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 Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να έχουν καλές 
τεχνολογικές δεξιότητες και να χρησιμοποιούν 
συσκευές όπως tablet, υπολογιστή, έξυπνα κινητά κ.α. 
για να επικοινωνήσουν, να εκπαιδευτούν, να εργαστούν 
ή να ψυχαγωγηθούν.



Πώς η τεχνολογία υποστηρίζει τα 
αυτιστικά άτομα;

 Η τεχνολογία επιτρέπει την προσαρμοστικότητα και 
μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα. Μια φορητή συσκευή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα σε διάφορες 
περιστάσεις για διαφορετικούς σκοπούς. 



 Το κόστος αυτών των συσκευών μειώνεται συνεχώς, 
γεγονός που διευκολύνει περισσότερα άτομα με 
αυτισμό να χρησιμοποιούν μια συσκευή που μπορεί να 
υποστηρίξει την επικοινωνία, τη μάθηση και, κυρίως, να 
προωθήσει την αποδοχή από τους συνομηλίκους



Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει στους ακόλουθους 
τομείς:

 Κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση

 Μνήμη

 Δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας

 Λεπτή κινητικότητα

 Γραφή & ανάγνωση

 Οπτική σκέψη

 Έλεγχος των συναισθημάτων και 

 Επιλογή της κατάλληλης συμπεριφοράς



Κοινωνική επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση

 Η τεχνολογία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για 
άτομα στο αυτιστικό φάσμα που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες με την κοινωνική τους επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση. 

 Ο αγγλικός όρος για αυτού του τύπου την επικοινωνία 
είναι Augmentative and Alternative Communication 
(AAC). Υποστηρικτική & εναλλακτική επικοινωνία.



Η Υποστηρικτική & εναλλακτική επικοινωνία (AAC) 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών:

 Σύμβολα

 πίνακες λέξεων

 πίνακες επικοινωνίας και βιβλία

 βοηθήματα επικοινωνίας 

Ο σκοπός της χρήσης τους είναι η ενίσχυση της 
επικοινωνίας, όχι η αντικατάσταση ή η αναστολή των 
υπαρχουσών δεξιοτήτων.



Πολλές στρατηγικές AAC είναι οπτικές και σταθερές. Ο 
προφορικός λόγος είναι ακουστικός και γρήγορος.

Μερικοί άνθρωποι επεξεργάζονται καλύτερα τις 
πληροφορίες όταν βλέπουν εικόνες ή γραπτές λέξεις για 
να τους βοηθήσουν να οπτικοποιήσουν προφορικές 
πληροφορίες



Τα οπτικά συστήματα υποστήριξης της επικοινωνίας είναι 
συνήθως συνόλων συμβόλων ή εικόνων που 
χρησιμοποιούνται  από τα ίδια τα άτομα ή και τους 
βοηθούς τους για να συμπληρώσουν τον λόγο τους. 

 Για να υποστηρίξουν την κατανόηση λόγου ή

 Για να βοηθήσουν στην παραγωγή λόγου



Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα συμβόλων/εικόνων 
και λογισμικό για την εκτύπωση γραφικών, όπως:

 Boardmaker : https://www.boardmakeronline.com/

 Matrix Maker Plus: 
http://www.inclusive.co.uk/matrix-maker-p4837

 Picture Exchange Communication System (PECS): 
https://pecs-unitedkingdom.com/

https://www.boardmakeronline.com/
http://www.inclusive.co.uk/matrix-maker-p4837
https://pecs-unitedkingdom.com/
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Matrix Maker Plus



Picture Exchange Communication 
System (PECS):



Έξυπνα συστήματα/εφαρμογές
Grace (iPad/Android):  http://www.graceapp.com/

http://www.graceapp.com/


Έξυπνα συστήματα/εφαρμογές
SPEAKall! (iPad/Android): 



Έξυπνα συστήματα/εφαρμογές
 So Much 2 Say (iPad) - SymbolStix symbols

 Pictures Can Talk (iPad) - Mulberry symbols

 PECS IV+ (iPad) - PECS images



Τεχνολογία υποστήριξης της μνήμης

Μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο, tablet) διαθέτει μια 
σειρά από λειτουργίες (π.χ. ημερολόγιο, ξυπνητήρι, 
εφαρμογή υπενθυμίσεων καθώς και αποστολή γραπτών 
μηνυμάτων) που μπορεί να είναι χρήσιμες για κάποιον με 
προβλήματα μνήμης.



