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Περίληψη: 

 

Ο N. είναι 14 χρόνων, με εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία και δυστονία (με αταξικές 

κινήσεις), χωρίς προφορικό λόγο, με ελαφριά ακουστική απώλεια (40 DB). Δεν διαβάζει και δεν 

επικοινωνεί προφορικά (χρήση συμβόλων και νοηματικής). Είναι ενταγμένος σε Ειδική Μονάδα σε 

Γυμνάσιο με σχολικό βοηθό. Τόσο οι γονείς όσο και ο σχολικός βοηθός χρησιμοποιούν νοηματική.  

Στο σχολείο αξιοποιείται σε κάποιο βαθμό ο συμβολογράφος (λογισμικό για επικοινωνία με 

σύμβολα). 

 

Ο Ν. αξιολογήθηκε πολλές φορές για την αξιοποίηση υποστηρικτικής τεχνολογίας (ΥΤ) και 

απέκτησε αρχικά ανεξάρτητους διακόπτες με ηχητικά μηνύματα κι αργότερα διακόπτες που 

συνδέονται με υπολογιστή για αξιοποίηση λογισμικών με σάρωση. Στην ηλικία των 11 απέκτησε 

σύστημα επικοινωνίας με βλεμματικό έλεγχο. Δυστυχώς η σπαστικότητά του και οι αταξικές 

κινήσεις του τον δυσκόλεψαν αφάνταστα στον οπτικοκινητικό συντονισμό που χρειάζεται σε 

τέτοια συστήματα. 

 

Αξιολογήθηκε επίσης από πολυθεματική ομάδα της SE. S τον Δεκέμβρη του 2016, (στην ηλικία 

των 13ων) για την επανεξέταση της αξιοποίησης τεχνολογίας, με κύριο στόχο τη λειτουργική 

ένταξη του στο Γυμνάσιο. 

 

Η SE. S, μετά την αξιολόγηση, σε συνεργασία με τους γονείς, κατασκεύασε ειδικό διακόπτη, που 

ενεργοποιείται με φωνή, για τις ιδιαίτερες ανάγκες του Ν. Στη δοκιμή του διακόπτη η επιτυχία του 

ήταν άμεση. Αναπτύχθηκε Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΑΠΕ) με έμφαση στην Επικοινωνία 

αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων Φωνολογίας και Ανάγνωσης.  

 

Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: 

 

 Επικοινωνία με το άμεσο περιβάλλον, γονείς και αδέλφια 

 Ενθουσιασμός και ικανοποίηση από την οικογένεια και τον Ν. για την επιτυχία του 

 Μερική ανεξαρτητοποίηση του παιδιού 

 Δυνατότητες να εκπαιδεύεται μόνος  

 Εμπλοκή του Ν. στην εκπαίδευσή του 

 Πρώτα δείγματα φωνολογίας και ανάγνωσης 

 Γρήγορες επιλογές απαντήσεων χωρίς βοηθό 

 Προοπτικές πλοήγησης ακόμη και στο διαδίκτυο. 
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Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ): Επικοινωνία και Ένταξη παιδιού 

με Εγκεφαλική Παράλυση. 
 

 

Θεωρητικό πλαίσιο: 

Έρευνες των David R. Beukelman & Pat Mirenda, (2005), στις ΗΠΑ, έδειξαν ότι το ποσοστό των 

ατόμων που παρουσιάζουν σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες είναι γύρω στο 1.3%.  Άλλοι 

ερευνητές στην Ευρώπη, όπως οι Enderby and Philipp (1988), έδειξαν ότι τα ποσοστά είναι γύρω 

στο 1.4%.  Τα άτομα αυτά έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν με τους γύρω τους, με εναλλακτικούς 

τρόπους επικοινωνίας όπως χαρακτηριστικά αναφέρει (2004, 2005) o Αμερικανικός Σύνδεσμος  

ASHA (American Speech-Language-Hearing Association). Στα μέσα κα στις μεθοδολογίες 

επικοινωνίας που καταγράφονται προεξέχουν η χρήση κελιών και πινάκων, συμβόλων και εικόνων, 

η αξιοποίηση νοηματικής γλώσσας, χειρονομιών, εκφράσεων προσώπου και  σώματος, κτ.λ. με τη 

βοήθεια επίσης τεχνολογικών λύσεων (ISAAC). 

