο πξνο αλάπηπμε, ε νκάδα ζηφρνπ, ε ειηθία θαη ην επίπεδν 

νβαξφηεηαο ηνπ Απηηζκνχ. Αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο πξνο εμάζθεζε, επηιέρζεθαλ ηα 

παηρλίδηα αιιά πξνηνχ γίλεη ην πξψην βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, εηδηθνί παηδαγσγνί ηεο 

ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ «εμέηαζαλ» ηελ πξφηαζε φζνλ αθνξά ην είδνο ησλ παηρληδηψλ, ην 

πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη ηελ εκθάληζε. 

 

Έηζη, δηακνξθψζεθε ε ηειηθή κνξθή ηεο εθαξκνγήο θαη ε αλάιπζε ησλ παηρληδηψλ ζα 

αθνινπζήζεη ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα. Σα θνηλά ζηνηρεία ηνπο φκσο ζα αλαθεξζνχλ εδψ θαη 

αθνξά ηελ χπαξμε ερεηηθψλ κελπκάησλ, είηε πξφθεηηαη γηα νδεγίεο ή γηα επηβξάβεπζε ή γηα 

επεμήγεζε εηθφλαο – θεηκέλνπ, εηθφλεο πνπ πάξζεθαλ απφ ην ζχζηεκα PECS, ζπιινγή 

πφλησλ θαη εκβιεκάησλ.  
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Σα ερεηηθά κελχκαηα, σο νδεγίεο, έπξεπε λα είλαη ζαθή θαη λα επαλαιακβάλνπλ ην ξήκα ή ην 

αληηθείκελν γηα πεξηζζφηεξε έκθαζε θαη ζπγθέληξσζε ζηνλ ζηφρν. «Πνην δψν αθνχγεηαη; 

Πνην δψν;», ψζηε ην παηδί λα εζηηάζεη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ δψνπ. Χο επηβξάβεπζε, 

ερνγξαθήζεθαλ ιέμεηο ζηηο νπνίεο είλαη ζπλεζηζκέλν θαη πεξηιακβάλνπλ ην «Μπξάβν» φηαλ 

απαληάεη ζσζηά θαη ην «Καιή πξνζπάζεηα» φηαλ απαληάεη ιάζνο.  

Οη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα παηρλίδηα πάξζεθαλ απφ ην ινγηζκηθφ PECS, δηφηη ηα 

παηδηά κε ΓΑΦ είλαη εμνηθεησκέλα κε απηφ θαη ε αληαπφθξηζε ηνπο ζα ήηαλ πνιχ πην 

γξήγνξε. Νέεο εηθφλεο πνπ ζα πεξηέγξαθαλ ην ίδην αληηθείκελν πηζαλφλ λα πξνθαινχζαλ 

ζχγρπζε θαη άγρνο ζην παηδί. Οη εηθφλεο απηέο καο δφζεθαλ απφ ηελ ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ. 

Ζ ζπιινγή πφλησλ θαη εκβιεκάησλ είλαη νπζηαζηηθά ε επηβξάβεπζε ηνπ παηδηνχ  γηα ηελ 

ελαζρφιεζε ηνπ κε ηελ εθαξκνγή θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη. Αλάινγα κε ηνπο 

πφληνπο πνπ ζα ζπγθεληξψζεη, «μεθιεηδψλεη» εκβιήκαηα. 

ηαλ ν ρξήζηεο αλνίμεη ηελ εθαξκνγή, εκθαλίδεηαη ε αξρηθή νζφλε κε ηελ ερεηηθή 

παξφηξπλζε λα επηιέμεη ην παηρλίδη πνπ επηζπκεί. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε ερεηηθή 

επεμήγεζε ηνπ παηρληδηνχ πνπ επέιεμε θαη ηνπ δεηείηαη λα δψζεη ην φλνκα ηνπ. Αθνχ 

ηθαλνπνηεζεί απηή ε πξνυπφζεζε, ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζην παηρλίδη. 

ια ηα παηρλίδηα δεηήζεθαλ λα έρνπλ απιή εκθάληζε, ρσξίο ηελ χπαξμε έληνλσλ γξαθηθψλ ή 

ρξσκάησλ, θαη λα εζηηάδνπλ ζην δεηνχκελν εξψηεκα, ρσξίο ηελ χπαξμε άιισλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ πηζαλφλ λα απνζπνχλ ηελ ζπγθέληξσζε. 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ζηηγκηφηππα ηεο εθαξκνγήο. 

Αρχική Οθόνη:  
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Δηθόλα 3. Αρτηθή οζόλε 
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Δηθόλα 4. Αρτηθή οζόλε - πιάγηα 

 

Δμβλημάηων 
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Δηθόλα 5. Δκβιήκαηα - θελή 
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Δηθόλα 6. Δκβιήκαηα - Παράδεηγκα 

 

3.4 Σα παηρλίδηα 

3.4.1 Δθθξάζεηο 

Ζ θαηεγνξία πνπ επηιέρζεθε λα εμαζθεζεί ήηαλ απηή ησλ θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ 

δεμηνηήησλ. Πάλσ ζε απηήλ, αλαπηχρζεθε έλα παηρλίδη πνπ εκθαλίδεη κηα ζεηξά απφ εηθφλεο 

πνπ πεξηγξάθνπλ εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ή ηνπ ζψκαηνο. 

Σα παηδηά κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε 

ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ [64, 65, 69]. Απηή ε δπζθνιία νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία 

πξνβιεκάησλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο είλαη ε γισζζηθή 

αλάπηπμε, [66] ε θαηαλφεζε ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ [67] θαη 

εκθαλίδνπλ πςειφ επίπεδν άγρνπο [68]. Δπηπιένλ, αλ θαη ηα παηδηά κπνξεί λα έρνπλ ηελ 

δηάζεζε γηα δεκηνπξγία θηιίαο κε ζπλνκήιηθα άηνκα, δπζθνιεχνληαη λα ηηο δηαηεξήζνπλ [69] 

θαη βηψλνπλ θνηλσληθή απνκφλσζε θαη κνλαμηά. [69, 70] 
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Δθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο γηα ππνινγηζηή γηα ηελ εμάζθεζε αλαγλψξηζεο ησλ εθθξάζεσλ 

ηνπ πξνζψπνπ έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί [71, 64] αιιά φηαλ μνδεχεηαη πνιχο ρξφλνο κπξνζηά απφ 

κηα νζφλε ππνινγηζηή, έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο δσήο. [72] 

Γηα ηελ εκθάληζε ηνπ παηρληδηνχ, ζρεδηάζηεθε κηα πξψηε κνξθή θαη χζηεξα απφ παξφηξπλζε 

ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ηεο ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ, απνθαζίζηεθε ε ηειηθή ηεο κνξθή, φπσο 

θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα. 

 

Δηθόλα 7. Δθθράζεης - Παράδεηκα 

 

ηελ θνξπθή ηεο νζφλεο, εκθαλίδεηαη έλα θνπκπί κε ην ζχλεζεο ζρήκα ηνπ “Play” θαη 

νπζηαζηηθά φηαλ παηεζεί ζα αθνπζηεί ε ερεηηθή επεμήγεζε ηεο έθθξαζεο πνπ βιέπεη ν 

ρξήζηεο. Παξνκνίσο, ηα θνπκπηά “Play” πάλσ απφ ηηο επηινγέο, κεηνπζηψλνπλ ζε ήρν ην 

θείκελν ηνπο. 

Κάησ απφ ην θνπκπί, εκθαλίδεηαη ε εηθφλα ηεο έθθξαζεο ε νπνία πηάλεη θαη ην κεγαιχηεξν 

ρψξν ηεο νζφλεο. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ηα παηδηά κε ΓΑΦ βαζίδνληαη ζε πςειφ 
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βαζκφ ζηηο νπηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, επνκέλσο πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ εηθφλα ηεο έθθξαζεο 

θαη ε αλάιπζε ηεο λα είλαη κεγάιε.  

ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, εκθαλίδνληαη νη επηινγέο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ ρξήζηε γηα ην 

πνηα είλαη ε ζσζηή απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ ηνπ γίλεηαη. ε αληίζεζε κε ηηο ζπλεζηζκέλεο 

ηέζζεξηο επηινγέο, ζην ελ ιφγσ παηρλίδη δίλνληαη ηξείο. Ο ιφγνο είλαη ε πηζαλή ζχγρπζε ησλ 

παηδηψλ κε Απηηζκφ θαζψο ε νζφλε ζα παξείρε απμεκέλν πιήζνο εξεζηζκάησλ.  

Με ηελ εκθάληζε ηεο θάζε εηθφλαο, αθνχγεηαη ε νδεγία – ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη είλαη 

εξψηεζε – θαη ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ ζσζηή απάληεζε παηψληαο έλα απφ ηα ηξία 

θνπκπηά. Αλ απαληήζεη ζσζηά, θεξδίδεη έλαλ πφλην θαη πξνρσξάεη ζηελ επφκελε εξψηεζε. Αλ 

απαληήζεη ιάζνο, ηνπ δίλεηαη ε ζσζηή απάληεζε ηφζν ερεηηθά φζν θαη νπηηθά, θνθθηλίδνληαο 

ηελ επηινγή ηνπ θαη πξαζηλίδνληαο ηη ζα έπξεπε λα έρεη επηιέμεη.  

Μεηά ην πέξαζκα θάπνησλ δεπηεξνιέπησλ, επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα εξψηεζε θαη δίλεηαη μαλά 

ε επθαηξία ζηνλ ρξήζηε λα απαληήζεη. Αλ θαη απηή ηελ θνξά επηιέμεη ιαλζαζκέλα, 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξζεθε ιίγν παξαπάλσ κε ηελ δηαθνξά φηη δελ ζα 

επαλαιάβεη ηελ εξψηεζε αιιά ζα πξνρσξήζεη ζηε επφκελε. Αλ φκσο απαληήζεη ζσζηά, κελ 

πξνρσξάεη ζηελ επφκελε εξψηεζε αιιά δελ θεξδίδεη θάπνηνλ πφλην. 

 

3.4.2 Λνγηθή 

Ζ θαηεγνξία πνπ επηιέρζεθε λα εμαζθεζεί ήηαλ απηή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη 

ν εξεζηζκφο ηεο θαληαζίαο. Έρεη ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ φηη ηα άηνκα κε ΓΑΦ ππνιείπνληαη 

ζπλερνχο ζπγθέληξσζεο θαη νξζήο ζθέςεο. Γηα ηελ επηηπρή εμάζθεζε ησλ δπν απηψλ 

θαηεγνξηψλ, αλαπηχρζεθε έλα παηρλίδη κε κηα ζεηξά απφ νπηηθέο εξσηήζεηο. Απηέο νη 

εξσηήζεηο, δηαθνξεηηθήο εκθάληζεο θαη δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, απνπεηξψληαη λα 

θξαηήζνπλ ην παηδί ζπγθεληξσκέλν θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θαη απαληψληαο ηεο 

ζσζηά λα πεηπραίλεη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ζηφρνπο. Χζηφζν φινη νη ζηφρνη απηνί καδί 

νδεγνχλ ζηνλ απψηεξν ζθνπφ, ηελ ζπλερή νξζή ζθέςε.  