Υποστήριξη δυσκολιών αισθητηριακής 
επεξεργασίας
 Πολλοί άνθρωποι με αυτισμό δυσκολεύονται να 

επεξεργαστούν τις καθημερινές αισθητηριακές 
πληροφορίες. 

 Οποιαδήποτε από τις αισθήσεις μπορεί να είναι υπερ- ή 
υποευαίσθητη, ή και τα δύο, σε διαφορετικές χρονικές 
στιγμές. 

 Αυτές οι αισθητηριακές διαφορές μπορούν να 
επηρεάσουν τη συμπεριφορά και μπορούν να έχουν 
βαθιά επίδραση στη ζωή ενός ατόμου.



Υποστήριξη δυσκολιών αισθητηριακής 
επεξεργασίας
Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τους ακόλουθους τομείς 
αισθητηριακής ευαισθησίας:

 Όραση

 Ακοή

 Αφή

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης της τεχνολογίας είναι 
ότι επιτρέπει σε κάθε χρήστη να προσαρμόζει την οθόνη του 
υπολογιστή ώστε να ταιριάζει στις μεμονωμένες οπτικές 
προτιμήσεις.







Υποστήριξη γραφής-ανάγνωσης
 Για πολλά άτομα με αυτισμό είναι δύσκολο να πιάσουν 

το μολύβι ή το στυλό κι να γράψουν σε ένα κομμάτι 
χαρτί. 

 Η πίεση του να μην κάνουν λάθη μπορεί να τους 
στρεσάρει και να καταρρεύσουν σχίζοντας το βιβλίο ή 
το χαρτί 

 Άλλοι δεν είναι σε θέση να εστιάσουν, να εργαστούν 
ανεξάρτητα, να κατανοήσουν την εργασία που 
παρουσιάζεται ή δυσκολεύονται να σχεδιάσουν και να 
διατυπώσουν τις ιδέες τους.



Υποστήριξη γραφής-ανάγνωσης
 Χρήση υπολογιστή ή tablet για επεξεργασία κειμένου ή 

ανάγνωση κειμένου

 Λογισμικό / εφαρμογές υποστηρικτικού πλαισίου 
γραφής

 Κείμενο σε ομιλία

 Υποστήριξη ορθογραφίας

 Αναγνώριση ομιλίας

 Προγνωστικό Κείμενο



Υποστήριξη γραφής-ανάγνωσης

 Clicker 7



Υποστήριξη γραφής-ανάγνωσης
 MyStudyBar



Υποστήριξη γραφής-ανάγνωσης
 WriteOnline



Υποστήριξη γραφής-ανάγνωσης
 Read&Write



Υποστήριξη της οπτικής σκέψης
 Πολλοί άνθρωποι με αυτισμό επεξεργάζονται καλύτερα 

τις πληροφορίες όταν κοιτάζουν εικόνες ή λέξεις για να 
τους βοηθήσουν να οπτικοποιήσουν πληροφορίες.

 Τα οπτικά συστήματα παρέχουν δομή και υποστήριξη 
στο σχολείο, στο σπίτι, στην κοινότητα και στο χώρο 
εργασίας. 

 Τα άτομα με αυτισμό βλέπουν δηλαδή με ποια σειρά 
πρέπει να γίνουν οι εργασίες που τους αντιστοιχούν



Υποστήριξη της οπτικής σκέψης

 Οπτικά χρονοδιαγράμματα

 Οπτικές ακολουθίες δραστηριοτήτων

 Κοινωνικές ιστορίες

 Χάρτες σκέψης (mindmaps)



Υποστήριξη της οπτικής σκέψης
 Choiceworks app



Υποστήριξη της οπτικής σκέψης
 FTVS HD app



Υποστήριξη της οπτικής σκέψης

 Οι κοινωνικές ιστορίες (Social stories) δημιουργήθηκαν 
από την Carol Gray το 1991. 

 Είναι σύντομες περιγραφές μιας συγκεκριμένης 
κατάστασης, γεγονότος ή δραστηριότητας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με 
το τι να περιμένετε σε αυτήν την κατάσταση και γιατί.



