
4
η
 Ημερίδα Καινοηόμων Δκπαιδεσηικών Προγραμμάηων Δ.Α.Δ. 

 

Σίηλος: Σπλαηζζήκαηα 

Διζηγηηές: Βνγηαηδή Μαξία – Ψπρνιόγνο 

  Τζηκηηζέιεο Ισάλλεο –δάζθαινο, Απόθνηηνο ηνπ Μ.Γ.Γ.Δ. 

κε εηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή  

  Σηακάηε Νίθε – Λνγνζεξαπεύηξηα  

Σηλέθωνα Δπικοινωνίας:6932027907, 6932535714,6937632699 

Email: maria_voyiatzi@yahoo.gr, niki_stamati@yahoo.gr , 

giantsimitselis@yahoo.gr 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ελόο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

ζε παηδηά κε ΓΑΓ (πνπ ήηαλ πςειά ιεηηνπξγηθά). Μέζα από ην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθό πιηθό, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν από εηδηθνύο παηδαγσγνύο, 

όζν θη από ινγνζεξαπεπηέο θαη ςπρνιόγνπο, ην παηδί εμαζθείηαη ζηελ αθήγεζε θαη 

ηελ πεξηγξαθή, ζηε κλήκε θαη ηε ζπγθέληξσζε, θαζώο επίζεο, θαη ζηελ θαηαλόεζε 

ησλ ηεζζάξσλ βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ (θόβνο, ιύπε, ραξά, ζπκόο). Με ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, θαζώο θαη κε 

ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη κε ηελ παξνρή αληακνηβήο σο επηδνθηκαζία ησλ 

ζσζηώλ ελεξγεηώλ ηνπ παηδηνύ, θαηνξζώζακε λα θαιύςνπκε επαξθώο ηηο όπνηεο 

εθπηώζεηο απηό παξνπζίαδε ηόζν ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθό όζν θαη ζην γισζζηθό ηνκέα. 

Σην ηέινο ηεο ζεξαπεπηηθήο καο παξέκβαζεο, ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά ήηαλ ζε ζέζε 

λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζε απηά πνπ ηνπο δεηνύληαλ. Γηαηί δελ πξέπεη λα 

μερλάκε όηη ηα παιδιά με ΓΑΓ μποπούν να μάθοςν να ζκέθηονηαι πιο δημιοςπγικά και 

να δομούν κοινά αθηγήμαηα με ηοςρ άλλοςρ, αν διδασηούν πώρ να ηο κάνοςν!    
 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: απηηζκόο, θαηαλόεζε ζπλαηζζεκάησλ, πξόγξακκα παξέκβαζεο 

 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΑΤΣΙΜΟ 

Ο Απηηζκόο είλαη κία ηζόβηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, κία αλαπεξία , ιόγσ ηεο 

νπνίαο εκπνδίδεηαη ή δπζθνιεύεηαη ε αλάπηπμε πνιιώλ δεμηνηήησλ ηνπ αηόκνπ. 

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ην άηνκν λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή 

θαηαλόεζε, ζηε γιώζζα, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηε ζπκπεξηθνξά.  Τα απηηζηηθά 

άηνκα πξέπεη λα κάζνπλ λα έρνπλ -κε πνιύ κεγάιν θόπν- θπζηνινγηθά πξόηππα 

ιόγνπ θαη επηθνηλσλίαο θαη ζσζηνύο ηξόπνπο λα ζπλδένληαη κε αλζξώπνπο, 

αληηθείκελα θαη γεγνλόηα. Γεληθόηεξα, ν απηηζκόο είλαη κία από ηηο πην νδπλεξέο 

παζήζεηο θαη δελ ππάξρεη πιήξεο ζεξαπεία, παξά κόλν δηαξθήο θαη ζπζηεκαηηθή 

εθπαίδεπζε (Frith,1992). 

 Η απηηζηηθή δηαηαξαρή εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γηάρπησλ 

Αλαπηπμηαθώλ Γηαηαξαρώλ(ΓΑΓ). Οη δηαηαξαρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη από 

ζνβαξά ειιείκκαηα ζε πνιινύο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ηαπηόρξνλα, γη' απηό θαη 

νλνκάδνληαη δηάρπηεο. Τα πην ζνβαξά ειιείκκαηα, σζηόζν, παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο θνηλσληθήο αιιεινεπίδξαζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο. Οη 

ππόινηπεο ΓΑΓ είλαη ε δηαηαξαρή Asperger, ε Rett, ε παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή 

δηαηαξαρή θαη ε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε πξνζδηνξηδόκελε αιιηώο (DSM-

IV). 
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 Έλα από ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνύ ζύκθσλα κε ην DSM-