Αλάινγα κε ηελ εξψηεζε, ε απάληεζε δίλνληαλ κε κηα εηθφλα αληί γηα θείκελν δηφηη ε 

πιεηνςεθία αηφκσλ κε ΓΑΦ ζθέθηνληαη νπηηθά θαη απηφο ν ηξφπνο ελδείθλπηαη κηαο θαη 

παξνπζηάδνπλ ρακειέο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ κε 

νπηηθφ ηξφπν ζθέςεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο Leonardo da Vinci, Faraday, Maxwell[75] θαη ηνλ 

Einstein[76]. 

Σέηνηα άηνκα ζπλδπάδνπλ νπηηθά κέζα ψζηε λα ζπκνχληαη ή λα καζαίλνπλ πξάγκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ν  Grandin, αθαδεκατθφο κε Απηηζκφ Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο, φηαλ αθνχεη ηελ 

ιέμε “over” νπηηθνπνηεί κηα παηδηθή ηνπ αλάκλεζε κε έλαλ ζθχιν λα πεδάεη πάλσ απφ έλα 

θξάθηε. Ή, φηαλ κάζαηλε κηα μέλε γιψζζα, ζπλδχαζε ηελ ιέμε «Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο» 

κε ην ινγφηππν ηεο Apple. [77] 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα νπζηαζηηθά είλαη νη πην εχθνιεο ιέμεηο λα κάζεη έλα παηδί κε ΓΑΦ 

θαζψο κπνξνχλ εχθνια λα ζπλδεζνχλ κε κηα εηθφλα έλαληη ιέμεσλ πνπ δελ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα. [78] Μάξηπξαο απηήο ηεο παξαηήξεζεο ήηαλ θαη ν ππνθαηλφκελνο θαηά 

ηελ επίζθεςε ζην ρψξν ηεο ΔΛΔΠΑΠ φηαλ ε εηδηθή παηδαγσγφο έδσζε ηελ νδεγία ζε έλα 

παηδί κε ΓΑΦ ρακειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο λα θαζίζεη ζηελ θαξέθια. Ζ νδεγία ήξζε κε ηελ 

ρξήζε νπζηαζηηθνχ, «θαξέθια», αληί ηνπ ξήκαηνο «θάζηζε» ή ηεο έθθξαζεο «θάζηζε θάησ». 

Αλ δίλνληαλ ε νδεγία κε ηελ κνξθή ηεο ηειεπηαίαο επηινγήο, ιφγσ ηνπ φηη ηα άηνκα κε ΓΑΦ 

εξκελεχνπλ θπξηνιεθηηθά ηηο εθθξάζεηο, ζα θάζνληαλ ζην πάησκα θαη φρη ζηελ θαξέθια. 
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Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ, κέζα απφ εξσηήζεηο πνπ δίλνληαλ κε ηελ κνξθή ήρνπ, ην 

παηδί κε ΓΑΦ λα θαηαλνήζεη ηελ εξψηεζε θαη λα δψζεη έπεηηα ηελ απάληεζε παηψληαο ζηελ 

αληίζηνηρε εηθφλα πνπ ζεσξνχζε ζσζηή. Ή, αλ αδπλαηνχζε λα θαηαλνήζεη ηελ εξψηεζε, λα 

θαληαζηεί, βαζηδφκελν ζηηο εηθφλεο πνπ έβιεπε θαη ιέμεηο πνπ άθνπζε, ην πεξηερφκελν ηεο 

εξψηεζεο.  

Σν πην απαηηεηηθφ θνκκάηη ηνπ παηρληδηνχ ήηαλ ε κνξθή ησλ ερεηηθψλ νδεγηψλ θαη ε 

ζπζρέηηζε ηνπο κε ηηο εηθφλεο ψζηε λα κπνξεί λα εμαρζεί έλα ζπκπέξαζκα αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην παηδί κε ΓΑΦ δελ θαηαιάβαηλε ηελ νδεγία πνπ άθνπζε.  

Βάζεη απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ, πξνηηκήζεθαλ ερεηηθέο νδεγίεο κε ιίγεο ιέμεηο θαη γηλφηαλ 

έκθαζε ζηα νπζηαζηηθά – επαλαιακβάλνληαο ηα - θαη φρη ζηα ξήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, «Πνην 

δψν αθνχγεηαη; Πνην δψν;». 

ηα αθφινπζα ζηηγκηφηππα δίλεηαη ε βαζηθή δνκή ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαζψο θαη ε εμήγεζε ηνπο. 

 

Δηθόλα 8. Λογηθή - Παράδεηγκα 1 
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Γίλεηαη ε ερεηηθή νδεγία ζηνλ ρξήζηε λα θνπλήζεη ην δέληξν ψζηε λα πέζνπλ 4 κήια. ηαλ ν 

ρξήζηεο θάλεη πξάμε ηελ νδεγία, ην δέληξν ζα θνπλεζεί δεμηά – αξηζηεξά θαη ζα αθνπζηεί 

ήρνο πνπ αλαπαξηζηά ην θνχλεκα ησλ θχιισλ ελψ ην κήιν ζα θχγεη απφ ηελ ζέζε πνπ έρεη 

ζηα θιαδηά θαη ζα πέζεη ζην ρψκα. Δπίζεο, αθνχγεηαη ν αξηζκφο ησλ κήισλ πνπ έρνπλ ήδε 

πέζεη. 

Αλ ν ρξήζηεο ξίμεη ηέζζεξα κήια θαη επηιέμεη λα ζηακαηήζεη, ηφηε επηβξαβεχεηαη θαη θεξδίδεη 

έλαλ πφλην. Αλ φκσο ξίμεη ιηγφηεξα ή πεξηζζφηεξα, πξνζζέηνληαη ή αθαηξνχληαη κήια ψζηε 

ην άζξνηζκα ηνπο λα είλαη ηέζζεξα, επηβξαβεχεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αιιά δελ θεξδίδεη 

θάπνηνλ πφλην. 

 

Δηθόλα 9. Λογηθή - Παράδεηγκα 1 - Αποηέιεζκα 

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επαλαιάβεη απηήλ ηελ δηαδηθαζία κέρξη έμη θνξέο πξηλ πάςεη λα είλαη 

εθαξκφζηκε θαη απηφκαηα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε. 
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Δηθόλα 10. Λογηθή - Παράδεηγκα 2 

 

Γίλεηαη ε ερεηηθή νδεγία ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη ην θέηθ πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην πηάην. Ζ 

νδεγία δίλεη έκθαζε ζην νπζηαζηηθφ «πηάην», πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν. Οη εηθφλεο  δελ είλαη 

ζηάζηκεο αιιά αθνινπζνχλ θίλεζε ζηνλ θάζεην άμνλα ψζηε λα ελζνπζηάζνπλ ηνλ ρξήζηε θαη 

λα κελ απνζπαζηεί ε πξνζνρή ηνπ.  

Αλ επηιέμεη ζσζηά, ε εηθφλα πξαζηλίδεη θαη αθνχγεηαη ε ιέμε, επηβξαβεχεηαη θαη θεξδίδεη 

πφλην. Αλ επηιέμεη ιάζνο, ε εηθφλα θνθθηλίδεη θαη πξαζηλίδεη εθείλε πνπ έπξεπε λα έρεη 

επηιεγεί, αθνχγεηαη ε ιέμε ηεο ζσζηήο απάληεζεο θαη δελ θεξδίδεη πφλην. 
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Δηθόλα 11. Λογηθή - Παράδεηγκα 3 

 

Γίλεηαη ε ερεηηθή νδεγία ζηνλ ρξήζηε λα ηατζεη ηνλ γνξίιια πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

νζφλεο ηξεηο κπαλάλεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε απιά παηψληαο πάλσ ζηηο κπαλάλεο ή λα ηηο 

ζχξεη πάλσ ζηνλ γνξίιια. Σν εηθνλίδην ηνπ θξνχηνπ έπεηηα εμαθαλίδεηαη απφ ηελ νζφλε θαη 

αθνχγεηαη ν αξηζκφο πνπ έρεη επηιέμεη. Αλ ν ρξήζηεο παηήζεη πάλσ ζην δψν, ζα αθνπζηεί ν 

ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο πνπ βγάδεη. 

Αλ επηιέμεη ηνλ ζσζηφ αξηζκφ, επηβξαβεχεηαη θαη θεξδίδεη πφλην αιιηψο επηβξαβεχεηαη κφλν 

γηα ηελ πξνζπάζεηα. 

 



- 43 - 
 

 

Δηθόλα 12. Λογηθή - Παράδεηγκα 4 

 

Γίλεηαη ε ερεηηθή νδεγία ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη ην δεηνχκελν δψν θαη δίλεηαη έκθαζε ζην 

φλνκα ηεο νηθνγελείαο ηνπ δψνπ. Γειαδή, επαλαιακβάλεηαη ε ιέμε «Αξθνχδα» θαζψο ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα είλαη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ελ ιφγσ δψνπ. 

Αλ επηιέμεη ζσζηά, ε εηθφλα πξαζηλίδεη θαη αθνχγεηαη ε ιέμε, επηβξαβεχεηαη θαη θεξδίδεη έλαλ 

πφλην. Αλ επηιέμεη ιάζνο, ε εηθφλα θνθθηλίδεη θαη πξαζηλίδεη εθείλε πνπ έπξεπε λα επηιεγεί, 

επηβξαβεχεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη αθνχγεηαη ε ζσζηή ιέμε. 
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Δηθόλα 13. Λογηθή - Παράδεηγκα 5 

 

Γίλεηαη ζηνλ ρξήζηε νδεγία λα επηιέμεη ην δεηνχκελν ζλαθ. Αθνινπζείηαη ε ίδηα ινγηθή θαη ε 

έκθαζε δίλεηαη ζην νπζηαζηηθφ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε «γαξηδάθηα». Πάλσ απφ ηηο 

επηινγέο εκθαλίδεηαη ε εηθφλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εξκελεχζεη νπηηθά ην ξήκα 

«Θέισ».  

Οη δηαζέζηκεο εηθφλεο αθνινπζνχλ θίλεζε ζηνλ νξηδφληην άμνλα ψζηε ν ρξήζηεο λα εζηηάδεη 

ζε απηέο. Ζ επηινγή κπνξεί λα γίλεη είηε απιά παηψληαο πάλσ ηνπο ή ζχξνληαο ηεο πάλσ ζην 

«Θέισ».  

Αλ επηιέμεη ζσζηά, ην εηθνλίδην πξαζηλίδεη θαη αθνχγεηαη ε ιέμε, επηβξαβεχεηαη θαη θεξδίδεη 

έλαλ πφλην. Αλ επηιέμεη ιάζνο, ην εηθνλίδην θνθθηλίδεη θαη πξαζηλίδεη απηφ πνπ έπξεπε λα 

επηιεγεί, επηβξαβεχεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη αθνχγεηαη ε ζσζηή ιέμε. 

