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Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με 

αυτισμό



Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

● Νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή (APA, 2013):

› Διαταραγμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία

› Περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναλαμβανόμενα 

μοτίβα συμπεριφοράς

› Τρία επίπεδα σοβαρότητας ανάλογα το βαθμό 

υποστήριξης που χρειάζεται το άτομο

● Οργανική – πολυπαραγοντική αιτιότητα

● 1/68 παιδιά στις ΗΠΑ έχουν διάγνωση ΔΑΦ (Christensen et 

al., 2016)

● 70-80% των μαθητών με ΔΑΦ φοιτούν στα γενικά 

σχολεία (Υπ. Παιδ. Η.Β., 2014)



Ανάγκες 
μαθητών με 

ΔΑΦ
Ανάγκες 

εκπαιδευτικών



Ανάγκες μαθητών με ΔΑΦ

● Εκτεταμένες ανάγκες υποστήριξης σε όλους τους τομείς 

τα ανάπτυξης:

– Κοινωνικές δεξιότητες

– Προφορικός λόγος και επικοινωνία

– Σχολικές δεξιότητες (και αυτόνομη εργασία)

– Διαχείριση/ έκφραση συναισθήματος

– Συμπεριφορά

– …



Ανάγκες εκπαιδευτικών

Εκπαίδευση/ 
υποστήριξη

Υλικο-τεχνική υποδομή

Τι θα διδάξω;

Πώς θα διδάξω;

Πώς θα διαχειριστώ 
«δύσκολες» 

συμπεριφορές;

Πώς θα αξιολογήσω;

Τι υλικό θα 
χρησιμοποιήσω;

Πού θα βρω το υλικό;

Με ποιο τρόπο θα το 
αξιοποιήσω;



Ενδεικτικό υλικό αναρτημένο στο 
prosvasimo.gr

● ΑΠΣ για μαθητές με αυτισμό 
(Μαυροπούλου και συν.)



«Το Δελφίνι»

● Λογισμικό και έντυπο υλικό για τη 

διδασκαλία δεξιοτήτων που 

σχετίζονται κυρίως με το μάθημα 

της Γλώσσας*



Περιεχόμενα

● Κείμενα Ανθολογίου Α’-Β’ δημοτικού: 6 κείμενα και 

ποιήματα



Κείμενα

● Πολυαισθητηριακή

προσέγγιση του κειμένου:

– Οπτικά ερεθίσματα που 

διευκολύνουν την 

κατανόηση

– Ηχογραφημένη 

ανάγνωση

● Ρυθμίσεις: 

– Εμφάνιση κειμένου, 

μορφή οπτικών 

ερεθισμάτων, 

παρουσίαση πρόταση-

πρόταση



Οπτικά ερεθίσματα

Εικονογράμματα
(μαύρο, άσπρο)

Σκίτσα (έγχρωμα, 
μαυρόασπρα)

Εικόνες

Επιλογές



Λεξιλόγιο

● 985 λέξεις σε εικόνες (σε όλες τις γραμματικές 

εκφάνσεις)

● 7.300 λέξεις ηχογραφημένες

● Οργανωμένες ανά κατηγορίες (π.χ. ρούχα, 

συναισθήματα, ρήματα, επίθετα)

Ενικός 
αριθμός

Πληθυντ. 
αριθμός

Ενεστώτας Αόριστος
Επίρρημα 

(κοντά)
Επίρρημα 
(μακριά)



Δραστηριότητες

● Ακούει κάθε λέξη μεμονωμένα

● Γράφει κάτω από το κείμενο

● Ζωγραφίζει τις εικόνες



Μορφή ασκήσεων

● Πολλαπλών επιλογών

● Σωστού – λάθους

● Αντιστοίχισης

● Ταξινόμηση

● Κατηγοριοποίησης

● Συμπλήρωσης γράμματος

● Γραφής λέξης

● Ένωσης συλλαβών

● Μνήμης



Κατανόηση ανάγνωσης

Εκφώνηση οδηγιών
Ενίσχυση λεκτική και με 

οπτικά ερεθίσματα



Λεξιλογίου





Φωνολογικής επίγνωσης



Γραφής



Γραμματικής



Άλλες περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος



Δυνατότητα προσαρμογής και προσθήκης 
υλικού

● Προσθέτονται κείμενα

● Επιμελούνται κείμενα (γλωσσικά, προσθήκη 

εικόνων, σκίτσων)

● Προσθέτονται ασκήσεις

● Επιμελούνται/ προσαρμόζονται ασκήσεις

● Καθορίζονται ποιες εργασίες θα κάνει ο κάθε 

μαθητής (ανάθεση)

● Εκτύπωσης



Δημιουργία άσκησης

Εκτύπωση (pdf)



Το λογισμικό συνοδεύεται από:

● Εγχειρίδιο χρήστη

● Βιβλίο μαθητή: Έντυπο υλικό με προσαρμοσμένα 

(απλοποιημένα) κείμενα Ανθολογίου Α’-Β’ δημοτικού: 