IV-TR (2000), είλαη ε πνηνηηθή έθπησζε πνπ παξνπζηάδνπλ απηά ηα άηνκα ζηελ 

θνηλσληθή ζπλαιιαγή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε κε-ιεθηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, 

ηελ απνηπρία αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο θαη ηελ έιιεηςε επηδίσμεο ζε 

ζπκκεηνρηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθξίλεη ηα παηδηά κε απηηζκό θαη εκπνδίδεη 

ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κα άιινπο αλζξώπνπο, είλαη όηη έρνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ ησλ άιισλ (Βνγηλδξνύθαο & 

Sherratt, 2005). Γειαδή, απηά ηα παηδηά αδπλαηνύλ λα αλαγλσξίζνπλ όηη νη άιινη 

άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο από απηά θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Γθνλέια, 2008). Λείπεη, δειαδή, ζηα 

παηδηά απηά απηό πνπ ιέγεηαη ελζπλαίζζεζε. 

 Ωζηόζν, παξά ηηο δπζθνιίεο απηέο θαη ην βαζκό ηεο ζνβαξόηεηάο ηνπο,  νη 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο είλαη θάηη πνπ κπνξνύκε λα δηδάμνπκε ζηα παηδηά κε απηηζκό, 

αξθεί λα γίλεηαη ζηνλ θαηάιιειν ρξόλν θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν.  

 

 Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ 
 Σύκθσλα κε ην Πιαίζην Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο 

(Π.Α.Π.Δ.Α.), ζθνπόο ελόο Δμαηνκηθεπκέλνπ Πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο κε Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο -ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βέβαηα θαη ησλ καζεηώλ κε 

Απηηζκό- πξέπεη λα είλαη ε ππνζηήξημή ηνπο, ώζηε απηνί λα πξναρζνύλ ζσκαηηθά, 

λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά ζην βαζκό πνπ νη 

δπλαηόηεηέο ηνπο ην επηηξέπνπλ θαη ηειηθά λα εληαρζνύλ ζην ζρνιηθό θαη γεληθόηεξν 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ, κέζα ζε θιίκα ηζνηηκίαο, αζθάιεηαο, ειεπζεξίαο θαη 

ζεβαζκνύ ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. 

 Δηδηθόηεξα, -πάληα ζύκθσλα κε ην Π.Α.Π.Δ.Α.- πξέπεη λα επηδηώθνπκε ηα 

εμήο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

Α) Σσολική εηοιμόηηηα: 

Οη καζεηέο λα αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ πξνθνξηθό θαη 

γξαπηό ιόγν ή κε άιιεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο, λα αλαπηύζζνπλ 

ςπρνθηλεηηθέο δεμηόηεηεο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο λνεηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο θαη λα 

απνθηήζνπλ εηνηκόηεηα γηα ηελ νκαιή εηζαγσγή ηνπο ζηηο βαζηθέο ζρνιηθέο 

δεμηόηεηεο. 

Β) Βαζικέρ ζσολικέρ δεξιόηηηερ: 

 Τα παηδηά λα θαηαθηήζνπλ ηνπο κεραληζκνύο αλάγλσζεο θαη γξαθήο θαη λα κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζρνιηθέο δεμηόηεηεο γηα ηε ζρνιηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο 

έληαμε. 

 Έηζη, ινηπόλ, κέζα από ηε ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

παξέκβαζεο, ηα παηδηά αλέπηπμαλ: 

 Σηε γεληθή ελόηεηα ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ: 

1. Τελ ηθαλόηεηα αθξόαζεο (ην παηδί ήηαλ ηθαλό λα αθξνάηαη ηνλ νκηιεηή, λα 

παξαθνινπζεί θαη λα θαηαλνεί ζπδεηήζεηο, λα εθηειεί πξνθνξηθέο εληνιέο θαη 

λα αθνινπζεί νδεγίεο). 

2. Τελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάινγν (κπνξνύζαλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη 

λα απαληάλε, κπνξνύζαλ λα ζπλνκηινύλ κε έλα ή/θαη πεξηζζόηεξα πξόζσπα). 

3. Τε δνκή ηνπ ιόγνπ ηνπο (ήηαλ ζε ζέζε λα δηαηππώλνπλ απιέο πξνηάζεηο θαη 

λα παξάγνπλ πξνηάζεηο). 

4. Τελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ (ην παηδί κπνξνύζε λα θαηαλνεί θαη λα 

παξάγεη γξαπηό ιόγν, λα ρξεζηκνπνηεί εθθξάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, λα 

εθθξάδεηαη κε ξόινπο θαη λα αξζξώλεη ζσζηά) 



5. Τν βαζηθό ηνπο ιεμηιόγην (είραλ ηε δπλαηόηεηα λα νλνκάδνπλ αληηθείκελα, λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ιεμηιόγην πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζρνιηθό, νηθνγελεηαθό, 

θνηλσληθό θαη θπζηθό πεξηβάιινλ, λα ρξεζηκνπνηνύλ ιεμηιόγην θαηάιιειν 

γηα ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο) 

 Σηε γεληθή ελόηεηα ηεο Σπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο: 

1. Τε ζπλεξγαζία κε άιινπο (ηα παηδηά ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο). 

 Σηε γεληθή ελόηεηα ηεο Κνηλσληθήο Σπκπεξηθνξάο: 

1. Σπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο  

2. Καλόλεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ( ηα παηδηά κπνξνύζαλ λα εθηεινύλ 

πξόζπκα ηηο εληνιέο ή ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαλ, λα πεξηκέλνπλ ηε 

ζεηξά ηνπο γηα λα κηιήζνπλ). 

Δλ θαηαθιείδη, ζα ιέγακε όηη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ππάξμεη επηηπρία 

θαη εθπιήξσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηόρσλ είλαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ θαηαγξαθή 

θαη εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ, ησλ δπζθνιηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ 

παηδηώλ, ελώ εμίζνπ απαξαίηεηε θαη αλαγθαία είλαη ε αμηνιόγεζε θαη θαηαγξαθή ηεο 

πξνόδνπ ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη ε επαλαηξνθνδόηεζή ηνπο. Σηόρνο καο θαη 

επίθεληξν ηεο παηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο ν καζεηήο θαη ζθνπόο 

καο ε εθπιήξσζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ αλαγθώλ θαη ν εθνδηαζκόο ηνπ κε ηα 

θαηάιιεια εθείλα εθόδηα πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ ελεξγό κέινο ηεο θνηλσλίαο καο. 

  
ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Τν εθπαηδεπηηθό απηό πιηθό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ινγνζεξαπεπηέο, 

εηδηθνύο παηδαγσγνύο θαη ςπρνιόγνπο δίλνληαο ε θάζε εηδηθόηεηα έκθαζε ζην 

θνκκάηη πνπ ζέιεη λα δνπιέςεη θαη δηαθνξνπνηώληαο ηε ζηνρνζεζία. 

Οη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 Αθήγηζη και πεπιγπαθή, όπνπ ην παηδί κπνξεί λα βνεζεζεί ηόζν ζην γξαπηό 

όζν θαη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν. 

 Ακοςζηική μνήμη και ζςγκένηπωζη, όπνπ ην παηδί θαιείηαη λα δώζεη 

απαληήζεηο πνπ απαηηνύλ ζπγθέληξσζε θαη κλήκε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία πνπ 

έρεη αθνύζεη. 

 Σύνηαξη και δομή, όπνπ ην παηδί πξέπεη λα ζπληάμεη ζσζηά δνκεκέλεο 

πξνηάζεηο. 

 Λεξιλόγιο, όπνπ ην παηδί θαιείηε λα έρεη πινύζην ιεμηιόγην (ζύκθσλα κε ηε 

ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία) θαη λα ην ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια. 

 Καηανόηζη βαζικών ζςναιζθημάηων (θόβο, λύπη, σαπά, θςμό). Οη ηζηνξίεο – 

εηθόλεο ζρεηίδνληαη πάληα κε ηα ηέζζεξα απηά ζπλαηζζήκαηα. Ο ήξσαο ηεο 

ηζηνξίαο, θάζε θνξά, βηώλεη θάπνην από απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην παηδί 

θαιείηε λα θαηαλνήζεη πσο ληώζεη ν ήξσαο. 

 Σσέζη αιηίος – αιηιαηού, όπνπ ην παηδί ζπλδέεη ην ζπλαίζζεκα πνπ ληώζεη ν 

ήξσαο κε ηελ αηηία πνπ ηνπ ην δεκηνύξγεζε (π.ρ. Ο Γηάλλεο νιώθει 

θνβηζκέλνο γιαηί είδε έλα θίδη). 

 Δύπεζη λύζηρ, όπνπ ζην ηέινο θάζε ηζηνξίαο ην παηδί πξέπεη λα βξεη κηα 

πηζαλή ιύζε πνπ ζα κπνξέζεη λα θάλεη ηνλ ήξσα θαη πάιη ραξνύκελν. 

Δπηπξόζζεηα, κε ηνλ ηξόπν απηό ην παηδί αληηιακβάλεηαη θαη ηελ αιιαγή 

ζπλαηζζήκαηνο. 

 

 

 



ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Τν πξόγξακκα απηό εθαξκόζηεθε ζε παηδηά κε Γ.Α.Γ. (πςειά ιεηηνπξγηθά). 