 



- 45 - 
 

 

Δηθόλα 14. Λογηθή - Παράδεηγκα 6 

 

Γίλεηαη ε νδεγία ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη δπν ληνκάηεο θαη ηξία θαξπνχδηα. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη είηε απιά παηψληαο ην εηθνλίδην ηνπ θξνχηνπ ή ζχξνληαο ην εηθνλίδην πάλσ ζην θαιάζη. 

Αθνινπζεί ε κεηαθίλεζε ηνπ εηθνληδίνπ απφ ηελ παιηά ζηε λέα ηνπ ζέζε θαη αθνχγεηαη ν 

αξηζκφο πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηηο ληνκάηεο θαη ηα θαξπνχδηα αληίζηνηρα. 

Αλ επηιέμεη ζσζηά, επηβξαβεχεηαη θαη θεξδίδεη έλαλ πφλην εηδάιισο αθαηξνχληαη ή 

πξνζηίζεληαη θξνχηα ζην θαιάζη ψζηε ην άζξνηζκα ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζην δεηνχκελν 

θαη επηβξαβεχεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα. 
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Δηθόλα 15. Λογηθή - Παράδεηγκα 7 

 

Γίλεηαη ε ερεηηθή νδεγία ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη πνην δψν αθνχγεηαη. Ζ έκθαζε ηνπ ήρνπ 

έγηλε ζην νπζηαζηηθφ, «πνην δψν», θαζψο ην εξέζηζκα ήηαλ ν ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο πνπ θάλεη 

ην δεηνχκελν δψν. πγθεθξηκέλα, αθνχγεηαη έλαο ζθχινο θαη ζηε ζπλέρεηα έλα ιηνληάξη. 

Αλ επηιέμεη ζσζηά γηα ηνλ πξψην ήρν, ε εηθφλα πξαζηλίδεη θαη αθνχγεηαη ε ιέμε, 

επηβξαβεχεηαη θαη θεξδίδεη πφλην. Αλ επηιέμεη ιάζνο, ε εηθφλα θνθθηλίδεη θαη πξαζηλίδεη 

εθείλε πνπ ζα έπξεπε λα επηιεγεί θαη επηβξαβεχεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα. Έπεηηα, ε ζεηξά ηεο 

εκθάληζεο αιιάδεη θαη αθνινπζεί ν δεχηεξνο ήρνο. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο παξακέλεη σο 

έρεη. 
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Δηθόλα 16. Λογηθή - Παράδεηγκα 8 

 

Γίλεηαη ε ερεηηθή νδεγία ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη ηη ηξψεη έλα κσξφ. Δδψ δίλεηαη έκθαζε ζην 

ξήκα θαη φρη ζην νπζηαζηηθφ δηφηη απηφ πξνζδηνξίδεη θαιχηεξα ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο. 

Οη εηθφλεο αθνινπζνχλ θπθιηθή θίλεζε γχξσ απφ ην θέληξν ηνπο ψζηε ν ρξήζηεο λα εζηηάδεη 

ζε απηέο. 

Αλ επηιέμεη ζσζηά, ην εηθνλίδην πξαζηλίδεη θαη αθνχγεηαη ε ιέμε, επηβξαβεχεηαη θαη θεξδίδεη 

έλαλ πφλην. Αλ επηιέμεη ιάζνο, ην εηθνλίδην θνθθηλίδεη θαη πξαζηλίδεη απηφ πνπ έπξεπε λα 

επηιεγεί, επηβξαβεχεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη αθνχγεηαη ε ζσζηή ιέμε. 
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Δηθόλα 17. Λογηθή - Παράδεηγκα 9 

 

Γίλεηαη ε ερεηηθή νδεγία ζηνλ ρξήζηε λα ηνπνζεηήζεη ηνλ ζθχιν θάησ απφ ην δέληξν. Απηφ 

κπνξεί λα ην πεηχρεη ζχξνληαο ηε βάζε ηνπ εηθνληδίνπ ή νιφθιεξν ην εηθνλίδην κέζα ζην 

πξάζηλν πιαίζην.  

Αλ ην θαηαθέξεη, επηβξαβεχεηαη θαη θεξδίδεη έλαλ πφλην. Αιιηψο, επηβξαβεχεηαη γηα ηελ 

πξνζπάζεηα θαη ηνπ δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο ζσζηήο επίιπζεο. 

 

3.4.3 Πάδι κε Εψα 

Ζ θαηεγνξία πνπ επηιέρζεθε λα εμαζθεζεί ήηαλ απηήλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ θαζψο 

θαη ν εξεζηζκφο ηεο θαληαζίαο. ε αληίζεζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ην παηρλίδη «Λνγηθή» 

απνπεηξάζεθε λα εμαζθήζεη απηέο ηηο δπν θαηεγνξίεο - κέζσ ζπλερφκελσλ εξσηήζεσλ - ην ελ 

ιφγσ παηρλίδη ην απνπεηξάηαη κέζσ ηνπ πάδι, θαζψο ζεσξείηαη βνεζεηηθφ γηα ηελ λνεηηθή 

αλάπηπμε. 
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Γεληθά, έλαο ιφγνο είλαη φηη ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι δίλνπλ κε ηε κνξθή θαη ηε ζεηξά ηνπ ην 

νπηηθφ εξέζηζκα ζην παηδί κε ΓΑΦ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ρξεηαζηεί λα ζθεθηεί – 

θαληαζηεί πψο ην πάδι δείρλεη νινθιεξσκέλν θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αιιαγή ησλ 

θνκκαηηψλ. Απηή ε δηαδηθαζία επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία εγθεθάινπ, καηηψλ θαη 

ρεξηψλ. Σαπηφρξνλα φκσο θαιιηεξγνχληαη θαη άιιεο ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ γξαθή, ηελ ρξήζε καραηξνπίξνπλσλ, ην θνχκπσκα θαη ην 

δέζηκν. [79] 

Δπίζεο, ηα θνκκάηηα ηνπ πάδι καζαίλνπλ θαη εμνηθεηψλνπλ ην παηδί κε ΓΑΦ κε ηα ζρήκαηα 

αιιά θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ην ηαίξηαζκα ηνπο, επηηπγράλνληαη 

κηθξφηεξνη ζηφρνη πξηλ ηνλ θχξην ζηφρν. Απηέο νη επηηπρίεο, πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε θαη 

θίλεηξν ζην παηδί λα ζπλερίζεη. [79] 

Δπηπιένλ, θνκκάηηα ηνπ πάδι πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζε κηα ζέζε πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε ηα 

ζσζηά. Οπζηαζηηθά, καζαίλνπλ ζην παηδί κε ΓΑΦ πψο λα ζθέθηεηαη νξζά θαη λα επηιχνπλ έλα 

πξφβιεκα.  [79] 

Γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ επηιέρζεθαλ εηθφλεο απφ δψα, ρσξίζηεθαλ ζε 

ηέζζεξα ηζνκεγέζε θνκκάηηα θαη δίλνληαλ ζε αλαθαηεκέλε ζεηξά. Γηα κεγαιχηεξν βαζκφ 

δπζθνιίαο, ηα θνκκάηηα δελ έξρνληαλ ζε επαθή κεηαμχ ηνπο θαη δελ δίλνληαλ ε 

νινθιεξσκέλε εηθφλα - ζηφρνο. Χζηφζν, έπεηηα απφ νδεγία ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ηεο 

ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ ηνπνζεηήζεθαλ αξηζκνί πάλσ απφ ηηο εηθφλεο – απφ ην έλα έσο ην 

ηέζζεξα – ψζηε ην παηδί κε ΓΑΦ λα έρεη κηα ππφδεημε γηα ην πψο ζα έπξεπε λα ζπλδπαζηνχλ 

ηα θνκκάηηα. Δηδάιισο, ζα ήηαλ πηζαλή κηα ζχγρπζε θαη απνηξνπή ελαζρφιεζεο κε ην 

παηρλίδη.  

Ζ κεηαθίλεζε ελφο θνκκαηηνχ γίλνληαλ είηε ζχξνληαο ην ζηελ επηζπκεηή ζέζε ή απιά 

παηψληαο κηα θνξά πάλσ ηνπ θαη έπεηηα παηψληαο πάλσ ζηελ ζέζε. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα 

ήηαλ ίδην γηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο δπν επηινγέο, δειαδή ην θνκκάηη πνπ επηιέρζεθε λα 

κεηαθηλεζεί αληαιιάζζνληαλ κε εθείλν πνπ ήδε βξίζθνληαλ ζηελ ζέζε - ζηφρν. 

 



- 50 - 
 

 

Δηθόλα 18. Πάδι - Χφρίς ιύζε 

 

ηαλ ην παηδί ζπλδχαδε ζσζηά ηα θνκκάηηα, απηά ελψλνληαλ θαη δεκηνπξγνχζαλ κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα, ε νπνία ζηαδηαθά κεγάισλε ζην θέληξν ηεο νζφλεο. Ζ εηθφλα 

ζπλνδεχνληαλ κε ηνλ ήρν ηνπ αλάινγνπ δψνπ, γηα παξάδεηγκα ριηκίληξηζκα, ληανχξηζκα θηι, 

πξηλ ην παηρλίδη πξνρσξήζεη ζην επφκελν πάδι. 
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Δηθόλα 19. Πάδι - Με ιύζε 

 

Σν παηρλίδη δελ έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζην παηδί λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν πάδι αλ πξψηα 

δελ θαηφξζσλε λα επηιχζεη ην ηξέρνλ. Μεηξνχζε ηνλ αξηζκφ ησλ αιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχζε θαη αλ ήηαλ πςειφο ηφηε είρε κείσζε ζηνλ πφλην πνπ ζα θέξδηδε κεηά ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε.   

 

3.4.4 Φαγεηά 

Ζ θαηεγνξία πνπ επηιέρζεθε λα εμαζθεζεί ήηαλ απηή ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ δεμηνηήησλ. 

πγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθε έλα παηρλίδη γηα ηελ δηαηαξαρή Pica ε νπνία ζπρλά παξνπζηάδεηαη 

ζε παηδηά κε ΓΑΦ αιιά ππνβαζκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο. [80] Πξφθεηηαη γηα 

κηα δηαηξνθηθή δηαηαξαρή ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επαλαιακβαλφκελε θαηάπνζε κε 

θαγψζηκσλ αληηθεηκέλσλ. [81] Σέηνηα αληηθείκελα ζπλήζσο είλαη: 

• Υψκα 

• Πειφο 

• Κηκσιία 
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• Γφκα ηζηγάξνπ 

• Λάζπε 

• Άκκνο 

• Πεξηηηψκαηα 

• Ννκίζκαηα 

• Μεγάιεο πνζφηεηεο πάγνπ 

• Πέηξεο θαη ξνθαλίδηα 

• Κφιια  

• ηάρηε 

• Κνπκπηά 

• Μαιιηά 

• Υαξηηά 

ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ πνπ έρεη δηαγλσζηεί κηα θάπνηα αλαπηπμηαθή αλαπεξία, ην πνζνζηφ 

εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο Pica δηαθπκαίλεηαη απφ  9.2% έσο 25,8% [80] Απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαζψο νξηζκέλα απφ ηα αληηθείκελα κπνξεί λα απνηεινχλ επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία 

ηνπ αηφκνπ. Αλάκεζα ζηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη εληεξηθά πξνβιήκαηα θαη εληεξηθή απφθξαμε, ηξαπκαηηζκνί ζηελ 

ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, ινηκψμεηο, έιιεηςε ζηδήξνπ θαη δειεηεξίαζε απφ κφιπβδν. 