 

Η χρήση της τεχνολογίας υπολογιστών, όπως αναφέρουν οι David R. Beukelman & Pat Mirenda 

(2005), η σάρωση κελιών και περιοχών με τη βοήθεια διακοπτών (Μακρής Π. 2002), βλεμματικού 

ελέγχου, ελέγχου  του ποντικιού με το κεφάλι όπως και ο έλεγχος συστημάτων με τη σκέψη 

αποτελούν σύγχρονες πρακτικές. Πολλές από αυτές τις προσεγγίσεις είναι αργές όπως αναφέρει ο 

Μακρής (2004) και απαιτούν μεγάλη προσπάθεια από τον χρήστη. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η 

χρήση προγνωστικών λεξικών, ακρωνυμίων και άλλων ειδικών τεχνικών. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι 

για πολλά από αυτά τα άτομα ακόμη και η πιο αργή Εναλλακτική και Ενισχυτική Επικοινωνία 

(ΕΕΕ) αποτελεί ίσως τη μοναδική λύση (Μακρής Π., 2004).   

 

Ο Light J. (1988) αναφέρει ότι τα άτομα αυτά (άτομα με εγκεφαλική παράλυση, με κατά πλάκα  

σκλήρυνση, με την ασθένεια του κινητικού νευρώνα, με μυοπάθειες, με άλλα κινητικά προβλήματα 

και προβλήματα επικοινωνίας) έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν τα συναισθήματά τους, τις 

ανάγκες και επιθυμίες τους και να λειτουργήσουν στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Το άτομο που εξετάζεται σε αυτό το κείμενο, ο Ν.,  εμπίπτει στην πιο πάνω ομάδα ατόμων και ως 

εκ τούτου έχει ανάγκη να εφοδιαστεί με σύστημα ΕΕΕ που θα του επιτρέψει να επικοινωνεί και να 

λειτουργεί όσο γίνεται πιο ανεξάρτητα. 

 

Ο N. είναι 14 χρόνων με εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία και δυστονία (με αταξικές 

κινήσεις), χωρίς καθόλου προφορικό λόγο, με ελαφριά ακουστική απώλεια (40 DB). Είναι μόνιμα 

σε τροχοκάθισμα. Είναι ενταγμένος σε Ειδική Μονάδα σε Γυμνάσιο με σχολικό βοηθό. Δεν 

διαβάζει, δεν γνωρίζει το μηχανισμό της ανάγνωσης, δεν επικοινωνεί προφορικά αλλά λειτουργεί 

αποτελεσματικά, στο πολύ βασικό επίπεδο αναγκών, με άλλους τρόπους (σύμβολα, νοηματική). 

Στο σχολείο αξιοποιείται ο συμβολογράφος (ειδικό λογισμικό για να επικοινωνεί με σύμβολα). Για 

την καθημερινή του επικοινωνία χρησιμοποιεί κατάφαση και άρνηση με μορφασμούς και ένα 

«Ναι» με ένα δικό του ήχο. Για καταφατική απάντηση βγάζει επίσης τη γλώσσα έξω. Τόσο οι 

γονείς όσο και ο σχολικός βοηθός χρησιμοποιούν νοηματική.   

 

Το παιδί έχει περάσει από πάρα πολλές αξιολογήσεις για τη χρήση τεχνολογίας. Από την ηλικία 

των οκτώ χρόνων δοκιμάστηκε σε σύστημα με δύο διακόπτες πίεσης. Η επιτυχία ήταν 

περιορισμένη αλλά και δύσκολη λόγω των αταξικών κινήσεων.  

 

 

 

 Δύο ανεξάρτητοι διακόπτες με ηχητικά μηνύματα (italk2).  
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Στο επόμενο στάδιο, στην ηλικία των δέκα χρόνων ο Ν. απέκτησε σύστημα ηλεκτρονικού 

υπολογιστή με ειδικά λογισμικά όπως το ΠΕΣ και το ΒΡΕΣ, ειδικά λογισμικά για παιδιά με 

κινητικά προβλήματα. Ο Ν. κατάφερε να χρησιμοποιήσει το ΠΕΣ που ήταν ως επί το πλείστον 

λογισμικό με δραστηριότητες αιτίας-αποτελέσματος χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Στο λογισμικό 

αυτό το παιδί μπορούσε να πιέζει τον διακόπτη όποτε μπορούσε για να παρακολουθήσει στην 

οθόνη το αποτέλεσμα που ήταν ένα κινούμενο σχέδιο, ένα βίντεο, ένας ήχος, αλλαγή χρώματος 

κ.τ.λ. Εδώ οι αταξικές κινήσεις δεν αποτελούσαν εμπόδιο.  

 

Και τα δύο λογισμικά (ΠΕΣ, ΒΡΕΣ) είναι μεικτού τύπου με έτοιμες δραστηριότητες αλλά και με τη 

δυνατότητα εισαγωγής καινούριου περιεχομένου και διαμόρφωσης του υφιστάμενου. Το ΒΡΕΣ 

απαιτούσε από το παιδί να παρακολουθεί σάρωση (ένα φωτάκι στην οθόνη που μετακινείται από 

εικονίδιο σε εικονίδιο). 