Αξρηθά,  δίλεηαη ζην παηδί λα δηαβάζεη έλα κηθξό θείκελν πνπ πεξηγξάθεη κία ηζηνξία 

θαη ζην ηέινο πξέπεη λα δσγξαθίζεη αθξηβώο από θάησ πώο έλησζε ν ήξσαο. Σηε 

ζπλέρεηα, δίλεηαη ζην παηδί κηα εηθόλα αληίζηνηρε ηεο ηζηνξίαο θαη ην παηδί θαιείηαη 

λα πεη κε δηθά ηνπ ιόγηα ηελ ηζηνξία.  

Σε έλα δεύηεξν ζηάδην, δίλνληαη ζην παηδί εξσηήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ ζρεηηθέο 

κε ην θείκελν πνπ έρεη δηαβάζεη θαη ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζεη. Οη εξσηήζεηο 

εκπεξηέρνπλ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ γεγνλόο πνπ θάλεη επθνιόηεξε ηελ εύξεζε ηεο 

ζσζηήο απάληεζεο.  

Σηε ζπλέρεηα, δίλνληαη ζην παηδί εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

πνιιαπιήο επηινγήο, όπνπ ην παηδί πξέπεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δύν απαληήζεηο ηε 

ζσζηή. Σην ζεκείν απηό, γηα λα γίλεη πην επράξηζηε ε δηαδηθαζία, γηα θάζε ζσζηή 

απάληεζε πνπ θπθιώλεη ρξεζηκνπνηεί θαη άιιν ρξώκα καξθαδόξνπ. Δπηπξόζζεηα, 

ππάξρεη θαη κηα άζθεζε ζπκπιήξσζεο θελώλ όπνπ κέζα ζηελ παξέλζεζε 

εκπεξηέρνληαη βνεζεηηθέο εξσηήζεηο.  

Τέινο, αθνύ πξαγκαηνπνηεζεί ε ζσζηή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ (δηάξθεηα 2 

ή 3 ζπλεδξίεο) ην παηδί γξάθεη κόλν ηνπ ηελ πεξίιεςε έρνληαο κπξνζηά ηνπ ηελ 

αληίζηνηρε εηθόλα. Αλ είλαη δπλαηόλ, ην παηδί ζπλερίδεη ηελ ηζηνξία βξίζθνληαο κηα 

πηζαλή ιύζε πνπ ζα έθαλε ηνλ ήξσα ηεο ηζηνξίαο λα ληώζεη ραξά. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οη αξρηθνί ζηόρνη πνπ ηίζεληαη επηηπγράλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ιόγσ 

ηνπ κηθξνύ κεγέζνπο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο εηθόλαο πνπ ην ζπλνδεύεη, θαζώο ηα παηδηά 

κπνξνύλ εύθνια λα αλαπαξάγνπλ ηελ ηζηνξία, λα ζπκνύληαη ηηο βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη λα απαληνύλ ζε εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ζσζηή ζύληαμε θαη δνκή. 

Δπηπιένλ, ην ζεκαληηθόηεξν ίζσο απηνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

είλαη όηη ρξεζηκνπνηώληαο ην ηα παηδηά καζαίλνπλ ηε δηάθξηζε ησλ βαζηθώλ 

ζπλαηζζεκάησλ, κπνξνύλ λα γεληθεύζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ 

γηα παξόκνηεο δηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ θαη ηα ίδηα πώο 

ληώζνπλ θαη γηαηί ληώζνπλ ην αληίζηνηρν ζπλαίζζεκα, θαηαθηώληαο έηζη θαη ηε ζρέζε 

αηηίνπ – αηηηαηνύ.  

Ωζηόζν, ην πην ζεκαληηθό είλαη όηη κε ην πξόγξακκα, απηό ην κάζεκα 

θαίλεηαη πην επράξηζην θαη πην ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά βνεζώληαο ηα λα αμηνπνηήζνπλ 

ην δπλακηθό ηνπο. 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Τν εθπαηδεπηηθό απηό πξόγξακκα ζρεδηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ησλ δηάρπησλ 

αλαπηπμηαθώλ δηαηαξαρώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηώλ εηδηθήο κάζεζεο. 

Ωζηόζν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηηο αλάγθεο ελόο ςπρνπαηδαγσγηθνύ ή 

ινγνζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε παηδηά κε παξόκνηεο δπζθνιίεο (ζε παηδηά κε 

νξηαθή ή ρακειή λνεκνζύλε, κε δπζθνιίεο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θ.ά.). 

Τέινο, βξηζθόκαζηε ζε κηα πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζε ειεθηξνληθή εθαξκνγή πνπ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ράξε ζηηο 

ζύγρξνλεο ηερλνινγηθέο κεζόδνπο. 
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