Σα κηθξά παηδηά έρνπλ ηελ ηάζε λα βάδνπλ ζην ζηφκα ηνπο ζπρλά αληηθείκελα πνπ δελ 

ηξψγνληαη. Γελ ζεκαίλεη σζηφζν απαξαίηεηα φηη πάζρνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ δηαηξνθηθή 

δηαηαξαρή. Αληίζεηα, ππνδειψλεη κηα θπζηνινγηθή θαη πγηήο αλάπηπμε. Γηα λα ζεσξεζεί ε 

ζπκπεξηθνξά αθαηάιιειε πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε θάπνηα άιια θξηηήξηα ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε δηάγλσζε.  

[1] Έλα απφ απηά ηα θξηηήξηα είλαη ε εκκνλή κε ηελ θαηάπνζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

αληηθεηκέλσλ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κήλα θαη αδπλακία ειάηησζεο απηήο ηεο 

ζπλήζεηαο. Δπηπιένλ, ε αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ ειηθία – κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

είλαη κεγαιχηεξε ησλ 18 κελψλ – ε νπνία δελ είλαη απφξξνηα πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο. Έλα 

παξάδεηγκα πνιηηηζκηθήο πξαθηηθήο είλαη ε θαηάπνζε ρψκαηνο απφ γπλαίθεο ζηελ Αλαηνιηθή 

Αθξηθή δηφηη πηζηεχνπλ φηη ε καγεία πνπ βξίζθεηαη κέζα ηνπ ζα εληζρχζεη ηηο πηζαλφηεηεο 

εγθπκνζχλεο θαη γέλλεζε δπλαηψλ απνγφλσλ. [82] Δπίζεο, απηή ε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά 

λα απνηειεί ζχκπησκα γηα κηα άιιε λνεηηθή δηαηαξαρή, αξθεηά αλεζπρεηηθήο γηα παξνρή 

ηαηξηθήο θξνληίδαο. 

Γελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο λα απνηξαπεί ε δηαηαξαρή Pica. Τπάξρνπλ ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο θαη έλαο απφ απηνχο είλαη κε ηε ρξήζε ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο. 

πγθεθξηκέλα, έπεηηα απφ ζπκπιήξσκα ζηδήξνπ [83] θαη ςεπδαξγχξνπ [84] ην πνζνζηφ ηεο 
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Pica κεηψζεθαλ. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη κε ηε ρξήζε θαξκάθσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

εθιεθηηθψλ αλαζηνιέσλ επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs) [83].  

Έλαο άιινο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο, πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε θαη ε αλάπηπμε 

ηνπ ελ ιφγσ παηρληδηνχ, είλαη κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξηθήο πξνζέγγηζεο. Mηα κειέηε έθαλε 

δηάθξηζε ζηα αληηθείκελα πνπ είλαη θαγψζηκα κε απηά πνπ δελ είλαη. Παξνπζίαδε κηα ζεηξά 

αληηθεηκέλσλ θαη δεηνχζε απφ ην παηδί λα ηνπνζεηήζεη ηα θαγψζηκα πάλσ ζε έλα ραιάθη θαη 

ηα κε θαγψζηκα πάλσ ζε έλα δηαθνξεηηθφ ραιάθη. Μεηά ην πέξαο ηεο κειέηεο, παξαηεξήζεθε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο Pica. [86]  Άιιε κηα κειέηε ρξεζηκνπνίεζε κεζφδνπο πνπ 

πεξηιάκβαλαλ επηβξάβεπζε φηαλ ην παηδί απέξξηπηε έλα κε θαγψζηκν αληηθείκελν κε 

αγαπεκέλε ηνπ ιηρνπδηά, αλαθαηεχζπλζε ηνπ παηδηνχ πξνο κηα αγαπεκέλε ηνπ δξαζηεξηφηεηα 

θάζε θνξά πνπ ήηαλ έηνηκν λα βάιεη ζην ζηφκα ηνπ έλα κε θαγψζηκν αληηθείκελν θαη 

εκπνδίδνληαο ην παηδί λα θάεη έλα αληηθείκελν. Ζ κέζε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο Pica ήηαλ 

96%. [85]  

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ήηαλ ε εμήο: Μηα ζεηξά απφ εηθφλεο 

θαγψζηκσλ θαη κε αληηθεηκέλσλ πεξλνχζαλ κπξνζηά απφ ην παηδί θαη ηνπ δίλνληαλ ε επηινγή 

λα επηιέμεη γηα ηη απφ ηα δπν πξφθεηηαη. 
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Δηθόλα 20. Φαγεηά - Παράδεηγκα 

 

Αλ, ζε πεξίπησζε θαγψζηκνπ, επέιεγε φηη ηξψγεηαη, επηβξαβεχνληαλ θαη θέξδηδε πφλην. Αλ 

επέιεγε φηη δελ ηξψγνληαλ, επηβξαβεχνληαλ γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαη ηνπ εκθαληδφηαλ 

εηθνληθή επεμήγεζε φηη πξφθεηηαη γηα θαγψζηκν ζπλνδεία ερεηηθνχ κελχκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 21. Φαγεηά - Βρώζηκο 

 

Αλ, ζε πεξίπησζε κε θαγψζηκνπ, επέιεγε φηη δελ ηξψγεηαη, επηβξαβεχνληαλ θαη θέξδηδε 

πφλην. Αλ επέιεγε φηη ηξψγνληαλ, επηβξαβεχνληαλ γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαη ηνπ 

εκθαληδφηαλ εηθνληθή επεμήγεζε φηη πξφθεηηαη γηα κε θαγψζηκν ζπλνδεία ερεηηθνχ 

κελχκαηνο. 
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Δηθόλα 22. Φαγεηά - Με βρώζηκο 

 

3.5 Βάζε Γεδνκέλσλ 

Με θχξην γλψκνλα ε εθαξκνγή λα κελ απαηηεί πεξηζζφηεξε κλήκε θαζψο ν ρξήζηεο παίδεη ηα 

παηρλίδηα θαη ζπγθεληξψλεη πφληνπο, απνθεχρζεθε ε δεκηνπξγία ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Αληί απηνχ, πξνηηκήζεθε λα ζρεδηαζηεί κηα βάζε δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα ειεχζεξε web hosting ππεξεζία.  

ην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο, φηαλ ηειείσλε έλα παηρλίδη ζπγθεληξψλνληαλ αζξνηζηηθά νη 

πφληνη πνπ θαηάθεξε λα ζπιιέμεη ην παηδί. Αλ ππήξρε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, ηα 

απνηειέζκαηα ζηέιλνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα καδί κε ην φλνκα (ππελζπκίδεηαη φηη 

δεηείηαη έλα φλνκα ρξήζηε θαηά ηελ επηινγή παηρληδηνχ) θαη ηελ εκεξνκελία. Αλ δελ ππήξρε 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, νη ηξείο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ηνπηθά θαη αθνχγεηαη 

ην αλάινγν ερεηηθφ κήλπκα. Αλ ε ζπζθεπή ζπλδεζεί ζην δηαδίθηπν πξηλ ηεξκαηηζηεί ε 
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ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, νη ηνπηθά απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο απνζχξνληαη θαη 

ζηέιλνληαη ε θαζεκηά μερσξηζηά ζηελ δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ. Γειαδή αξρηθά, ζα 

ζηαιεί ε πξψηε γξακκή, ζα αθνινπζήζεη ε δεχηεξε θαη νχησ θαζεμήο. ε πεξίπησζε πνπ 

ηεξκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, νη πιεξνθνξίεο δηαγξάθνληαη. Γηα απηφ απαηηείηαη ε 

πξνζνρή είηε ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ή αθφκα θαη ηνπ παηδηνχ φηαλ αθνχγεηαη ε 

πξνεηδνπνίεζε φηη δελ βξέζεθε ζχλδεζε ην δηαδίθηπν. 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ είλαη αλά πάζε ζηηγκή δηαζέζηκε γηα ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ. 

ην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο, ππνζηεξίδεηαη κφλν ε θαζνιηθή πξνβνιή φισλ ησλ ρξεζηψλ αλά 

παηρλίδη. ην επίπεδν ηεο ηζηνζειίδαο, ππνζηεξίδεηαη ηφζν ε πξναλαθεξζείζα ππεξεζία φζν 

θαη ε αλαδήηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. 

Οξηζκέλα ζηηγκηφηππα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ δίλνληαη αθνινχζσο: 

Σύνδεζη με ηην Βάζη Γεδομένων 
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Δηθόλα 23. Σύλδεζε κε ηε Βάζε Γεδοκέλφλ 

 

Δμθάνιζη ηων αποηελεζμάηων 

 

 

Δηθόλα 24. Προβοιή ηφλ δεδοκέλφλ 

 

3.6 Γηάγξακκα Πεξίπησζεο Υξήζεο 

Οπζηαζηηθά, πεξηγξάθεη ηηο  πεξηπηψζεηο ρξήζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ραξαθηήξεο. Σν ελ ιφγσ δηάγξακκα ζηνρεχεη λα θαζνξίζεη ηη πξέπεη λα θάλεη 

ην ζχζηεκα θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ.  

Σν ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη αλαπαξίζηαηαη κε ηελ κνξθή ελφο νξζνγψλην κηαο έιιεηςεο. Οη 

πεξηπηψζεηο ρξήζεηο είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζην απνηέιεζκα. Έμσ απφ ηα 
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φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο, δίλνληαη νη ραξαθηήξεο πνπ αλακέλεηαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε απηφ. 

Απηνί είλαη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα θαη ελεξγνπνηνχλ ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεηο. 

Σν δηάγξακκα Πεξίπησζεο Υξήζεο γηα ζχζηεκα ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηχρζεθε δίλεηαη 

αθνινχζσο: 

 

 

Διάγραμμα 1. Περίπτωςη Χρήςησ 
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Κεθάιαηο 4: Πεηρακαηηθή Γηαδηθαζία 

4.1 Γηαδηθαζία 

Με ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ψζηε λα θξηζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παηρληδηψλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ, δεηήζεθε ε βνήζεηα ηεο ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα Με 

Κεξδνζθνπηθφ – Φηιαλζξσπηθφ σκαηείν γηα παηδηά κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζηα νπνία 

πξνζθέξεη πεξίζαιςε, ζεξαπεία, εθπαίδεπζε θαη απνθαηάζηαζε. πδεηήζεθε θαη 

ζπκθσλήζεθε λα αθνινπζεί πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζε παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε 

κεζαία θαη πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ΓΑΦ.  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ηειηθή κνξθή ησλ παηρληδηψλ αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηεο 

εθαξκνγήο απνθαζίζηεθε απφ θνηλνχ κε ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ηνπ σκαηείνπ. Καηφπηλ 

ηεο νινθιήξσζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ζην tablet, παξαδφζεθε ζηνλ ρψξν ηεο 

ΔΛΔΠΑΠ Ησαλλίλσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ζηελ επηζηεκνληθά 

ππεχζπλε ηνπ πεηξάκαηνο απφ ηελ κεξηά ηνπ σκαηείνπ.  

Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζνχηαλ ζα είρε δηάξθεηα ελφο κελφο – 12 ζπλεδξίεο ζπλνιηθά, 3 

ζπλεδξίεο αλά βδνκάδα - θαη ην δείγκα ήηαλ δπν αγφξηα ειηθίαο επηά ρξνλψλ κε πςειήο θαη 

κεζαίαο ιεηηνπξγηθφηεηαο αληίζηνηρα. 

Αξρηθά, ε εηδηθή παηδαγσγφο ζα έδεηρλε ζηα επηιεγκέλα παηδηά πσο ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή θαη 

ζα εμεγνχζε ηπρφλ εξσηήζεηο πνπ ζα πξνέθππηαλ. Ζ κφλε αιιειεπίδξαζε πνπ ζα 

επηηξέπνληαλ λα έρεη απφ ηελ ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηνπ πεηξάκαηνο πεξηνξίδνληαλ ζηελ επίιπζε 

ηερληθψλ δεηεκάησλ θαη παξνρή επεμεγήζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο (γηα 

παξάδεηγκα, ν ζθνπφο ρξήζεο ηνπ θνπκπηνχ “Play”).  

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπλεδξηψλ, δεηήζεθε απφ ηνπο γνλείο ε ζπκπιήξσζε δπν 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο λα δνζεί ην πξνθίι ηνπ παηδηνχ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα παξαζέηνληαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Σν πξνθίι ζα 

πεξηείρε ην θχιν, ηελ ησξηλή ειηθία αιιά θαη ηελ ειηθία πνπ δηαγλψζηεθε κε ΓΑΦ θαζψο θαη 

κηα πνζνηηθή πεξηγξαθή - ηεο θιίκαθαο απφ έλα έσο ην δέθα - ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ παηδηνχ πξηλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηα παηρλίδηα.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηψλ, νη νπνίεο έρνπλ δηάξθεηα είθνζη κε ηξηάληα ιεπηά, ην παηδί 

επέιεγε κε πνην παηρλίδη επηζπκεί λα αζρνιεζεί θαη εθφζνλ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

έρεη επηιεγεί παξαπάλσ θνξέο απφ ηα ππφινηπα, κπνξνχζε λα μεθηλήζεη. Ζ εηδηθή παηδαγσγφο 

επηζήκαλε ιεθηηθά ηα ιεπηά πνπ απέκελαλ κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε ζπλεδξία πέληε ιεπηά, 

δπν θαη έλα ιεπηφ αληίζηνηρα. Δπίζεο, θαηέγξαθε ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ (ελζνπζηαζκφ, 

γέιην, γιψζζα ηνπ ζψκαηνο θαη εθθξάζεηο θ.α.) θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα έθαλαλ. 

Δπηπιένλ, έγηλε θαηαγξαθή ελφο αξηζκνχ ζπλεδξηψλ κέζσ βηληενθάκεξαο. 

Μεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ, δεηήζεθε εθ λένπ απφ ηνπο γνλείο λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαη απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο λα δνζεί ην λέν πξνθίι ηνπ παηδηνχ. 

Πάλσ ζηηο δηαθνξέο ησλ πνζνηηθψλ θαηαγξαθψλ ησλ δεμηνηήησλ βαζίζηεθε έλαο άμνλαο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο. Σέινο, ε εηδηθή παηδαγσγφο έθαλε 
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εξσηήζεηο ζηα εκπιεθφκελα παηδηά θαη αθνξνχζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηελ εθαξκνγή 

θαη αλ ήηαλ επράξηζηε ε εκπεηξία. 

 

4.2 Δξσηεκαηνιφγηα  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλεηε ζηνπο γνλείο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πεηξακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο απνζθνπεί ζηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν θαη ηηο 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ ηχπνπ smartphone ή tablet απφ ην παηδί κε ΓΑΦ ζην 

ζπίηη.  

Γηα ην πξψην, νη εξσηήζεηο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «Κιεηζηψλ Δξσηήζεσλ Πνιιαπιψλ 

Δπηινγψλ» ε νπνία επηηξέπεη γξήγνξεο απαληήζεηο θαζψο θαη εχθνιε δηαρείξηζε θαη 

θσδηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη πηζαλέο εξσηήζεηο αλαπαξηζηψληαη κε ηηκέο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ψξεο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην δίλεηαη αθνινχζσο: 

 «Καηά κέζν φξν πφζεο ψξεο αζρνιείηαη ην παηδί κε ην smartphone ή ην tablet (παίδνληαο 

παηρλίδηα ή παξαθνινπζψληαο πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν);» 

 >1 1-2 2-4 Πάλσ απφ 4 

Μφλν ηνπ 

(θαζεκεξηλέο 

κέξεο) 

    

Με επίβιεςε 

(θαζεκεξηλέο 

κέξεο) 

    

Μφλν ηνπ 

αββαηνθχξηαθν 

    

Με επίβιεςε 

(αββαηνθχξηαθν) 

    

 

Πίνακασ 3. Ερωτηματολόγιο 1 προσ τουσ γονείσ 

Γηα ην δεχηεξν, νη εξσηήζεηο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «Δξσηήζεσλ Κιίκαθαο ρσξίο 

Ολνκαζία» ε νπνία ρξεζηκνπνηεί κηα θιίκαθα πνπ είηε αλαπηχρζεθε ή πηνζεηήζεθε γηα ηελ 

κέηξεζε. Δίλαη θαηάιιειε γηα αθεξεκέλεο έλλνηεο, φπσο ζπλαληψληαη γηα παξάδεηγκα εδψ ε 

αξέζθεηα θαη ην επίπεδν ρξήζεο. Οη πηζαλέο απαληήζεηο αλαπαξηζηψληαη κε ηηκέο απφ ην έλα 

έσο ην ηέζζεξα. Ο αξηζκφο έλα αληηπξνζσπεχεη ην θαζφινπ, ν δχν αληηπξνζσπεχεη ην ιίγν, ν 

ηξία αληηπξνζσπεχεη ην αξθεηά θαη ν ηέζζεξα αληηπξνζσπεχεη ην πνιχ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δίλεηαη αθνινχζσο: 

«Παξαθαιψ επηιέμηε ην πιαίζην πνπ είλαη πην θνληά ζην παηδί ζαο κε ΓΑΦ.» 

 1  2  3  4  

1. ην παηδί κνπ     
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 1  2  3  4  

αξέζνπλ ηα 

αληηθείκελα 

ηερλνινγίαο (νη 

ππνινγηζηέο, 

tablet θαη ηα 

θηλεηά ηειέθσλα) 

2. ην ζπίηη ππάξρεη 

tablet ή/θαη 

θηλεηφ 

    

3. Σν παηδί κνπ έρεη 

πξφζβαζε ζε 

απηά 

    

4. Σν παηδί κνπ 

παίδεη παηρλίδηα 

ζην tablet ή/θαη 

ζην θηλεηφ 

ηειέθσλν 

    

5. Σν παηδί κνπ 

παξαθνινπζεί 

πνιπκεζηθφ 

πεξηερφκελν ζην 

tablet ή/θαη ζην 

θηλεηφ ηειέθσλν 

    

6. Ζ ελαζρφιεζε 

απηή ηνπ παηδηνχ 

κνπ επεξεάδεη ηελ 

θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε 

ηνπ κε 

ζπλνκειίθνπο ηνπ 

    

7. Ζ ελαζρφιεζε 

απηή ηνπ παηδηνχ 

κνπ επεξεάδεη ηελ 

θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε 

ηνπ κε ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο 

    

8. Ζ ρξήζε ηνπ 

θηλεηνχ ή ηνπ 

tablet γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο 

ρξεζηκνπνηείηαη 

σο κέζν 

παξαθίλεζεο/αιι

αγήο 

ζπκπεξηθνξάο 

ζην ζπίηη 

(επηβξάβεπζε 

θαιήο 
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 1  2  3  4  

ζπκπεξηθνξάο, 

νινθιήξσζεο κηα 

ελέξγεηαο, 

απαζρφιεζε φηαλ 

ππάξρεη 

αλαζηάησζε θιπ) 

9. ην παηδί κνπ 

αξέζεη λα 

παίδεη/αζρνιείηαη 

κε ην tablet, ή/θαη 

ην θηλεηφ 

ηειέθσλν 

    

10. ην παηδί κνπ 

αξέζεη λα 

παξαθνινπζεί 

πνιπκεζηθφ 

πεξηερφκελν ζην 

tablet, ή/θαη ζην 

θηλεηφ ηειέθσλν 

    

 

Πίνακασ 4. Ερωτηματολόγιο 2 προσ τουσ γονείσ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλεηε ζηνπο γνλείο κεηά ην πέξαο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο 

απνζθνπεί ζηελ εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο φζνλ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε 

ΓΑΦ κε ηελ εθαξκνγή. 

Οη εξσηήζεηο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ινγηθή κε ην δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ θαη δίλεηαη αθνινχζσο: 

«ε ηη βαζκφ ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

παηδηνχ ζαο κε ΓΑΦ κε ηελ εθαξκνγή.» 

 1  2  3  4  

1. Σν παηδί κνπ 

έλησζε 

ζιίςε/ζηελαρψ

ξηα κε ηελ 

νινθιήξσζε 

ηεο εκπεηξίαο 

    

2. Σν παηδί κνπ 

έλησζε 

απνξξνθεκέλν 

απφ ηελ 

εκπεηξία 

    

3. Σν παηδί κνπ 

απφιαπζε ηελ 

εκπεηξία/δηαδηθ

αζία 

    

4. Σν παηδί κνπ     
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 1  2  3  4  

ήζειε λα 

ζπλερίζεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα 

θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε 

ησλ ζπλεδξηψλ 

5. Σν παηδί κνπ 

κεηέθεξε κε 

ελζνπζηαζκφ 

γηα ηελ εκπεηξία 

    

6. Σν παηδί κνπ 

ζέιεζε λα 

κνηξαζηεί/λα 

παίδεη κε ηελ 

εθαξκνγή 

παξέα κε ηνπο 

θίινπο ηνπ 

    

7. Σν παηδί κνπ 

βαξέζεθε κε 

ηελ δηαδηθαζία 

    

8. Σν παηδί κνπ 

έλησζε ζχγρπζε 

κε ηελ 

δηαδηθαζία 

    

9. Σν παηδί κνπ 

παξνπζίαζε 

επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

    

10. Οη ζπλεδξίεο κε 

ην tablet ήηαλ 

κηα ζεηηθή 

εκπεηξία γηα ην 

παηδί κνπ 

    

11. Θα ήζεια λα 

δνθηκάζσ ηηο 

εθαξκνγέο θαη 

λα παίμσ καδί 

κε ην παηδί κνπ 

    

12. Σα ππφινηπα 

κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζα 

ήζειαλ λα 

δνθηκάζνπλ 

επίζεο ηηο 

εθαξκνγέο θαη 

λα παίμνπλ καδί 

κε ην παηδί κε 

ΓΑΦ 
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Πίνακασ 5. Ερωτηματολόγιο 3 προσ τουσ γονείσ 

Γπζηπρψο, ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα δελ έρνπλ εμαρζεί αθφκε δηφηη ε 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Χζηφζν, κεηά ην πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ, ζα γίλεη 

ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζα αθνινπζήζεη δεκνζίεπζε άξζξνπ. 