 

Λόγω της σπαστικότητας του Ν. απεδείχθη υπερβολικά δύσκολος ο οπτικοκινητικός συντονισμός 

και το παιδί δυσκολευόταν πάρα πολύ να πετύχει ένα εικονίδιο ή μια εικόνα που ήθελε όταν η 

σάρωση ήταν ακριβώς από πάνω τους. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκαν: 

 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  

Ο Ν. χρησιμοποίησε ηλεκτρονικό υπολογιστή γραφείου, στον οποίο είχε συνδεθεί ο διακόπτης και 

είχαν εγκατασταθεί διάφορα λογισμικά για χρήση με διακόπτη. 

 

Δυαδικός διακόπτης (Access Wobble Switch). 

Πρόκειται για ένα δυαδικό διακόπτη που ενεργοποιείται όταν ο χρήστης τον σπρώχνει απότομα.  Ο 

διακόπτης αυτός κρίθηκε ως ο πιο κατάλληλος λόγω των αταξικών κινήσεων. 

 

 

 

 

 

Access Wobble Switch 

 

 

 

 

Επιφάνεια διεπαφής ACC-SES Interface: (Switch Computer Interface). 
Πρόκειται για μια συσκευή που επιτρέπει τη σύνδεση διακοπτών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

μέσω θύρας USB. Η συσκευή αυτή δέχεται μέχρι έξι διακόπτες και επιτρέπει τη σύνδεση κάθε 

διακόπτη σε συγκεκριμένα πλήκτρα (ESCAPE, TAB, F7, F8, SPACE, ENTER) ανάλογα με το 

λογισμικό που χρησιμοποιείται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch Computer Interface 
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Λογισμικό ΠΕΣ 

Το ΠΕΣ για παιδιά είναι ένα λογισμικό Εναλλακτικής και Ενισχυτικής Επικοινωνίας (ΕΕΕ) 

ανοιχτού τύπου, που προσφέρει ευκαιρίες πρώτης επικοινωνίας σε πολύ μικρά παιδιά που έχουν 

πρόβλημα προφορικής επικοινωνίας, σε παιδιά νηπιαγωγείου και σε παιδιά της πρώτης τάξης του 

δημοτικού σχολείου. Συνδυάζει ήχο, κείμενο, βίντεο, κινούμενα σχέδια και εικόνες και επιλογές 

σάρωσης για χρήση με διακόπτη ή ποντίκι και περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: αιτία – 

αποτέλεσμα, σωστό – λάθος, επιλογή από δύο μηνύματα, επιλογή από δώδεκα μηνύματα, επιλογή 

από τέσσερα μηνύματα, επιλογή της σωστής απάντησης, σύνθεση σκηνικού και φιλμάκια. 

 

Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί για να χρησιμοποιείται επίσης από μικρά παιδιά με σοβαρό κινητικό 

πρόβλημα. Διαθέτει μια σειρά δραστηριοτήτων τις οποίες το παιδί μπορεί να τρέχει εντελώς 

ανεξάρτητα απλά με την ενεργοποίηση του διακόπτη του.  

 

Με τον Ν. χρησιμοποιήθηκε η δραστηριότητα «Δημιουργία σκηνής». Στη δραστηριότητα αυτή 

εμφανίζεται αρχικά, με τυχαία σειρά μια εικόνα (φόντο). Ο χρήστης πατάει το διακόπτη για να 

εμφανίσει στην οθόνη διάφορα αντικείμενα (αιτία-αποτέλεσμα), όπως ανθρώποι, ζώα κ.τ.λ. Το 

κάθε ένα από τα αντικείμενα συνοδεύεται από ένα ήχο. Συνολικά παρουσιάζονται οκτώ εικόνες ή 

κινούμενα σχέδια σε κάθε σκηνή/φόντο. Όταν εξαντληθούν οι σκηνές το παιδί μεταφέρεται από 

εκεί στο κυρίως Μενού απ΄όπου μπορεί να επιλέξει άλλη δραστηριότητα. Βασική μεθοδολογία στο 

λογισμικό είναι η σάρωση και η χρήση του δυαδικού διακόπτη μέσω της επιφάνειας διεπαφής. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογισμικό ΒΡΕΣ. 
Με το ΒΡΕΣ έγινε προσπάθεια το παιδί να μπει στο στάδιο της επιλογής.  Το ΒΡΕΣ επέτρεπε στο 

παιδί να κάνει επιλογές ανάμεσα σε τρεις εικόνες. Οι εικόνες σαρώνονταν, (ένα φωτάκι πήγαινε 

από την μια εικόνα στην άλλη), και το παιδί έπρεπε να σπρώχνει τον διακόπτη με το χέρι όταν το 

φωτάκι ήταν πάνω από την εικόνα που αντιπροσώπευε την επιλογή του. Ο χρόνος σάρωσης ήταν 

ρυθμιζόμενος.  Χρησιμοποιήθηκε ο διακόπτης (Access Wobble Switch).     

