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Πεπίλητη
Τν eYES SpeNA (Early Years Education System for Special Needs - Autism), απνηειεί έλα
νινθιεξσκέλν ζύζηεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ εθπαίδεπζεο απηηζηηθώλ παηδηώλ. Ο
απηηζκόο σο δηαηαξαρή ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ ζπκπησκάησλ, ησλ δπζθνιηώλ θαη
ησλ βαζκώλ βαξύηεηαο θάζε αηόκνπ μερσξηζηά. Έηζη ηα απηηζηηθά άηνκα, από ηε κηα δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά από ην θπζηνινγηθό ελώ από ηελ άιιε, δηαθέξνπλ θαη κεηαμύ ηνπο Τν eYES SpeNA
αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα απηό εξαηομικεύονηαρ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπ θάζε παηδηνύ κε
απηηζκό. Οη γλσζηηθέο αξρέο ηνπ δνκεηηζκνύ θαη νξηζκέλεο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο ζεσξίεο
απνηεινύλ θαη ηνπο ζεσξεηηθνύο άμνλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Η αιιειεπίδξαζε ησλ απηηζηηθώλ παηδηώλ
κε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο κπνξεί λα απμήζεη ηηο ηθαλόηεηεο γηα αλάγλσζε
θαη επηθνηλσλία, παξέρνληάο ηνπο επθαηξίεο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο
δεκηνπξγηθόηεηαο, ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ηεο εξγαζίαο. Τν eYES SpeNA κπνξεί λα απνηειέζεη
έλα ζεκαληηθό εξγαιείν ζηνλ Νεπηαγσγό θαη Γάζθαιν Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ εθπαίδεπζε απηηζηηθώλ
παηδηώλ.
Λέξειρ-κλειδιά: Εξαηομίκεςζη, ειδική αγυγή, νέερ ηεσνολογίερ, αςηιζμόρ

Abstract
The eYES SpeNA (Early Years Education System for Special Needs - Autism), is an integrated system
to cope with the educational problems of autistic children. Autism is a disorder characterized by the
variety of symptoms, difficulties and degrees of severity of each person separately. Thus, autistic
individuals from the one hand are significantly different than normal while from the other hand differ
among themselves. The eYES SpeNA faces up this problem by personalizing learning disabilities of
each child with autism. The cognitive principles of constructivism and some socio-cultural theories
constitute the theoretical structures of the system. The interaction of autistic children with
appropriately designed multimedia, can increase their skills for reading and communication, providing
them opportunities for education, communication, creativity, leisure and work. The eYES SpeNA may
be an important tool for the kindergarten teacher and the special needs education teacher in the
education of autistic children.
Keywords: Personalization, special needs education, new technologies, autism

Διζαγυγή
Σηε ζεκεξηλή επνρή ππάξρεη δηάρπηε ε επηζπκία γηα δεκηνπξγία δπλακηθώλ καζεζηαθώλ
πεξηβαιιόλησλ κε ρξήζε Τερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ), γηα
ηελ επίηεπμε ησλ θαηλνύξησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. Η επηινγή απηή θαίλεηαη λα πξνζθέξεη
ελδηαθέξνπζεο θαη νιόηεια λέεο πξννπηηθέο (McGee at al. 1994), αλνίγνληαο λένπο νξίδνληεο
αθόκε θαη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρόιεζε απηηζηηθώλ παηδηώλ. Με ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ
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κπνξεί λα γίλεη κία ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε θαζνδήγεζε ησλ απηηζηηθώλ παηδηώλ
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο.
Σύκθσλα κε ηνπο Heimann et al. (2005) ε αιιειεπίδξαζε απηηζηηθώλ παηδηώλ κε
θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ζε ππνινγηζηέο κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηηο
ηθαλόηεηεο ηνπο γηα αλάγλσζε θαη επηθνηλσλία. Αθόκε, νη Bernard-Opitz et al. (2004)
ραξαθηεξίδνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη εηδηθόηεξα ηνλ ππνινγηζηή σο έλα επέιηθην θαη
ρξήζηκν κέζν, πνπ παξέρεη ζηα άηνκα κε απηηζκό επθαηξίεο ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ηεο εξγαζίαο.