 

4.3 Σα πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ  

πσο αλαθέξζεθε ζην ππνθεθάιαην 4.1, ην δείγκα ήηαλ δπν αγφξηα. Βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

δίλνληαη αθνινχζσο: 

Γηα ην αγφξη 1: Έρεη ειηθία επηά εηψλ θαη δηαγλψζηεθε φηη αλήθεη ζην θάζκα ηνπ Απηηζκνχ 

φηαλ ήηαλ ηξηψλ εηψλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κεζαίαο ιεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφ. 

Γηα ην αγφξη 2: Έρεη ειηθία επηά εηψλ θαη δηαγλψζηεθε φηη αλήθεη ζην θάζκα ηνπ Απηηζκνχ 

φηαλ ήηαλ ηξηψλ εηψλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφ. 

Εεηήζεθε απφ ηελ εηδηθή παηδαγσγφ κηα πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ δεμηνηήησλ ηνπ έθαζηνπ 

παηδηνχ ψζηε λα εξκελεπηεί θαιχηεξα ην πξνθίι ηνπ. Γειαδή, ζε ηη βαζκφ είλαη αλαπηπγκέλεο 

νη δεμηφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή.  

ηνλ αθφινπζν πίλαθα, δίλεηαη ε πνζνηηθή πεξηγξαθή θαη γηα ηα δπν αγφξηα (θιίκαθα απφ ην 

έλα έσο ην δέθα). 

 Αγφξη 1 Αγφξη 2 

Δθθξάζεηο 1 5 

Γξίθνη 3 9 

Πάδι 3 9 

Φαγεηά 1 5 

 

Πίνακασ 6. Το προφίλ των παιδιών 

4.4 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο Δθαξκνγήο 

Ο πην θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία κηαο εθαξκνγήο πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ρξήζηε ψζηε λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε 

κέζα ζε έλα θαζνξηζκέλν πιαίζην. [87] Δπίζεο, άιινο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ε πνηφηεηα ηεο Παηρληδνπνίεζεο θαη ησλ κεραληζκψλ ηνπ παηρληδηνχ. ην 

δεχηεξν θεθάιαην δφζεθαλ παξαδείγκαηα ησλ δπν απηψλ ελλνηψλ αιιά ζα αλαθεξζνχλ 

ελδεηθηηθά νξηζκέλα θαη εδψ. Σα γξαθηθά, νη ήρνη, νη πφληνη θαη ηα εκβιήκαηα αλήθνπλ ζηελ 

Παηρληδνπνίεζε ελψ νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί θαη εηδηθέο δπλάκεηο αλήθνπλ ζηνπο 

κεραληζκνχο. [89]   

Απνηειεζκαηηθή ζεσξείηαη εθείλε ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο νη ρξήζηεο νινθιεξψλνπλ απηφ πνπ 

ηνπο δεηήζεθε κε ηνλ ηξφπν πνπ ήηαλ νξγαλσκέλν λα νινθιεξσζεί. ε πεξίπησζε πνπ νη 
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ρξήζηεο εθηεινχλ ηελ δηαδηθαζία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ιαλζαζκέλα, ε εθαξκνγή θξίλεηαη σο 

αλαπνηειεζκαηηθή.  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελ ιφγσ εθαξκνγήο έγηλε κέζσ ηεο εκπεηξηθήο 

δνθηκήο απφ ηνπο ρξήζηεο. Γειαδή, νη ρξήζηεο αθηεξψλνπλ θάπνηνλ ρξφλν ζηελ ελαζρφιεζε 

κε ηελ εθαξκνγή ελψ παξάιιεια θαηαγξάθνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνθχςνπλ. ην 

ηέινο, νη ρξήζηεο δίλνπλ κηα απιντθή κνξθή ζπλέληεπμεο πνπ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο 

κε ηελ εθαξκνγή. [88] Δπηπιένλ, αλαιχζεθαλ θαη εξκελεχηεθαλ νη δηαθνξέο πνπ 

παξνπζίαζαλ ηα πξνθίι ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Γειαδή, 

αλ παξνπζίαζαλ θάπνηα κεηαβνιή ζηελ πνζνηηθή θαηαγξαθή ησλ δεμηνηήησλ ηνπο.  

Σν ζπκπέξαζκα αλ ε εθαξκνγή θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή ή φρη δίλεηαη ζηελ ελφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ «Απνηειέζκαηα». Αλεμαξηήησο ζπκπεξάζκαηνο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηρληδηψλ (Παηρληδνπνίεζε, κεραληζκνί) ζε εθαξκνγέο αθαδεκατθνχ θαη 

θνηλσληθνχ ζθνπνχ είλαη απαξαίηεηα λα ππάξρνπλ.[90] Χζηφζν, ρξεηάδεηαη έλα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα απνθηεζνχλ νη γλψζεηο γηα ηελ θαιχηεξε ρξήζε ηνπο πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρεη ζσζηφ θαη ιάζνο γηα ηελ δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηέηνησλ εθαξκνγψλ.   

 

4.5 Απνηειέζκαηα 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηελ πεξίνδν ζπγγξαθήο ηεο ελ ιφγσ 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο βξηζθφηαλ αθφκα ζε εμέιημε. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

δνζνχλ παξαθάησ αθνξνχλ έλα αξρηθφ ηκήκα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Γηα ην αγφξη 1 (κεζαίαο ιεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφο): ζηηο πξψηεο ζπλεδξίεο δελ εκθάληζε 

νχηε ζεηηθή νχηε αξλεηηθή ζηάζε ζηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ην tablet. Χζηφζν, παξαηεξήζεθε 

φηη δηαζπάηαη πνιχ εχθνια ε πξνζνρή ηνπ θαη εκθαλίδεη δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

εξσηήζεσλ, αθφκα θαη κε ηελ κεζνιάβεζε ηεο εηδηθήο παηδαγσγνχ. Σα παηρλίδηα 

«Δθθξάζεηο» θαη «Πάδι κε Εψα» δελ ηα νινθιεξψλεη. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ην ίδην ην 

παηδί «Σειείσζα – ηειείσζα». Σν ελδηαθέξνπλ ηνπ ζηξέθεηαη ζην παηρλίδη «Φαγεηά» θαζψο 

δείρλεη λα ην απνιακβάλεη πην πνιχ. ηε ζπλέρεηα, έρεη αιιαγή ζηάζεο θαη ζεηηθά βιέπεη ηελ 

ελαζρφιεζε κε ην tablet. Παξαηεξήζεθε φηη αθνχεη ηηο εξσηήζεηο πην ζπγθεληξσκέλα απ‟ φηη 

πξηλ θαη κάιηζηα απαληάεη ιεθηηθά ζην ερεηηθφ κήλπκα «Πψο ζε ιέλε;». Δπηκέλεη λα επηιέγεη 

ην παηρλίδη «Φαγεηά» αιιά βηάδεηαη θαη απαληάεη ρσξίο λα πεξηκέλεη λα αθνχζεη ηελ εξψηεζε. 

ηα ππφινηπα παηρλίδηα δηαζπάηαη γξήγνξα ε πξνζνρή ηνπ θαη ζπρλά απαληάεη ηπραία. Σν 

ζεηηθφ είλαη φηη νη ζπλεδξίεο νινθιεξψλνληαη, κε ηελ κεζνιάβεζε ηεο εηδηθήο παηδαγσγνχ.   

Γηα ην αγφξη 2 (πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφο): δείρλεη απφ ηελ αξρή ζεηηθή ζηάζε ζηελ 

ελαζρφιεζε κε ην tablet. Παίδεη φια ηα παηρλίδηα κε πξνζνρή θαη ελδηαθέξνλ αιιά δείρλεη λα 

ελνριείηαη θαη λα ηξνκάδεη απφ ην «Πάδι κε Εψα» ιφγσ ησλ ήρσλ πνπ αθνχγνληαη κεηά ηελ 

επίιπζε. Οινθιεξψλεη φιεο ηηο ζπλεδξίεο, πιελ ηνπ παηρληδηνχ «Πάδι κε Εψα». Απηή ε 

ζεηηθή ηνπ ζηάζε ζπλερίδεηαη θαη απνθξίλεηαη κε ελζνπζηαζκφ ζηελ πξφηαζε ηεο εηδηθήο 

παηδαγσγνχ λα αζρνιεζεί κε ην tablet. Θπκάηαη ιεπηνκεξψο ηελ δηαδηθαζία, γξάθεη κφλνο ηνπ 

ην φλνκα φηαλ δεηείηαη θαη δείρλεη λα ηνπ αξέζεη πην πνιχ ην παηρλίδη «Φαγεηά» ζε ζχγθξηζε 
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κε ηα ππφινηπα. Αμηνπνηεί ηα θνπκπηά “Play” φηαλ δελ είλαη ζίγνπξνο αιιά ζπλερίδεη λα κελ 

ζέιεη λα παίμεη κε ην «Πάδι κε Εψα». Με ηελ κεζνιάβεζε φκσο ηεο εηδηθήο παηδαγσγνχ, 

θιείλεη ν ήρνο απφ ην ελ ιφγσ παηρλίδη θαη έηζη ην παηδί δέρεηαη λα επηζηξέςεη ζε απηφ. ηηο 

ζπλεδξίεο πνπ αθνινπζνχλ, ζπκάηαη ηα ιάζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο θαη ηα δηνξζψλεη. 

ηαλ είλαη ζίγνπξνο φηη δελ ππάξρεη ήρνο ζην «Πάδι κε Εψα», αζρνιείηαη κε απηφ θαη 

παξαηεξήζεθε φηη ελζνπζηάδεηαη φηαλ θαηαθέξλεη λα ην επηιχζεη. Ζ βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

είλαη εκθαλήο γηα φια ηα παηρλίδηα θαη ην παηδί δείρλεη φηη επραξηζηηέηαη ηελ εθαξκνγή 

(γειάεη, επηθσλήκαηα) θαη κάιηζηα δεηάεη πιένλ κφλν ηνπ λα αζρνιεζεί κε ην tablet. Σνπ 

αξέζνπλ ηα εκβιήκαηα ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο θαη επαλαιακβάλεη ην ερεηηθφ κήλπκα 

«Μπξάβν! Σα θαηάθεξεο!».  