 

 

 

 

 

Επιλογή από τρεις εικόνες, λογισμικό ΒΡΕΣ
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Δοκιμάστηκε επίσης σε κάποιους άλλους διακόπτες και πάλι δεν καρποφόρησαν οι προσπάθειες 

λόγω των αταξικών κινήσεων και στην ηλικία των 11, μετά από αξιολόγηση του Υπουργείου 

Παιδείας, και Πολιτισμού ο Ν. απέκτησε σύστημα βλεμματικού ελέγχου.  

 

Σύστημα Βλεμματικού Ελέγχου: 

Το Σύστημα Βλεμματικού Ελέγχου αποτελείται από μια κάμερα που ενώνεται στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή μέσω θύρας USB και αφού εγκατασταθεί το λογισμικό βαθμονόμησης (calibration), 

που συμπεριλαμβάνεται μαζί με τη κάμερα, ανιχνεύει το βλέμμα του χρήστη και το χρησιμοποιεί 

για να ελέγχει με το αυτό το ποντίκι. Μπορεί δηλαδή να κάνει κλικ, διπλό κλικ, σύρσιμο ακόμη και 

κύληση. Απλά κοιτάζει για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο (ο χρόνος είναι ρυθμιζόμενος) στο 

εικονίδιο  που θέλει να ενεργοποιήσει και γίνεται αυτόματο κλικ, διπλό κλικ κ.τ.λ. 

Με τη βοήθεια του συστήματος αυτού ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και να έχει πρόσβαση σε προγράμματα και στο διαδίκτυο, με τα μάτια. Το σύστημα 

βλεμματικού ελέγχου χρησιμοποιείται συνήθως με κάποιο λογισμικό εναλλακτικής επικοινωνίας, 

στο οποίο δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα επικοινωνίας για κάθε χρήστη.  

 

                 Βαθμονόμηση (calibration)             Ο υπολογιστής και η κάμερα 

 

Λογισμικό Επικοινωνίας 

Κελιά με εικόνες και κείμενο για επιλογή από τον χρήστη.  
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Το νέο αυτό σύστημα με βλεμματικό έλεγχο αποδείχτηκε επίσης ακατάλληλο για το παιδί και πάλι 

για τον ίδιο λόγο. Δυσκολευόταν δηλαδή να πετύχει τη βαθμονόμηση (calibration) ή την έχανε 

πολύ εύκολα λόγω της σπαστικότητας και των αταξικών κινήσεων και γίνοταν αδύνατο να επιτύχει 

κελιά με μηνύματα με αποτέλεσμα να απογοητεύεται. 

 

Αξιολόγηση του Ν.: 

Τον Δεκέμβρη του 2016 η SE. S, επαναξιολόγησε το παιδί σε μια προσπάθεια να δώσει μια 

εναλλακτική λύση στο θέμα πρόσβασης. Πέρα από τις δυσκολίες πρόσβασης (πρόβλημα 

οπτικοκινητικού συντονισμού λόγω αταξικών κινήσεων) το παιδί δεν διαβάζει ούτε αναγνωρίζει 

λέξεις. 

 

Αξιολογήθηκε από ειδικό παιδαγωγό, ειδικό στην Τεχνολογία, στην Κώφωση, στην ΕΕΕ και από 

λογοθεραπεύτρια. Οι κινητικές δεξιότητες του παιδιού ήταν ήδη γνωστές, αλλά επιβεβαιώθηκαν 

και πάλι από εργοθεραπευτή. Γνωστές ήταν επίσης  και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε και οι λόγοι 

της αποτυχίας του. Ο προβληματισμός και ο σκοπός της αξιολόγησης ήταν να δοθεί στον Ν. ένας 

νέος δυαδικός διακόπτης τον οποίο θα έλεγχε απόλυτα. 

 

Η αξιολόγηση έγινε στην παρουσία και των γονιών. Το συμπέρασμα της αξιολόγησης ήταν ότι το 

παιδί θα μπορούσε να αξιοποιήσει διακόπτη φωνής ίσως και διακόπτη φυσήματος (voice and blow 

switch). Ήταν ο μόνος τρόπος που εκτιμήθηκε ότι θα έδινε στο παιδί δυνατότητα να έχει 100% 

έλεγχο ενός συστήματος υπολογιστή. Επειδή η απόφαση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, και πρόθεση της 

πολυθεματικής ομάδας ήταν να μην απογοητευθεί και πάλι το παιδί έγινε και δεύτερη αξιολόγηση. 