Από ηελ άιιε πιεπξά, όζνλ αθνξά ην πιαίζην ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνύ, ππάξρεη
πνηθηιία σο πξνο ηε κνξθή ησλ ζπκπησκάησλ, ην ζπλδπαζκό δπζθνιηώλ θαη ην βαζκό
βαξύηεηαο. Δπνκέλσο ηα απηηζηηθά άηνκα, από ηε κηα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά από ην
θπζηνινγηθό ελώ από ηελ άιιε, δηαθέξνπλ θαη κεηαμύ ηνπο. Τν γεγνλόο απηό θαζηζηά
επνκέλσο πνιύ ζεκαληηθή ηε κειέηε θαη αληηκεηώπηζε θάζε πεξίπησζεο μερσξηζηά, θαζώο
θαη ηελ επηζπκία γηα κία εξαηομικεςμένη μέθοδο διδαζκαλίαρ.
Παξαθηλνύκελνη από ηε ζπνπδαηόηεηα αλαγλώξηζεο ησλ αλαγθώλ θαη ηθαλνηήησλ θάζε
απηηζηηθνύ παηδηνύ μερσξηζηά, θαη εθκεηαιιεπόκελνη ηηο λέεο ηάζεηο δηδαζθαιίαο, κέζα από
απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδνπκε ην eYES SpeNA (Early Years Education System for Special
Needs - Autism), έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα, κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ηεο εξαηομίκεςζηρ
ζηελ εθπαίδεπζε παηδηώλ κε απηηζκό. Τν ζεσξεηηθό πιαίζην ηνπ eYES SpeNA ζηεξίδεηαη ζηηο
γλσζηηθέο αξρέο ηνπ δνκεηηζκνύ θαη ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζηηθέο ζεσξίεο ηνπ Vygotsky
(1978), όπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ
εκπιεθόκελσλ κεξώλ, θαζώο θαη ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ πνπ ιακβάλεη ρώξα.
Τν eYES SpeNA κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηα Τκήκαηα
Έληαμεο ηόζν ηνπ Νεπηαγσγείνπ όζν θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ, σο ππνζηεξηθηηθό πιηθό
ζε πνιιαπιέο δξαζηεξηόηεηεο όπσο γηα ηε δηδαζθαιία γιώζζαο, αξηζκεηηθήο θηι.
Σηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε παηδηώλ
κε απηηζκό (Δλόηεηα 2). Δπίζεο, παξνπζηάδνπκε ηερληθέο εμαηνκίθεπζεο ρξεζηώλ, έηζη όπσο
πεξηγξάθνληαη κέζα από ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο (Δλόηεηα 3). Δπηδεηθλύνπκε ηελ
αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθνύ καο ζπζηήκαηνο (Δλόηεηα 4), θαηαιήγνληαο ζε ελδηαθέξνληα
ζπκπεξάζκαηα (Δλόηεηα 5).
Αςηιζμόρ και Γομημένη Γιδαζκαλία
Ο απηηζκόο είλαη κηα βαξηά αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε νπνία εκπνδίδεη ην άηνκν λα
θαηαλνήζεη ζσζηά απηά πνπ βιέπεη, αθνύεη θαη αηζζάλεηαη. Σαλ απνηέιεζκα ην άηνκν έρεη
πξνβιήκαηα ζηε επηθνηλσλία, ζηελ θνηλσληθή επαθή, ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζηε
ζπκπεξηθνξά θαη ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε (Frith 1989,·Mesibov et al. 1997). Ο απηηζκόο
εθδειώλεηαη πνιύ λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη ζπλήζσο δηαξθεί γηα ην ζύλνιν ηεο δσήο
ελόο αλζξώπνπ, επεξεάδνληαο ηελ αληίιεςε, ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Ο Kanner (1943) πεξηέγξαςε γηα πξώηε θνξά ηνλ απηηζκό, ζεσξώληαο ηνλ σο κηα εγγελή
δηαηαξαρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ο απηηζκόο παξνπζηάδεηαη ζε όιεο ηηο θπιεηηθέο, εζληθέο θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο ζε ίζε αλαινγία (Tsai et al. 1982), ελώ αλαθνξηθά κε ην θύιν
ππεξηεξνύλ θαηά πνιύ ηα αγόξηα (Lord & Schopler 1987).