Βάζεη ηεο κέρξη ηψξα εμέιημεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη θαλεξφ φηη δεκηνπξγνχληαη 

δπν ζπληζηψζεο.  

Ζ πξψηε, πξνθχπηεη απφ ην αγφξη 1, δείρλεη λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν φζνλ αθνξά ζηελ αιιαγή 

ηεο ζηάζεο ηνπ παηδηνχ θαζψο παξνπζηάδεηαη ζεξκφο λα αζρνιεζεί κε ην tablet. Χζηφζν, δελ 

είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απφδνζε ηνπ δηφηη κε δπζθνιία 

νινθιεξψλεη, ζε απηφ ην ζηάδην, ηηο ζπλεδξίεο. Ίζσο ρξεηαζηεί παξαπάλσ ρξφλνο απφ ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δψδεθα ζπλεδξίεο. 

Ζ δεχηεξε, πξνθχπηεη απφ ην αγφξη 2, δείρλεη λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ηφζν ζηελ ζηάζε, 

θαζψο ελζνπζηάδεηαη θαη επραξηζηηέηαη ηελ εθαξκνγή, φζν θαη ζηελ απφδνζε ηνπ. Έρεη 

δηνξζψζεη ιάζε πνπ έθαλε θαη αθνχεη κε πξνζνρή ηηο εξσηήζεηο. Πξνβιέπεηαη φηη κεηά ην 

πέξαο ησλ ζπλεδξηψλ ζα παξνπζηάζεη βειηησκέλεο δεμηφηεηεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ ε 

εθαξκνγή ζηφρεπζε. 
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Κεθάιαηο 5: Δπίιογος  

5.1 Καηλνηνκία Δθαξκνγήο 

Έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα εθαξκνγέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα άηνκα κε 

ΓΑΦ κε ηελ ρξήζε ηεο Παηρληδνπνίεζεο. Άιιεο απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε κεζαίαο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφ θαη άιιεο ζε άηνκα κε πςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφ. 

Χζηφζν, ζηφρεπαλ ζε κηα θαηεγνξία δεμηνηήησλ θαη φρη ζε κηα γεληθεπκέλε πξνζπάζεηα 

εμάζθεζεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ γηα ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο.  

Απηφ απνπεηξάζεθε λα θαηαθέξεη ε ελ ιφγσ εθαξκνγή, ζρεδηάδνληαο δηαθνξεηηθά παηρλίδηα 

ηδαληθά γηα ηελ εμάζθεζε ησλ ζηνρεπφκελσλ δεμηνηήησλ. πλδπάδνληαο νηθείεο πξνο ην παηδί 

εηθφλεο θαη απιή εκθάληζε, δίλνληαη ηα αλαγθαία εξεζίζκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ παηρληδηψλ. Με ηελ απιή εκθάληζε, απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε πνπ ηπρφλ λα 

πξνθαινχληαλ ζην παηδί κε ΓΑΦ αλ ππήξρε «βνκβαξδηζκφο» εξεζηζκάησλ, φπσο δφλεζε ηεο 

ζπζθεπήο, κνπζηθή απφ ηελ εθαξκνγή, έληνλα ρξψκαηα θαη γξαθηθά, «γεκάηε» νζφλε κε 

αληηθείκελα. κσο, επεηδή ε ζπγθέληξσζε ηνπ παηδηνχ είλαη εχθνιν λα δηαζπαζηεί, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απιά γξαθηθά θαη θάπνηεο απιέο θηλήζεηο ψζηε ην παηδί λα εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηελ νζφλε ηνπ tablet. Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ησλ ερεηηθψλ κελπκάησλ δίλνληαη 

νη παξνηξχλζεηο θαη νδεγίεο ζην παηδί λα πάξεη κηα απφθαζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δελ 

εμαξηάηαη απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ κε ηελ 

εθαξκνγή θαη ληψζνπλ πην αλεμάξηεηα. Δπίζεο, κέζσ ερεηηθψλ κελπκάησλ δίλνληαη νη 

επηβξαβεχζεηο είηε απάληεζε ζσζηά ή ιάζνο ζε κηα εξψηεζε θαζψο θαη ε παξφηξπλζε λα 

παίμεη μαλά ψζηε λα θεξδίζεη πεξηζζφηεξα εκβιήκαηα. Ηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ απαληήζεη 

ιάζνο κηα εξψηεζε , ηνπ δίλεηαη ερεηηθά θαη νπηηθά πνηα ήηαλ ε ζσζηή επηινγή. Αθφκα, 

επηιέρζεθαλ ήρνη δψσλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε ελφο πάδι, θαζψο ηα παηδηά κε ΓΑΦ ηείλνπλ λα 

ελζνπζηάδνληαη ζην άθνπζκα ηνπο. 

Έλαο αθφκα ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηεο ζρεδίαζεο ηεο εθαξκνγήο κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο 

ήηαλ ε γξήγνξε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο θαζψο ηα 

εξεζίζκαηα πνπ έπξεπε λα θαηαλνήζνπλ βαζίδνληαλ θπξίσο ζε νπηηθά κέζα.  

Γεληθά, ν θχξηνο άμνλαο αλάπηπμεο πνπ επηθεληξψζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο ηεο 

εθαξκνγήο ήηαλ απηφο ηεο θαζνδήγεζεο παξά ηνπ εληππσζηαζκνχ. θνπφο ησλ παηρληδηψλ 

ήηαλ ε εμάζθεζε δεμηνηήησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπο. Αζθαιψο, έλα παηρλίδη 

πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθφ ζηα κάηηα ψζηε λα δίλεη ην θίλεηξν ζηνλ ρξήζηε λα επηζηξέςεη θαη 

φρη λα είλαη βαξεηφ. Ζ ελ ιφγσ εθαξκνγή πξνζπάζεζε λα βξεη έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ ζπλδπαζκφ 

αλάκεζα ζηνπο δπν απηνχο άμνλεο.  

 

5.2 Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

Ζ εθαξκνγή κε ηελ παξνχζα κνξθή ηεο έρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ψζηε λα ππνζηεξίμεη 

πεξαηηέξσ επεθηάζεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, πάληα βέβαηα κε γλψκνλα ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ.  
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Μέζα ζηα κειινληηθά ζρέδηα πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία επηπέδσλ (ραξαθηεξηζηηθφ 

εξγαιείν ηεο Παηρληδνπνίεζεο) γηα ηα ήδε ππάξρνληα παηρλίδηα. Γηα παξάδεηγκα, ρξψκαηα θαη 

αξηζκνί κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα παηρλίδηα αλεβάδνληαο ην επίπεδν δπζθνιίαο. Με ηα 

επίπεδα δίλεηαη ην θίλεηξν ζην παηδί λα αζρνιεζεί κε ηελ εθαξκνγή πεξηζζφηεξν αιιά θαη 

απεηθνλίδεηαη ε πνξεία ηνπ. ζν πξνρσξάεη επίπεδα ζεκαίλεη φηη βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ. 

Δπηπιένλ, έλα ζηνηρείν επηβξάβεπζεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνζηεζεί είλαη απηφ ηεο αγαπεκέλεο 

κνπζηθήο ηνπ παηδηνχ. Γειαδή, έπεηηα απφ θάζε επηηπρία, ην έκβιεκα πνπ ζα θεξδίδεηαη ζα 

ζπλνδεχεηαη κε ηνπο ήρνπο ηεο αγαπεκέλεο κνπζηθήο ή ηξαγνπδηνχ ηνπ παηδηνχ. ε παξφκνην 

κήθνο θχκαηνο, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε χπαξμεο κνπζηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαζρφιεζεο 

ηνπ παηδηνχ κε ηα παηρλίδηα θαζψο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ εγξήγνξζε, λα ραιαξψζεη ηηο 

έληνλεο θηλήζεηο θαη λα ζπληνλίζεη ηηο θηλήζεηο. [91]Δπίζεο, ππάξρεη ην ελδερφκελν ρξήζεο 

αηζζεηήξσλ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ παηδηνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη ρηχπνη ηεο θαξδηάο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ 

φηη ην παηδί είλαη ππφ πίεζε θαη ζα ήηαλ ζπλεηφ λα κελ ζπλερίζεη λα παίδεη. Γηα λα επέιζεη ε 

ραιάξσζε ηνπ παηδηνχ, κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην πξνεγνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ αθνχγνληαο 

ηελ αγαπεκέλε ηνπ κνπζηθή. [92] Αθφκα, φπσο αλαθέξζεθε, νη ερεηηθέο νδεγίεο έδσζαλ έλαλ 

βαζκφ αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ. Γηα λα απμεζεί απηφο ν 

βαζκφο αλεμαξηεζίαο αιιά θαη ηεο ειεπζεξίαο θηλήζεσλ κέζα ζηελ εθαξκνγή, ζρεδηάδεηαη λα 

πξνζηεζεί έλα θνπκπί πνπ ζα επηηξέπεη ζην παηδί λα πξνρσξάεη ζηελ επφκελε ή ζε φπνηα 

αλαπάληεηε εξψηεζε ηνπ παηρληδηνχ έρεη απνκέλεη. Ζ ησξηλή κνξθή, απαηηεί απάληεζε πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε εξψηεζε θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη άγρνο ζην παηδί ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ θαηαθέξεη λα θαηαιάβεη ην δεηνχκελν. Δπηπιένλ, κειεηάηαη ην ελδερφκελν 

δεκηνπξγίαο πξνθίι ησλ εκπιεθφκελσλ παηδηψλ θαη εμαηνκίθεπζε ησλ παηρληδηψλ ζηηο 

αλάγθεο ηνπο. Χζηφζν, απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ θαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

ζα θαζνξίδεη ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ην θάζε παηδί. Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ ζα 

δνζνχλ απφ ηα παηδηά αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ εκπεηξία ηνπο κε ηελ εθαξκνγή, είλαη πηζαλή ε 

ρξήζε πεξηζζφηεξσλ θηλνχκελσλ γξαθηθψλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε 

ειθπζηηθφηεηα θαη λα κελ δηαζπάηαη ε πξνζνρή.  