Κατά τις αξιολογήσεις το παιδί δοκιμάστηκε με ένα πρόχειρο διακόπτη φωνής για να βεβαιωθεί η 

ομάδα αξιολόγησης για τις πιθανότητες χρήσης τέτοιου διακόπτη. Όλα έδειξαν ότι ο ειδικός 

διακόπτης φωνής θα αποτελούσε μια εξαιρετική λύση για το συγκεκριμένο παιδί.  

 

Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να εντοπισθεί στην ντόπια και στη διεθνή αγορά δυαδικός 

διακόπτης με τέτοια χαρακτηριστικά. Δυστυχώς δεν υπάρχει διακόπτης για την περίπτωση του Ν. 

Η SE. S άρπαξε την πρόκληση και κατασκεύασε τον ζητούμενο διακόπτη. Ο διακόπτης 

ονομάστηκε SESVB switch (SE. S Voice and Blow Switch).  

 

Ο διακόπτης ενώθηκε με τον υπολογιστή μέσω μιας επιφάνειας διεπαφής (Switch Computer 

Interface). Το πρόγραμμα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ήδη ο N. το  GRID 2 διαθέτει σάρωση 

κελιών.  Η επιλογή των κελιών γίνεται με την ενεργοποίηση του διακόπτη όταν η σάρωση είναι 

πάνω από το κελί. 

 

Σημείωση: Όταν ο Ν. κατανόησε τον διακόπτη και το νέο σύστημα και ένιωσε αυτοπεποίθηση 

άρχισε να επικοινωνεί με τους γονείς και τους γύρω του μέσα από το πρόγραμμα επικοινωνίας. 

Στην πρώτη κιόλας δοκιμή που έγινε έκανε τις πρώτες του επιλογές και είπε στους γονείς ότι θέλει 

να επισκεφθεί την Ιταλία. Ο Ν. απλά βγάζει ένα δικό του ΝΑΙ (ήχο-φωνή) και η φωνή αυτή 

ενεργοποιεί τον διακόπτη για να γίνεται η επιλογή μηνύματος από τη σάρωση κελιών στην οθόνη. 

 

Το νέο σύστημα: 

Μετά από την πρώτη ένδειξη επιτυχίας και τη χρήση για 4 μήνες, του διακόπτη, η ομάδα 

αξιολόγησης σε συνεννόηση με τους γονείς προχώρησε στην ανάπτυξη ενός συστήματος που 

περιλαμβάνει: 

 

 Πινακίδα στο τροχοκάθισμα για την τοποθέτηση του υπολογιστή 

 Υπολογιστή τάπλετ PC (υπολογιστή με Windows) 

 Αγκώνα στον οποίο στερεώνεται το τάπλετ 

 Διακόπτη φωνής-θορύβου (SES-VS) 

 Επιφάνεια διεπαφής 
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 Λογισμικά αυτόματης σάρωσης οθόνης 

 Λογισμικό επικοινωνίας 

 Λογισμικό σταυρωτής σάρωσης των Windows 

 Λογισμικό ΑΒΓΔ, για φωνολογία και ανάγνωση 

 Λογισμικό Σωστό/Λάθος. 
 

Πινακίδα τροχοκαθίσματος. 

Βοηθητικό εξάρτημα στο οποίο δυνατό να τοποθετούνται διάφορα αντικείμενα που πιθανόν να 

χρειάζεται ο χρήστης του τροχοκαθίσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγκώνας: 

 Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του τάπλετ στη πινακίδα του τροχοκαθίσματος. Ελαφρύς, 

ευλύγιστος, τοποθετείται εύκολα και συγκρατεί τάπλετς μέχρι 13 ίντσες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο διακόπτης SESVB 

Ο διακόπτης SESVB (Voice and Blow) ενώνεται με τον υπολογιστή μέσω μια επιφάνειας διεπαφής 

(Switch Computer Interface). Ο Ν. απλά βγάζει ένα δικό του ΝΑΙ (ήχο-φωνή) και η φωνή αυτή 

ενεργοποιεί τον διακόπτη για να γίνεται η επιλογή στην οθόνη. Ο διακόπτης (το κόκκινο κουτί πιο 

κάτω) αποτελείται από ένα μικρόφωνο, και ένα ειδικό αισθητήρα ήχου. Η τροφοδότηση γίνεται με 

αλκαλική μπαταρία 9 volts. Διαθέτει διακόπτη (το μαύρο κουμπί)  και λάμπα  (led), που ανάβει 

(πράσινο φωτάκι) για ένδειξη όταν ενεργοποιείται.  