Σπρλά παξαηεξείηαη πσο νη καζεηέο κε απηηζκό θαηαθεύγνπλ ζε κνλαρηθέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη όηαλ ηνπο δεηείηαη λα επηθνηλσλήζνπλ, θάλνληαο
επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο, όπσο π.ρ. θαηαλαγθαζηηθή δηαξξύζκηζε αληηθεηκέλσλ ζηνλ
ρώξν. Αθόκε, δελ κπνξνύλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, όρη γηαηί δε
ζέινπλ αιιά γηαηί δελ κπνξνύλ.
Ο βαζκόο ζνβαξόηεηαο δηαθέξεη ζε θάζε άηνκν θαη έηζη ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο
«διαηαπασέρ ηος αςηιζηικού θάζμαηορ», θαζώο πνηθίιεη ε λνεηηθή ηθαλόηεηα, πνπ κπνξεί λα
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ζπλππάξρεη κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Η έγθαηξε
δηάγλσζε πθίζηαηαη δηόηη αλαθόπηεηαη ε θπζηνινγηθή εμειηθηηθή πνξεία ηνπ παηδηνύ, θαη έηζη
εηδηθνί επηζηήκνλεο κπνξνύλ λα επέκβνπλ άκεζα γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνύ θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Η Δομημένη Διδαζκαλία (Structured Teaching) είλαη κία από ηηο επηθξαηέζηεξεο
εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ρώξν ηνπ απηηζκνύ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ησλ
ζεσξηώλ κάζεζεο θαη αμηνπνηεί ηα επξήκαηα ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο γηα ηα ηδηαίηεξα
γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ κε απηηζκό (Mesibov et al. 2005). Δίλαη κία
ζηξαηεγηθή πνπ βνεζά ην άηνκν κε απηηζκό λα αληαπνθξηζεί θαιύηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη λα αλαπηύμεη ηελ απηνλνκία ηνπ. Σπλίζηαηαη ζηελ αλαδόκεζε ηνπ
καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο κε βαζηθή κέζνδν ηελ οπηική οπγάνυζη, ε νπνία έρεη αλαδεηρζεί
σο θαηάιιειε πξνζέγγηζε γηα ηελ θνηλσληθή θαη δηδαθηηθή έληαμε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό
(Hodgdon 1995, Quill 1995, Mesibov & Howley 2003).
Οη αξρέο ηεο Γνκεκέλεο Γηδαζθαιίαο είλαη: (i) ε ζθαιπική αξιολόγηζη ησλ δεμηνηήησλ
θαη γλώζεσλ ησλ καζεηώλ κε απηηζκό θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ, (ii) ε
εξαηομίκεςζη ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπ ζπζηήκαηνο εξγαζίαο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη ησλ πιηθώλ, (iii) ε ζηαθεπόηηηα θαη ε πποβλεπηικόηηηα ησλ γεγνλόησλ, (iv) ε διεςκπίνιζη
ησλ πξνζδνθηώλ πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθόο από ηνλ καζεηή κε έκθαζε ζηελ θαηά ην δπλαηόλ
κεγαιύηεξε απηνλνκία ηνπ, (v) ε καλλιέπγεια θαη πλήπηρ αξιοποίηζη ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ
καζεηή, (vi) ε αλάγθε λα έρνπλ νόημα γηα ηνπο καζεηέο ηόζν ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο όζν
θαη νη δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνύλ (Μαγαιηνύ & Τζαθπίλε 2006).
Χπήζη ηυν ΤΠΔ ζηην Δκπαίδεςζη Παιδιών με Αςηιζμό
Τα απηηζηηθά παηδηά θαίλεηαη λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε κεκνλσκέλα αληηθείκελα
πνπ ηα βιέπνπλ απνκνλσκέλα από ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. Δπηπιένλ, ε δπζθνιία πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα πεξηζζόηεξα απηηζηηθά παηδηά κε ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία νδεγεί ζηε ρξήζε
κεζόδσλ νπηηθήο δηδαζθαιίαο, όπνπ πξέπεη λα ππάξρεη νπηηθή ζαθήλεηα, νπηηθή νξγάλσζε
θαη νπηηθέο νδεγίεο.