Αλ εθαξκνζηνχλ θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ επεθηάζεηο, είλαη ζαθέο φηη ζα ρξεηαζηεί κηα 

πεξίνδνο εμνηθείσζεο ή πξναπαζρφιεζεο ηνπ παηδηνχ κε ηελ εθαξκνγή πξνηνχ απνηειέζκαηα 

αξρίζνπλ λα εκθαλίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζα ρξεηαζηεί λα θαζνξηζηεί πνην ηξαγνχδη ή είδνο 

κνπζηθήο είλαη ην αγαπεκέλν ηνπ παηδηνχ ή λα θαζνξηζηνχλ νη αλαπηπγκέλεο θαη 

ππναλάπηπθηεο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ ψζηε ηα παηρλίδηα λα ζηνρεχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο 

αδπλακίεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ππάξρεη ην πξνθίι ηνπ παηδηνχ, δελ είλαη αλάγθε λα 

πεξηιακβάλεη κφλν πιεξνθνξίεο γηα ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αιιά θαιή ζα ήηαλ ε πξνζζήθε ελφο 

avatar. Θα απνηειεί ηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ πξνθίι θαη κπνξεί λα επηιέγεηαη είηε κέζα απφ 

κηα ζεηξά δηαηηζέκελσλ avatar είηε θσηνγξαθίδνληαο ην πξφζσπν ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαο ην ζε γξαθηθή απεηθφληζε. Κεξδίδνληαο εκβιήκαηα θαη αλαβαίλνληαο 

επίπεδα, ην παηδί ζα κπνξεί λα αιιάδεη ηελ εκθάληζε ηνπ avatar ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ζηελ ακθίεζε.  

ην Κεθάιαην 3, αλαθέξζεθε φηη ζρεδηάζηεθε βάζε δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ 

πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ παηδηψλ απφ εηδηθνχο αιιά θαη ηνπο γνλείο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, αλαδεηψληαο ην επηζπκνχκελν φλνκα ηνπ παηδηνχ, κπνξεί λα αμηνινγείηαη ε πνξεία θαη 
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αλ ππάξρεη βειηίσζε ζπγθξίλνληαο ηηο ζπλνιηθέο ηνπ επηδφζεηο. Γηα ηελ ψξα, ε εθαξκνγή 

πξνζθέξεη κφλν ηελ δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ δίρσο ηελ επεμεξγαζία ηνπο. 

Δπνκέλσο, ην αθφινπζν βήκα είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλά άηνκν θαη αλά 

θαηεγνξία κε δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ πνπ νπζηαζηηθά ζα πεξηγξάθνπλ ηηο επηδφζεηο. 

Δπίζεο, ην πξνθίι ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο εθαξκνγήο θαη λα είλαη 

δηαζέζηκν καδί κε ηνπο πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 

 

5.3 Άιιεο ελδηαθέξνπζεο έξεπλεο 

Ο Απηηζκφο απνηειεί κηα ηδαληθή επθαηξία γηα ηνπο εξεπλεηέο λα κειεηήζνπλ δηάθνξεο πηπρέο 

ηνπ, εηδηθά απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ έρεη απνζαθεληζηεί ηη είλαη απηφ πνπ ηνλ πξνθαιεί. 

Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ απνπεηξνχληαη λα πξνζζέζνπλ λέα ζεκάδηα ζηελ ιίζηα πνπ κπνξεί λα 

ππνδειψλνπλ ΓΑΦ, άιιεο πνπ θάλνπλ πξνζπάζεηεο γηα επηηπρή παξέκβαζε κέζσ είηε 

παηρληδηψλ ή άιισλ κέζσλ θαη άιιεο πνπ βξίζθνπλ απνηειεζκαηηθά θάξκαθα θαηά κηαο 

δηαηαξαρήο (φπσο αλαθέξζεθε ζηελ Pica).  

[93] Χζηφζν, ε παξαθάησ έξεπλα θνηηά ηνλ Απηηζκφ απφ ηελ ζθνπηά ηεο θαηαγξαθήο, ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δλψ ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 

Απηηζκφ κε δηάθνξεο κνξθέο ηεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ επηθξαηεί 

αθφκα ε ρξήζε ηνπ ραξηηνχ. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο είλαη φηη νη αλάγθεο ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη πεξίπινθεο θαη κε-ηππνπνηεκέλεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα θνξίηζη κε ΓΑΦ 

απέθηεζε μαθληθά ηελ ζπλήζεηα λα ελνριείηαη απφ ηηο κπάιεο αλ θαη ζην παξειζφλ δελ είρε 

επηδείμεη θαλέλα ζεκάδη ηέηνηαο ελφριεζεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζπρλά άιιεο απαηηήζεηο πνπ 

θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ επί ηφπνπ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. πσο ζπλέβε θαηά 

ηελ δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο, έλα αγφξη κε ΓΑΦ έλησζε αλήζπρν θαη ρηππνχζε κε δχλακε ην 

ζξαλίν ηνπ. Ο ζφξπβνο είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελφριεζε ελφο άιινπ αγνξηνχ, ην νπνίν έθπγε 

απφ ηελ ηάμε. πσο θαληάδεη ινγηθφ, ε θχξηα πξνηεξαηφηεηα ήηαλ λα επέιζεη ε εξεκία θαη φρη 

ε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Χζηφζν, απηή ε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ. Σέινο, νη ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ είλαη αλεπαξθήο.  

Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ ζπιινγή θαη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ 

ρξήζε ησλ θχιισλ δεδνκέλσλ, ζηα νπνία ζα θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο ηεο αηνκηθήο αληίδξαζεο 

ζε εξεζίζκαηα, θαη ε αλζξψπηλε κεζνιάβεζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο, ε θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ελδέρεηαη λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Σέινο, νη εηδηθνί αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη είλαη πξφζπκνη λα ηελ ελζσκαηψζνπλ. 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ κειέηε ηνπ Απηηζκνχ θαζ‟ απηνχ, [95] κηα έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε έλα 

αλζξσπνεηδέο ξνκπφη γηα ηελ ζεξαπεία θαη ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ΓΑΦ. πγθεθξηκέλα, ν 

ζηφρνο ήηαλ λα βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπο κε ην ξνκπφη ζε δηάζηεκα αξθεηψλ κελψλ. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε έθεξλε ηα παηδηά αληηκέησπα κε κηα θαηάζηαζε πνπ δελ 

έρνπλ ζπλεζίζεη, κε έλα παηρλίδη (ην ξνκπφη) θαη έλα άηνκν (παξαηεξεηή) πνπ δελ έρνπλ 
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εμνηθεησζεί αιιά ζε νηθεί πεξηβάιινλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, δφζεθε ζηα παηδηά έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηνπο επεηξάπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο (νπηηθή επαθή, κίκεζε θ.α.). Σν ξνκπφη, πξνβιέπνληαο θαη 

έρνληαο επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά, δξνχζε σο ελζαξξπληηθφο παξάγνληαο. 

Λεηηνχξγεζε σο ρνξεπηήο θαη σο καξηνλέηα. 

Χο ρνξεπηήο, ην ξνκπφη θνπλνχζε ηα ρέξηα, ηα πφδηα θαη ην θεθάιη ηνπ κε ηελ ζπλνδεία ηξηψλ 

εηδψλ κνπζηθήο. Σα είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ παηδηθά ηξαγνχδηα, πνπ θαη θιαζηθή 

κνπζηθή. Χο καξηνλέηα, έθαλε ηηο ίδηεο θηλήζεηο κε παξαπάλσ κε ηελ δηαθνξά φηη δέρνληαλ 

ηελ εληνιή απφ ηνλ παξαηεξεηή.  

ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο, παξαηεξήζεθε φηη: 

• ην παηδί κηκνχηαλ ηηο θηλήζεηο ηνπ ξνκπφη (γηα παξάδεηγκα, ην ξνκπφη ζήθσλε ην δεμί 

ρέξη – ην παηδί ζήθσλε ην αξηζηεξφ ρέξη). 

• ην παηδί θαηάιαβε φηη έθαλε ιάζνο ζηελ πξνζπάζεηα κίκεζεο ηεο θίλεζεο θαη ην 

δηφξζσζε ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ παξαηεξεηή. 

• ην παηδί μεθίλεζε απφ κφλν ηνπ κηκεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπφη. 

• ην παηδί μεθίλεζε αιιειεπίδξαζε κε ην ξνκπφη ρξεζηκνπνηψληαο κηα λέα θίλεζε. 

Χζηφζν, ε θίλεζε απηή ήηαλ εθηφο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ξνκπφη θαη ην παηδί δελ 

επέκεηλε λα ηελ επαλαιάβεη. 

Γειαδή, νη ζηφρνη ηνπ πεηξάκαηνο επηηεχρζεθαλ θαη ζρεδηάδεηαη λέν παξφκνην επηρείξεκα. 
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Παράρηεκα 

Α. Διεχζεξν Λνγηζκηθφ Audacity 

Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα θπθινθνξεί κε ηελ κνξθή ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ θαη επηηξέπεη ηελ 

ερνγξάθεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ςεθηαθνχ ήρνπ. πγθεθξηκέλα, νη ελέξγεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ήηαλ: 

• ε ερνγξάθεζε ελφο κελχκαηνο 

• αλαπαξαγσγή ηεο ερνγξάθεζεο 

• επεμεξγαζία ηεο ερνγξάθεζεο 

• έληαζε 

• αθαίξεζε ηνπ ζνξχβνπ (παξάζηησλ απφ ην κηθξφθσλν, ην 

αλεκηζηεξάθη θ.α.) 

Βέβαηα, ην Audacity πξνζθέξεη πνιιέο παξαπάλσ δπλαηφηεηεο αιιά δελ ρξεηάζηεθε ε ρξήζε 

ηνπο θαζψο ε πνηφηεηα ησλ ερνγξαθήζεσλ ήηαλ πνιχ πςειή. 

 

Β. 000webhost 

Γηα ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ δεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηζηνζειίδα 

000webhost. Ζ κφλε απαίηεζε είλαη ε εγγξαθή θαη έπεηηα παξέρνληαη δσξεάλ νη ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη ε ελ ιφγσ ηζηνζειίδα.  

Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ αλαπηχρζεθε ζε πιαηθφξκα phpmyadmin θαη ρξεηάζηεθε, γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο λα αλαπηπρζεί θψδηθαο ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ php. πγθεθξηκέλα, 

αλαπηχρζεθε θψδηθαο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή 

θαη ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ εθαξκνγή πξνο ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ. Δπίζεο, 

αλαπηχρζεθε μερσξηζηφο θψδηθαο γηα ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ αλά παηρλίδη θαη γηα 

ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ αλά ρξήζηε κεηά απφ αλαδήηεζε (ζπλνιηθά ηέζζεξηο 

ζειίδεο). 

 

Γ. Οη επηά Αξρέο ηνπ Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ 

Σν παξαθάησ θείκελν πάξζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα “universaldesign.ie”.  

Οη ελ ιφγσ Αξρέο αλαπηχρζεθαλ απφ κηα νκάδα κεραληθψλ, αξρηηεθηφλσλ θαη άιινπο 

εξεπλεηέο ην 1997 ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νφηηαο Καξνιίλαο ησλ ΖΠΑ. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη 

λα θαζνδεγνχλ ηελ ζρεδίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Οη  
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Αξρέο δίλνληαη αθνινχζσο: 

1. ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε 

2. επειημία ζηελ ρξήζε 

3. απιή θαη δηαηζζεηηθή ρξήζε 

4. αληηιεπηή πιεξνθνξία 

5. αλνρή ζην ζθάικα 

6. ρακειή ζσκαηηθή πξνζπάζεηα 

7. κέγεζνο θαη ρψξνο γηα πξνζέγγηζε θαη ρξήζε 
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