 

Από το κουτί φεύγουν δύο σύρματα. Το ένα ενώνεται με την επιφάνεια διεπαφής (το άσπρο κουτί 

πιο κάτω) και το άλλο καταλήγει σε μικρόφωνο. Το μικρόφωνο τοποθετείται στο κεφάλι του Ν.  

κοντά στο στόμα του.  

 

Πιο κάτω το κόκκινο κουτί είναι το κουτί του διακόπτη, το άσπρο κουτί είναι η επιφάνεια διεπαφής 

και δίπλα φαίνεται ο Ν. με το μικρόφωνο στερεωμένο με ιμάντα στο αριστερό αυτί του. 
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Διακόπτης, επιφάνεια διεπαφής και μικρόφωνο 

 

 

Επιφάνεια διαπαφής, ACC-SES (computer switch interface) 

Πρόκειται για μια συσκευή που επιτρέπει τη σύνδεση διακοπτών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Η συσκευή αυτή δέχεται μέχρι 6 διακόπτες και επιτρέπει τη σύνδεση κάθε διακόπτη σε 

συγκεκριμένα πλήκτρα (ESCAPE, TAB, F7, F8, SPACE, ENTER). Στην περίπτωση του Ν. και για 

τα λογισμικά που χρησιμοποιεί για την ώρα η σύνδεση του διακόπτη με τη διεπαφή γίνεται είτε στο 

SPACE είτε στο ENTER. (βλέπε σελίδα 7). 

 

Λογισμικό Αυτόματης σάρωσης οθόνης-ASSS (Automatic Screen Scanning System) 

Πρόκειται για ένα λογισμικό που επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιήσει το ποντίκι μέσω του 

διακόπτη. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μικρό τετραγωνάκι που παίρνει διαδοχικά τις εξής μορφές: 

αριστερό βέλος, δεξί βέλος, πάνω βέλος, κάτω βέλος, ποντίκι. Ο χρήστης πατά το διακόπτη για να 

επιλέξει τη μορφή που θέλει και το τετραγωνάκι αρχίζει να κινείται ανάλογα στην οθόνη. Αν ο 

χρήστης επέλεξε κάποιο βέλος κατεύθυνσης, τότε κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, αν ο 

χρήστης επέλεξε το ποντίκι τότε κάνει κλικ, διπλό κλικ, σύρσιμο, πάει στην αρχή ή κάνει ρυθμίσεις 

της ταχύτητας. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης κινεί το ποντίκι, στην οθόνη προς την κατεύθυνση 

που θέλει και κάνει κλικ για να κάνει επιλογές στην οθόνη με τη βοήθεια δυαδικού διακόπτη.  
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Λογισμικό επικοινωνίας 

 

Στις πιο κάτω εικόνες φαίνεται πώς λειτουργεί η σάρωση σε ένα πρόγραμμα επικοινωνίας. Η οθόνη 

του υπολογιστή χωρίζεται σε κελιά και το κάθε κελί φέρει έναν τίτλο (κατηγορία). Οι κατηγορίες 

αυτές, καθώς και η διάταξη και το μέγεθος των κελιών διαμορφώνονται για κάθε χρήστη ξεχωριστά. 

 

Η σάρωση ξεκινά με ένα κόκκινο πλαίσιο γύρω από την πρώτη σειρά, μένει για λίγο εκεί (ο χρόνος 

αυτός ρυθμίζεται ανάλογα με τον κάθε χρήστη) και στη συνέχεια προχωράει στην επόμενη σειρά 

κ.ο.κ. Ο χρήστης πατάει το διακόπτη την ώρα που η σάρωση βρίσκεται πάνω στη σειρά που θέλει 

να επιλέξει (σ΄αυτή την περίπτωση στην δεύτερη σειρά).  

 

Τότε η σάρωση γίνεται μόνο στη σειρά που έχει επιλεγεί, περνώντας από κελί σε κελί. Με τον ίδιο 

τρόπο ο χρήστης επιλέγει το κελί που θέλει (σ΄αυτή την περίπτωση το κελί «δωμάτια σπιτιού). Το 

κάθε κελί μπορεί να λέει ένα μήνυμα ή να οδηγεί σε επόμενη σελίδα, όπου ο χρήστης 

επαναλαμβάνει την πιο πάνω διαδικασία για να επικοινωνήσει με τους γύρω του.   