Η ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε παηδηώλ κε απηηζκό είλαη έλα ηδαληθό κέζν
δηδαζθαιίαο, γηαηί επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε, αθήλνληαο ηνπο εηδηθνύο παηδαγσγνύο λα
κπνπλ ζην πεδίν πξνζνρήο ηνπ αηόκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθπαίδεπζε κε ηελ βνήζεηα
ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή νδεγεί ζε κεγαιύηεξε θηλεηνπνίεζε θαη ελζνπζηαζκό ησλ
απηηζηηθώλ καζεηώλ, ιηγόηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη πην απνηειεζκαηηθή
εθκάζεζε (Moore & Calvert 2000, Williams et al. 2002).
Οη καζεηέο εζηηάδνπλ ζηελ νζόλε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή αγλνώληαο ηα εμσηεξηθά
γεγνλόηα θαη επηθεληξώλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε δηδαθηηθή ελόηεηα πνπ θαινύληαη λα
θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνκνηώζνπλ. Έηζη, ε πεξηνρή ζπγθέληξσζεο πεξηνξίδεηαη από ηα όξηα
ηεο νζόλεο θαη απηό είλαη θαη ε αηηία πνπ ηα άηνκα κε απηηζκό κπνξνύλ λα αλερζνύλ
κεγαιύηεξε είζνδν εξεζηζκάησλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή, από απηή πνπ κπνξνύλ λα αλερζνύλ
νπνπδήπνηε αιινύ. Σύκθσλα κε κειέηεο, έρεη παξαηεξεζεί αύμεζε ηνπ ελζνπζηαζκνύ ησλ
απηηζηηθώλ καζεηώλ όηαλ ην κάζεκα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ππνινγηζηή, θαζώο θαη ζεηηθή
επίδξαζε ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, όπσο ε απνθπγή ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο θαη ε
ερνιαιία, ε βειηίσζε ζηελ απζόξκεηε επηθνηλσλία θαη ε θαιύηεξε εθκάζεζε (BernardOpitz et al. 1990, Chen & Bernard-Opitz 1993).
Δίλαη ζαθέο, ινηπόλ, όηη ε δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ελόο νινθιεξσκέλνπ
ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε
απηηζηηθνύ καζεηή μερσξηζηά θαη ηαπηόρξνλα βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο Γνκεκέλεο
Γηδαζθαιίαο, απνθηά θαίξηα ζεκαζία γηα ηε ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ησλ αηόκσλ
απηώλ. Έηζη νδεγνύκαζηε ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο θαηάιιεισλ ηερληθώλ πνπ ζα κπνξνύλ
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λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εμαηνκηθεύζνπλ ηνλ θάζε ρξήζηε ζύκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο
αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηέο ηνπ.
Το Ολοκληπυμένο Σύζηημα eYES SpeNA
Τν νινθιεξσκέλν ζύζηεκα eYES SpeNA δηαζέηεη έλα δηαδξαζηηθό πεξηβάιινλ, εύθνιν
θαη θηιηθό ζηε ρξήζε, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν καζεηήο πινεγείηαη θαη αιιειεπηδξά κε ην
ζύζηεκα. Αξρηθή πξνϋπόζεζε, γηα λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ην ζύζηεκα θάζε καζεηή, είλαη
ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε πξνζσπηθνύ ινγαξηαζκνύ γηα ην θάζε παηδί. Υπεύζπλνο γηα ηε
δεκηνπξγία ησλ ινγαξηαζκώλ είλαη ν δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο, πνπ κέζσ κηαο εύθνιεο θαη
γξήγνξεο δηαδηθαζίαο θαιείηαη λα εηζάγεη ζην ζύζηεκα νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
καζεηή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο έρνπλ σο ζηόρν ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι ηνπ απηηζηηθνύ
παηδηνύ θαη ηελ πξώηε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο.