Υποστήριξη της οπτικής σκέψης



Υποστήριξη της οπτικής σκέψης



Υποστήριξη της οπτικής σκέψης
Χάρτες σκέψης (mind maps)



Έλεγχος συναισθημάτων και επιλογή 
κατάλληλης συμπεριφοράς

Η ζωή με αυτισμό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα:

 στη λήψη αποφάσεων, 

 στον έλεγχο των συναισθημάτων και 

 στην επιλογή της κατάλληλης συμπεριφοράς. 

Σε δύσκολες καταστάσεις έντονου άγχους είναι ακόμη 
πιο δύσκολο να σκεφτεί κανείς οδηγώντας μερικές φορές 
σε καταστάσεις κρίσης.



Έλεγχος συναισθημάτων και επιλογή 
κατάλληλης συμπεριφοράς
Brain in Hand :

 παρέχει εύκολη πρόσβαση σε εξατομικευμένη 
υποστήριξη από μια εφαρμογή στο τηλέφωνό 

 είναι γεμάτο με λειτουργίες που βοηθούν να θυμάται 
κάποιος δραστηριότητες, να μειώσει το άγχος και να 
αισθάνεται υποστήριξη

 συνοδεύεται από απομακρυσμένη υποστήριξη από την 
National Autistic Society για να βοηθήσει σε στιγμές 
που κάποιος χρειάζεται επιπλέον βοήθεια.







Ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης

The Social Express II



Eφαρμογές παρακολούθησης και 
εντοπισμού
 Vodafone IoT Smart Track



Eφαρμογές παρακολούθησης και 
εντοπισμού
 Life360: Find Family & Friends



Πώς τα αυτιστικά άτομα υποστηρίζουν 
την τεχνολογία;

 Η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τα αυτιστικά 
άτομα με πολλούς τρόπους, αλλά τα αυτιστικά άτομα 
έχουν επίσης πολλά να προσφέρουν στον τομέα της 
τεχνολογίας. 

 Πολλά λειτουργικά αυτιστικά άτομα  ενδιαφέρονται για 
τομείς που σχετίζονται με το STEM (Επιστήμη, 
τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)



Πώς τα αυτιστικά άτομα υποστηρίζουν 
την τεχνολογία;

 Οι μέρες που ο αυτισμός επικεντρώνεται μόνο ως 
έλλειμμα έχει παρέλθει

 Ο αυτισμός αντιμετωπίζεται από το κοινωνικό μοντέλο 
της αναπηρίας

 Στόχος: η ενίσχυση των δυνατοτήτων και η 
πραγματοποίηση προσαρμογών στο περιβάλλον  για 
την καλύτερη υποστήριξη της λειτουργίας κάποιου 



Τα δυνατά σημεία του αυτιστικού 
μυαλού



Τα δυνατά σημεία του αυτιστικού 
μυαλού
 Αναγνώριση προτύπων, 

 Λογική και συστηματική επίλυση προβλημάτων, 

 Προσοχή στη λεπτομέρεια λόγω της ενισχυμένης 
τοπικής επεξεργασίας, 

 Διαρκής εστίαση, 

 Καινοτομία, 

 Δημιουργικότητα, 

 Προσφορά μοναδικής προοπτικής, 

 Ειλικρίνεια, 

 Πίστη και αφοσίωση 



SPECIALISTERNE



 Η Specialisterne είναι ένας κοινωνικός οργανισμός, που 
ιδρύθηκε στη Δανία το 2004 

 Σε περισσότερες από 23 χώρες, 

 Στόχος: η εργασιακή ένταξη ατόμων με αυτισμό 

 Παροχή συμβουλευτικής στις εταιρείες πώς να 
συμπεριλάβουν τη νευροποικιλομορφία στις ομάδες 
τους. 



Το Ίδρυμα Specialisterne στοχεύει:

 Στη δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας για 
άτομα με αυτισμό και παρόμοιες διαγνώσεις 

 Μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της δέσμευσης 
των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα 

 Στην παγκόσμια αλλαγή νοοτροπίας. 

Το Ίδρυμα συνδέεται με τα Ηνωμένα Έθνη.







Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