6 κείμενα και ποιήματα

● Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού



Πλεονεκτήματα

● Διευκολύνει την «πρόσβαση» στο ΑΠΣ του γενικού 

σχολείου με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας

● Κάνει τη διδασκαλία περισσότερο ελκυστική, 

βελτιώνοντας τα κίνητρα για συμμετοχή και συνεργασία

● Παρέχει ένα ελεγχόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον που 

διευκολύνει τη συγκέντρωση της προσοχής στο 

«σημαντικό ερέθισμα»

● Παρέχει νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και επικοινωνίας

μέσω πολυαισθητηριακών πηγών (οπτικά και ακουστικά 

ερεθίσματα)



● Παρέχει ανατροφοδότηση (ενίσχυση ή διόρθωση)

● Είναι αρκετά ευέλικτο, επιτρέποντας αλλαγές σε πολλές 

παραμέτρους, καθώς και προσθήκη νέου εκπαιδευτικού 

υλικού

● Διατηρεί σε αρχείο τις δραστηριότητες και επιδόσεις κάθε 

μαθητή





«Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

● Έντυπος και ψηφιοποιημένος οδηγός εκπαίδευσης 

για μαθητές με ΔΑΦ: Καλές πρακτικές για τη σχολική 

τους ένταξη

● Έντυπο και Ψηφιοποιημένο υλικό με την μορφή 

Κοινωνικών Ιστοριών 



… να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ:

Επιδίωξη …

Θεωρίας: 
Εμπεριστατωμένων 

διδακτικών 
τεχνικών για την 

εκπαίδευση 
μαθητών με ΔΑΦ

Πράξης: 
Εφαρμογής τους σε 

νατουραλιστικές 
συνθήκες, όπως 
είναι η σχολική 

τάξη



Περιεχόμενα οδηγού:

1. Θεωρητικό πλαίσιο

2. Βασικοί διδακτικοί στόχοι που προάγουν την 

ένταξη

3. Μέθοδοι και λίστες αξιολόγησης για τις καίριες για 

την ένταξη δεξιότητες

4. Βασικές διδακτικές διαδικασίες

5. Εμπεριστατωμένες διδακτικές τεχνικές για κάθε 

τομέα παρέμβασης 

6. Συνεργασία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής





Βασικοί διδακτικοί στόχοι που προάγουν την ένταξη



Λίστες αξιολόγησης σημαντικών για την ένταξη 
δεξιοτήτων



Ορισμός/ Περιγραφή: Συμβολικές αναπαραστάσεις (π.χ. μάρκες, αυτοκόλλητα) που 
ανταλλάσσονται με έναν πρωτογενή ή δευτερογενή ενισχυτή, αποκτώντας ενισχυτική 
ισχύ

Βήματα:
1. Αξιολογούμε την ετοιμότητας του μαθητή να εφαρμόσει ένα σύστημα ανταλλάξιμων 

αμοιβών
2. Επιλέγουμε τις δεξιότητες που θα ενισχυθούν μέσω  του συστήματος
3. Επιλέγουμε τις ανταλλάξιμες-συμβολικές αμοιβές
4. Επιλέγουμε τον τελικό ενισχυτή
5. Καθορίζουμε τον αριθμό των συμβολικών αμοιβών που απαιτούνται προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η ανταλλαγή με τον τελικό ενισχυτή
6. Αποσύρουμε το σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών

Παράδειγμα:
Ο Γιώργος φοιτά στη Β’ τάξη του ΔΣ. Παρότι μπορεί να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις 
που θέτει ο δάσκαλος, δεν το κάνει. Η εκπαιδευτικός ΠΣ χρησιμοποιεί ένα σύστημα 
ανταλλάξιμων αμοιβών για να ενισχύσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Κάθε φορά που 
ο Γιώργος σηκώνει το χέρι και απαντά σε μια ερώτηση παίρνει ένα τικ στο πρόχειρό του. 
Όταν συμπληρώσει 6 τικ, κερδίζει ένα αυτοκόλλητο δεινόσαυρο για τη συλλογή που 
κάνει.

Βασικές διδακτικές τεχνικές



Εμπεριστατωμένες διδακτικές τεχνικές για κάθε 

τομέα παρέμβασης 
Κοινωνικές δεξιότητες





Ρόλοι εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και 
πλαίσια συνεργασίας



Μελέτες περίπτωσης





Θεματικές κοινωνικών ιστοριών

● Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη

● Κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων

● Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια 

και υγεία των μαθητών με αναπηρία



Κοινωνικές Ιστορίες

● Σύντομες γραπτές περιγραφές του τι θα συμβεί ή 

πώς αναμένεται ένα παιδί να συμπεριφερθεί σε 

μια συγκεκριμένη συνθήκη (μπορεί να 

συνοδεύονται από εικόνες).

● Απαντάνε σε ερωτήματα: ποιος, τι, πού, πότε, 

γιατί, πώς κλπ.





Ευχαριστώ!

petros.galanis@gmail.com



Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 υλοποιείται στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από
εθνικούς πόρους.