Απσιηεκηονική ηος eYES SpeNA
Η αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηνπ eYES SpeNA βαζίδεηαη ζηελ αξρηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο
eYES όπσο πξνηάζεθε από ηνπο Κσιέηζνπ & Φακάιε (2010), θαη απνηειείηαη από έμη
βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία: (i) ζηοισείο διεπαθήρ πποζαπμοζμένο για παιδιά με αςηιζμό, (ii)
ζηοισείο παποσήρ δπαζηηπιοηήηυν, (iii) ζηοισείο εξυηεπικών πηγών, (iv) ζηοισείο
εξαηομίκεςζηρ, (v) ζηοισείο καηαγπαθήρ, (vi) ζηοισείο ενημέπυζηρ απόδοζηρ.
Αλαιπηηθόηεξα, ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ eYES SpeNA παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 1. Ο
καζεηήο κέζσ ηνπ ζηοισείος διεπαθήρ πινεγείηαη κέζα ζε έλα εύρξεζην θαη θηιηθό
πεξηβάιινλ, όπνπ κέζα από ην παηρλίδη κε ηνλ ππνινγηζηή έξρεηαη ζε επαθή κε
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο γηα παηδηά κε απηηζκό. Τν
ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα όιεο ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, πξνέξρεηαη από ην ζηοισείο
παποσήρ δπαζηηπιοηήηυν, ην νπνίν ελεκεξώλεηαη θαη ζπληεξείηαη από κία νκάδα
εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκόλσλ. Η νκάδα απηή από ςπρνιόγνπο, παηδαγσγνύο, ζρνιηθνύο
ζπκβνύινπο, κεραληθνύο πιεξνθνξηθήο θαη γξαθίζηεο. Τν eYES SpeNA παξέρεη επηπιένλ ηε
δπλαηόηεηα ζπληνληζκνύ θαη ζπλδπαζκνύ δξαζηεξηνηήησλ κε επίθαηξα ζέκαηα, κέζσ ηνπ
ζηοισείος εξυηεπικών πηγών. Με ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ RSS, ην ζηνηρείν εμσηεξηθώλ πεγώλ
εκπινπηίδεη επηπιένλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ παξέρνληαη από ην ζηνηρείν παξνρήο
δξαζηεξηνηήησλ. Σην ζηοισείο εξαηομίκεςζηρ πξνσζνύληαη όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο εθείλεο
ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο πνπ αηηήζεθε κέζσ ηνπ ζηνηρείνπ δηεπαθήο. Τν ζηνηρείν
εμαηνκίθεπζεο ‘θηιηξάξεη’ ηηο δξαζηεξηόηεηεο δερόκελν ζαλ είζνδν πιεξνθνξία από ην
ζηοισείο καηαγπαθήρ. Οπζηαζηηθά, ην ζηνηρείν θαηαγξαθήο είλαη κία βάζε δεδνκέλσλ ζηελ
νπνία γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνύ απόδνζεο θάζε παηδηνύ. Δμαηηίαο ηεο
ζπγρξνληζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηόζν ηνπ ζηνηρείνπ εμαηνκίθεπζεο όζν θαη ηνπ ζηνηρείνπ
θαηαγξαθήο, πξνσζνύληαη ζηνπο καζεηέο δξαζηεξηόηεηεο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ζην
παξειζόλ από αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο. Τέινο, κέζσ ηνπ ζηοισείος ενημέπυζηρ απόδοζηρ
ηνπ θάζε απηηζηηθνύ παηδηνύ απνζηέιιεηαη δηαδηθηπαθά πιεξνθνξία γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεξε ελεκέξσζε (i) ηεο εηδηθήο νκάδαο, (ii) ηνπ δαζθάινπ εηδηθήο αγσγήο,
θαη (iii) ησλ γνλέσλ. Αμηνπνηώληαο απηή ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν ησλ
απηηζηηθώλ παηδηώλ, κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο ηόζν από ηελ
πιεπξά ηεο εηδηθήο νκάδαο, εκπινπηίδνληαο πεξαηηέξσ ην ζύζηεκα, όζν θαη από ηελ πιεπξά
ηνπ δαζθάινπ εηδηθήο αγσγήο, δεκηνπξγώληαο ζπλδπαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ηεο
αίζνπζαο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ.