 

 

 
 



10 

 

Λογισμικό Σταυρωτής σάρωσης οθόνης με δυνατότητα χρήσης των Windows (Cross 

Scanning) 

 

Με την εκκίνηση του λογισμικού μια οριζόντια γραμμή ξεκινά να κινείται στην οθόνη από πάνω 

προς τα κάτω (κατακόρυφη κίνηση) με ταχύτητα που μπορεί να ρυθμίζεται από τον χρήστη. Όταν ο 

χρήστης ενργοποιήσει τον διακόπτη του τότε η γραμμή σταματά να κινείται και από αριστερά ένα 

χέρι αρχίζει να κινείται οριζόντια πάνω στη γραμμή. Υπάρχει επιλογή κλικ, διπλό κλικ, σύρσιμο 

και χρήση πληκτρολογίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογισμικό ΑΒΓΔ 

Το λογισμικό αυτό είναι ένα ανοικτό λογισμικό (μεικτού τύπου) για φωνολογική επίγνωση, 

ανάγνωση και γλωσσική ανάπτυξη. Το υπάρχον υλικό είναι μια βάση πληροφοριών με εγγραφές τα 

φωνήματα της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν γύρω στις 150 εγγραφές, κατά μέσον όρο έξι από 

κάθε φώνημα. Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει γραπτή και ηχητική μορφή φωνήματος, λέξης και 

πρότασης, καθώς επίσης και μια σχετική εικόνα. Το πρόγραμμα διαθέτει 27 διαφορετικές 

δραστηριότητες, μέσα στις οποίες ο χρήστης φτιάχνει δικές του ασκήσεις χρησιμοποιώντας τις 

εγγραφές του προγράμματος. Το λογισμικό ακολουθεί βασικές αρχές της φωνολογίας και δίνει 

δυνατότητα για συστηματική, δομημένη ή ελεύθερη εργασία στην αναγνώριση φωνημάτων, στη 

διάκριση φωνημάτων, στην αναγνώριση γραφημάτων, στη διάκριση γραφημάτων, στην 

αντιστοίχιση γραφημάτων με τα φωνήματα, στην ομοηχία και στον τεμαχισμό (ανάλυση, σύνθεση) 

λέξης και πρότασης. Επιπρόσθετα, καλλιεργεί άλλες δεξιότητες όπως την οπτική διάκριση, την 

ακουστική διάκριση, την παρατήρηση, τη μνήμη, την κατηγοριοποίηση, την αλληλουχία κ.τ.λ.  

Διαθέτει σάρωση σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες. 
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Λογισμικό Σωστό/Λάθος 

Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για αξιολόγηση σε οποιοδήποτε μάθημα. 

Παρουσιάζεται μια πρόταση (ακουστικά ή οπτικά) και ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει αν είναι 

σωστή ή λανθασμένη. Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα εισάγονται από τον 

εκπαιδευτικό και μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ασκήσεις ανάλογα με το μάθημα ή την ενότητα 

που αφορούν. Γίνεται σάρωση στα δύο εικονίδια Σωστό/Λάθος κα ιτ ο παιδί κάνει επιλογή με τον 

διακόπτη του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι γονείς όπως επίσης και ο σχολικός βοηθός έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για το νέο σύστημα και 

φρόντισαν να εκπαιδευτούν στην τοποθέτηση και ρύθμιση του διακόπτη και της επιφάνειας 

διεπαφής αλλά και στη χρήση και αξιοποίηση των άλλων λογισμικών, εκτός από το λογισμικό 

επικοινωνίας.  

 

Στόχοι: 

Αμέσως μετά την ετοιμασία του συστήματος οι γονείς και η πολυθεματική ομάδα κατέγραψαν τους 

στόχους για το παιδί. Προβλημάτισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι το παιδί δεν διάβαζε και έγινε 

εισήγηση για αξιολόγηση και της ακοής του. Αναπτύχθηκε Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του 

Ν. Στους στόχους του προγράμματος καταγράφηκαν τα πιο κάτω: 

 

 Επικοινωνία σε προχωρημένο επίπεδο 

 Φωνολογική ενημερότητα 

 Πρώτη ανάγνωση 

 Πρώτη γραφή 

 Γραφή με τη βοήθεια πληκτρολογίου οθόνης 

 Απαντήσεις σε ερωτήσεις κλειστού τύπου 

 Χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου. 
 

Δυσκολίες: 

 Το παιδί αρχικά δεν γνώριζε πότε πετύχαινε την ενεργοποίηση του διακόπτη. Για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό τοποθετήθηκε μια μικρή λάμπα (led) με πράσινο φως που 

ανάβει όταν ο διακόπτης ενεργοποιείται. 

 Λόγω των αταξικών κινήσεων ο Ν. τραβούσε κατά λάθος το σύρμα του μικροφώνου. Η λύση σε 
αυτό ήταν η εφαρμογή μεγάλου σύρματος για να περνά πίσω και κάτω από το κάθισμα του για 

να μην το συναντά καθόλου. 