Τν eYES SpeNA δίλεηαη αθόκε ηε δπλαηόηεηα ηειεδηάζθεςεο ηνπ δαζθάινπ εηδηθήο
αγσγήο κε αληηπξνζώπνπο ηεο εηδηθήο νκάδαο ή/θαη ηνλ ζρνιηθό ζύκβνπιν, γηα ηπρόλ
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πξνβιήκαηα ή απνξίεο ηνπ πάλσ ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ην ζύζηεκα παξέρεη
ηε δπλαηόηεηα γηα δηεμαγσγή online ζεκηλαξίσλ κεηαμύ δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο γηα
έγθαηξε ελεκέξσζή ηνπο, θαζώο θαη εηδηθό wiki γηα αλάπηπμε αζύγρξνλσλ ζπλνκηιηώλ, όπνπ
παξαηίζεληαη απόςεηο, λέεο ηδέεο θαη αληαιιάζζνληαη εκπεηξίεο πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε ηνπ
eYES SpeNA θαηά ηελ εθπαίδεπζε παηδηώλ κε απηηζκό.

Δικόνα 1: Αξρηηεθηνληθή ηνπ eYES SpeNA

Μησανιζμόρ Εξαηομίκεςζηρ
Σην eYES SpeNA, ν κεραληζκόο εμαηνκίθεπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πξνσζνύληαη
ζηνπο ρξήζηεο, βαζίδεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα: (i) ηε ζςλλογή δεδομένυν, (ii) ηελ
πποεπεξεπγαζία δεδομένυν, (iii) ηελ ανάλςζη δεδομένυν, θαη (iv) ηε λήτη αποθάζευν για
παποσή ζςζηάζευν και πποβλέτευν.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, θάζε καζεηήο εηζέξρεηαη ζην ζύζηεκα θάλνληαο ρξήζε
ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ, ηνλ νπνίν ν δάζθαινο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα
έρεη δεκηνπξγήζεη πξσηύηεξα. Όζν ν καζεηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην ζύζηεκα θαη
πινεγείηαη ζε απηό, έμμεζα θαη άμεζα δεδομένα ζπιιέγνληαη γηα κεηέπεηηα επεμεξγαζία. Τα
έκκεζα δεδνκέλα πξνθύπηνπλ από πξνεγνύκελεο ελέξγεηεο ησλ παηδηώλ κέζα ζην ζύζηεκα
θαη θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία ηζηνξηθνύ ησλ εμππεξεηεηώλ κέζσ ηκεκάησλ θαηαγξαθήο
cookies θαη sessions, ελώ ηα άκεζα δεδνκέλα πξνέξρνληαη από ηελ αξρηθή θόξκα εγγξαθήο
ζην ζύζηεκα.
Σηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζηα αξρεία ηζηνξηθνύ ησλ
εμππεξεηεηώλ γίλεηαη κία πξνεπεμεξγαζία ώζηε λα πάξνπλ θαηάιιειε κνξθή γηα ρξήζε ηνπο
ζηελ επόκελε θάζε ηεο αλάιπζεο. Η πξνεπεμεξγαζία απηή πεξηιακβάλεη θαζαξηζκό από
αζπλέπεηεο, απόξξηςε κε ζρεηηθώλ κε ην ζηόρν ηεο αλάιπζεο πιεξνθνξηώλ, ζπκπιήξσζε
ησλ ζπλδέζκσλ πνπ απνπζηάδνπλ, θπξίσο ιόγσ caching, ζε κε νινθιεξσκέλεο δηαδξνκέο
από θιηθ. Δπηπιένλ, γίλεηαη εληνπηζκόο ησλ κνλαδηθώλ-μερσξηζηώλ sessions κε ηα
δηαθνξεηηθά αηηήκαηα, ρξεζηκνπνηώληαο επξηζηηθέο ιύζεηο.