  Δυσκολία στην τοποθέτηση του μικροφώνου με τρόπο που να είναι και να παραμένει κοντά στο 
στόμα του Ν.  
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 Αρχικά έγινε μια τροποποίηση του διακόπτη και τοποθετήθηκε ο διακόπτης σε ακουστικά 

(headphones). 

 Χρησιμοποιήθηκε μοχλός για να στερεωθεί το μικρόφωνο στο τροχοκάθισμα όμως η διευθέτηση 
δεν ήταν αποδοτική. Θεωρήθηκε σωστό, το μικρόφωνο να είναι πάνω στο παιδί για να κινείται 

μαζί του. 

 Η μητέρα στερέωσε τα ακουστικά με ένα ιμάντα στο μέτωπο, όπως αυτόν που βάζουν οι 
τενίστες  για να κρατάνε τα μαλλιά τους.   

 Ο διακόπτης σαν διακόπτης παρουσίαζε μια αδυναμία γιατί χρειάζεται δυνατή φωνή για να 

ενεργοποιηθεί. Αυτό αναγκάζει τον Ν. να καταβάλλει προσπάθεια και τον κουράζει. Λόγω της 

μεγάλης ενέργειας που καταβάλλεται το μικρόφωνο φεύγει από τη θέση του. 

 Μελετάται από τον τεχνικό που κατασκεύασε τον διακόπτη η πιθανότητα να προστεθεί 
ρυθμιστής του απαιτούμενου ύψους της φωνής (ρυθμιστής ευαισθησίας). 

 Η ρύθμιση αυτή πρέπει να επιτρέπει την εύκολη ενεργοποίηση με τη φωνή του Ν. αλλά 
ταυτόχρονα να μην επιτρέπει την ενεργοποίηση του διακόπτη από εξωτερικούς ήχους ή ήχους 

που παράγονται από τον υπολογιστή. 

 Το παιδί συνηθίζει να κοιτάζει στα αριστερά. Υπάρχει προβληματισμός κατά πόσον το 

μικρόφωνο θα εξυπηρετούσε να στερεωθεί στη δεξιά πλευρά του προσώπου. 

 Το παιδί χρειάζεται το σύστημα συνεχώς μαζί του γιαυτό έχει αποφασιστεί η απόκτηση τάπλετ 
PC στο οποίο θα τρέχουν όλα τα λογισμικά του και θα μπορεί να στερεωθεί σε πινακίδα στο 

τροχοκάθισμά του. 

 

Αποτελέσματα: 

 Ενθουσιασμός και ικανοποίηση για την επιτυχία του Ν. 

 Ανεξαρτητοποίηση του παιδιού 

 Δυνατότητες να εκπαιδεύεται μόνος  

 Εμπλοκή του Ν. στην εκπαίδευσή του 

 Πρώτα δείγματα ανάγνωσης 

 Πρώτα δείγματα γραφής 

 Γρήγορες επιλογές απαντήσεων χωρίς βοηθό 

 Δυνατότητες πλοήγησης ακόμη και στο διαδίκτυο. 
 

Το παιδί θα χρειαστεί αρκετό χρόνο και στήριξη για να εξοικειωθεί πλήρως με το νέο του 

σύστημα.Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Το νέο σύστημα είναι προσβάσιμο από το 

παιδί και το παιδί είναι ευτχισμένο που μπορεί επιτέλους να επικοινωνεί. Είναι ιδιαίτερα 

ενθουσιασμένο με το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Οι γονείς και το 

εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό θα πρέπει να ενσχύσουν την προσπάθεια του. 

 

Εισηγήσεις στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς: 

 Ενημερωθείτε για την ΕΕΕ 

 Μελετήστε το σύστημα επικοινωνίας του παιδιού/μαθητή 

 Η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων είναι απαραίτητο να γίνεται μετά από αξιολόγηση 

 Η αξιολόγηση να γίνεται από πολυθεματική ομάδα, από ειδικούς στο θέμα. 

 Τα ακριβά συστήματα δεν είναι και τα καλύτερα  

 Η επικοινωνία πρέπει να εξασφαλίζεται με κάθε μέσο 

 Μην επαναπαύεστε με μια λύση 

 Αναζητείτε πάντοτε τις καλύτερες λύσεις 

 Μη ξεχνάτε ότι μπορείτε να κάνετε αρκετή δουλειά με το παιδί και χωρίς υπολογιστή. 
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Συμπεράσματα: 

Τα άτομα με προβλήματα επικοινωνίας και κινητικά προβλήματα χρήζουν ξεχωριστής 

μεταχείρισης και εξασφάλισης λειτουργικού συστήματος ΕΕΕ. Το σύστημα πρέπει να 

εξασφαλίζεται νωρίς και να προσαρμόζεται απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των ατόμων. 
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