Σηελ επόκελε θάζε εθαξκόδνληαη ηερληθέο εμαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαθάιπςε
ελδηαθεξόλησλ πξνηύπσλ ρξήζεο. Απηέο νη ηερληθέο βαζίδνληαη ζηα κνληέια πξόβιεςεο ησλ
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ζειπιακών πποηύπυν (sequential pattern discovery). Τα ζεηξηαθά πξόηππα είλαη κηα επέθηαζε
ηεο εμόξπμεο θαλόλσλ ζπζρέηηζεο, θαζώο εληνπίδνπλ πξόηππα θνηλήο εκθάληζεο
αληηθεηκέλσλ, αιιά ελζσκαηώλνπλ θαη ηελ έλλνηα ηεο ρξνληθήο αιιεινπρίαο (Mobasher,
2004). Σην eYES SpeNA, απηνύ ηνπ είδνπο ηα πξόηππα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ εληνπηζκό ζε ππαγμαηικό σπόνο- κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζπειαύλνληαη
ακέζσο κεηά από κηα ζεηξά άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Τα ζεηξηαθά πξόηππα ρξεηάδνληαη σο
είζνδν ηόζν ηελ πιεξνθνξία πνπ πξνέξρεηαη από νξηζκέλα ζηαηηθά θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ε
εηδηθή νκάδα γηα ηελ επίδνζε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, όζν θαη από ηηο
πξνζσπηθέο επηδόζεηο ηνπ θάζε παηδηνύ ζην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πιεξνθνξία πνπ
είλαη θαηαγεγξακκέλε ζην ζηνηρείν θαηαγξαθήο θαη δηαθέξεη γηα θάζε παηδί. Τα ζεηξηαθά
πξόηππα κνληεινπνηνύλ κε κεγάιε πηζηόηεηα ηα κνλνπάηηα πινήγεζεο ησλ ρξεζηώλ κέζα
ζην ζύζηεκα, παξέρνληαο αξθεηή πιεξνθνξία. Σηελ ηειεπηαία θάζε, αμηνπνηείηαη απηή ε
πιεξνθνξία ώζηε λα γίλεη εθηθηή ε εθαξκνγή δηαδηθαζηώλ πξόβιεςεο γηα ηηο επόκελεο
δξαζηεξηόηεηεο δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο πνπ πξόθεηηαη λα εκθαληζηνύλ ζηνπο ρξήζηεο,
θαη παξάιιεια λα παξαρζνύλ ζπζηάζεηο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ώζηε λα
βνεζήζνπλ ην θάζε παηδί λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηε δηδαθηέα ύιε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ θαη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη.
Εκπαιδεςηικό Λογιζμικό για Αςηιζηικά Παιδιά
Τν eYES SpeNA παξέρεη κία πινύζηα ζπιινγή από ζεκαηηθέο ελόηεηεο, όπσο γιώζζα,
αξηζκεηηθή, δσγξαθηθή θαη παηρλίδηα γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα δώα, δηαβαζκηζκέλεο
δπζθνιίαο ώζηε λα κπνξνύλ λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνύ. Ο
ζρεδηαζκόο θαη ν ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ζηα παηδηά βαζίδνληαη ζηηο
αξρέο ηεο Γνκεκέλεο Γηδαζθαιίαο, όπσο απηέο πεξηγξάθηεθαλ αλαιπηηθά πην πάλσ. Ωζηόζν,
νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αθνινπζνύλ θάζε θνξά ην εθάζηνηε
εγθεθξηκέλν πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Κάζε ελόηεηα παξέρεη δξαζηεξηόηεηεο
πνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξία επίπεδα δπζθνιίαο. Οη καζεηέο βιέπνπλ όκσο έλα θνηλό
πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface). Ο βαζκόο δπζθνιίαο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο επηιέγεηαη από ην
ζύζηεκα απηόκαηα κέζσ θαηάιιεισλ ηερληθώλ εμαηνκίθεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη.
Τν εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό πνπ παξνπζηάδεηαη κέζα από ην eYES SpeNA, είλαη
πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. Τα εθπαηδεπηηθά
ινγηζκηθά γηα παηδηά κε απηηζκό δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε άιια πνπ απεπζύλνληαη ζε
‘θαλνληθά’ παηδηά. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ηα άηνκα κε απηηζκό έρνπλ έλαλ δηαθνξεηηθό
κεραληζκό κάζεζεο. Σπλεπώο, ζε ηέηνηνπ είδνπο ινγηζκηθά, ρξεζηκνπνηνύκε πνιύ απιέο
εηθόλεο, ρσξίο πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, θαζώο θαη πνιύ απιέο εληνιέο, έηζη ώζηε ην παηδί λα
κελ απνπξνζαλαηνιίδεηαη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη εύθνια ηε ζεκαληηθή
πιεξνθνξία. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά έλα κόλν αηζζεηεξηαθό θαλάιη, γηαηί ην
παηδί κε απηηζκό δελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηαπηόρξνλα δηαθνξεηηθνύ είδνπο εξεζίζκαηα
(π.ρ. νπηηθά θαη αθνπζηηθά). Αθόκε, απνθεύγεηαη ε ρξήζε έληνλσλ ήρσλ, δηόηη ηα απηηζηηθά
άηνκα έρνπλ ππεξεπαηζζεζία ζε έληνλα αθνύζκαηα. Δπηιέγνπκε ην θόθθηλν ρξώκα γηα λα
ηξαβήμνπκε ηελ πξνζνρή ηνπο, θαζώο θαη θσηεηλά αληηθείκελα. Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ηα
απηηζηηθά παηδηά έρνπλ θαιή θσηνγξαθηθή κλήκε, αλαγλσξίδνπλ όκνηα ζρήκαηα, ηνπο
αξέζεη ε ζύλζεζε θαη νη ηαπηίζεηο εηθόλσλ, έρνπλ νπηηθνθηλεηηθό ζπληνληζκό θαη είλαη ζε
ζέζε λα ηαμηλνκήζνπλ αληηθείκελα κε βάζε ην ρξώκα, ην κέγεζνο, ηε ζέζε θηι (Noesi,
2010). Με δεδνκέλα απηά ηα απνηειέζκαηα, δεκηνπξγνύκε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
όπσο παδι, κλήκε, αληηζηνίρεζε, εύξεζε όκνησλ αληηθεηκέλσλ, θηι. Σηελ Δηθόλα 2
παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ eYES SpeNA από ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή, όηαλ
πιένλ έρεη θάλεη είζνδν ζην ζύζηεκα.
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Δικόνα 2: Τν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ eYES SpeNA από ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή

Σςμπεπάζμαηα
Τν πεξηβάιινλ ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο eYES SpeNA, παξέρεη έλαλ θαηλνηόκν
ηξόπν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. Οη ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο ζηηο νπνίεο
βαζίδεηαη, θαη είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηηο εηδηθήο αγσγήο, θαζώο θαη νη λέεο
ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ην θαζηζηνύλ ηζρπξό θαη αζπλαγώληζην εξγαιείν πνπ πξνάγεη
ηελ εθπαίδεπζε ησλ απηηζηηθώλ παηδηώλ, βνεζώληαο ηνπο δαζθάινπο εηδηθήο αγσγήο ζην
δύζθνιν έξγν ηνπο θαη ζπλεηζθέξνληαο ζηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζεζκνύ.
Η εμαηνκίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ιακβάλεη ππόςε ηελ αξρή ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ
απηηζηηθώλ παηδηώλ θαη αμηνινγεί ηελ πνιππινθόηεηα σο πεγή εκπινπηηζκνύ, ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηεί ζπζηεκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί καζεζηαθή δηεξγαζία πςειήο
πνηόηεηαο θαη λα επηηεπρζεί πςειόηεξν αηνκηθό θαη θνηλσληθό όθεινο. Βνεζάεη ην παηδί λα
αλαπηύμεη κηα ζεηηθή απηνγλσζία, λα εληζρύζεη ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ απηεπίγλσζε ηνπ, ηελ
απηνξξύζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, λα δηαζέηεη κεηαζπλαηζζεκαηηθή ηθαλόηεηα, λα έρεη
ελδνγελή θίλεηξα θαη λα πξνάγεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ αλάπηπμε.
Έηζη, ην eYES SpeNA απνηειεί έλα πξόηππν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ
κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό κε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηώλ, ελώ ηαπηόρξνλα παξαθηλεί θαη πξνθαιεί ηελ εκπινθή ηνπ καζεηή ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα βνεζήζεη ζηελ άξζε ηεο κέρξη ζήκεξα
αλαινγίαο κεηαμύ ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο ελόο απηηζηηθνύ παηδηνύ κε ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε θαη κόξθσζε ησλ γνλέσλ.
Θεσξώληαο πσο ην eYES SpeNA, ζα θαηαθέξεη λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ ζην κέγηζην
βαζκό, ππάξρεη κία ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, κε ηελ
αλαλέσζε ζπλερώο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ πιηθνύ θαζώο θαη ηελ επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπ.
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