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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Εισαγωγή στην Ε̟αυξητική & 
Εναλλακτική Ε̟ικοινωνία 

 «Αν µου έ̟αιρναν όλα τα υ̟άρχοντά µου εκτός α̟ό ένα, θα 
ε̟έλεγα να κρατήσω τη δυνατότητα της ε̟ικοινωνίας, γιατί 
µέσω αυτής σύντοµα θα κέρδιζα ̟άλι όλα τα υ̟όλοι̟α.»  
(Daniel Webster) 

 

Τι είναι η Επαυξητική & Εναλλακτική Επικοινωνία (ΕΕΕ);  

Ο Αµερικάνικος Σύλλογος Επιστηµόνων Λόγου, Γλώσσας και Ακοής 

(American Speech-Language –Hearing Association, ASHA) ορίζει την ΕΕΕ ως: 

«Έναν τοµέα κλινικής πρακτικής που επιχειρεί να «αντισταθµίσει» (προσωρινά η 

µόνιµα) τις διαταραχές ή δυσκολίες ατόµων µε σοβαρές εκφραστικές διαταραχές 

επικοινωνίας» (ASHA, 1989, p. 107) 

Η εναλλακτική επικοινωνία (Alternative Communication) χρησιµοποιείται 

στην περίπτωση ολοκληρωτικής έλλειψης της οµιλίας και ουσιαστικά την 

αντικαθιστά, ενώ η επαυξητική επικοινωνία (Augmentative Communication) 

(χρησιµοποιείται, επίσης, ο όρος επαυξηµένη επικοινωνία) χρησιµοποιείται για να 

υποβοηθήσει την οµιλία γενικά ή σε περίπτωση που η οµιλία είναι µη καταληπτή. 

Στην περίπτωση της επαυξητικής επικοινωνίας, η λεκτική επικοινωνία 

υποστηρίζεται ή επαυξάνεται µε συνοδευτικούς και συµπληρωµατικούς τρόπους. 

Η ΕΕΕ  περιλαµβάνει οποιαδήποτε µέθοδο που συµπληρώνει (επαυξάνει) 

ή αντικαθιστά (παρέχει µια εναλλακτική λύση) τις συνηθισµένες µεθόδους οµιλίας 

ή/και γραφής όπου αυτές είναι διαταραγµένες ή ανεπαρκείς στο να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες του ατόµου. Η ΕΕΕ µπορεί επίσης να παίξει 

υποστηρικτικό ρόλο στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών όταν έχουν δυσκολίες 

στην ανάπτυξη λόγου ή/και οµιλίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά µπορούν 

να χρησιµοποιήσουν ΕΕΕ βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα ή ακόµα εφ’ όρου 

ζωής. 

Ενώ ο ακριβής αριθµός των ανθρώπων που απαιτούν ή είναι πιθανό να 

απαιτήσουν ΕΕΕ σε κάποια στιγµή στη ζωή τους είναι δύσκολο να υπολογιστεί, 

µια συντηρητική εκτίµηση είναι ότι ο αριθµός αυτός είναι πιθανό να ανέρχεται σε 
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δεκάδες εκατοµµυρίων παγκοσµίως (Cossette & Duclos, 2003). Μία έρευνα της  

ASHA  το 2004 βρήκε  ότι η ΕΕΕ χρησιµοποιείται στις ΗΠΑ από περίπου 2 ως και 

2,5 εκατοµµύρια Αµερικανών για να συµπληρώσει ή να υποκαταστήσει την 

προφορική επικοινωνία. Με βάση τον πληθυσµό των ΗΠΑ για το 2004 και έρευνα 

των Beukelman & Ansel (1995) αυτό αντιστοιχεί στο περίπου 0,6 έως 1,2% του 

αµερικάνικου πληθυσµού όλων των ηλικιών.  Ακόµη, δηµογραφικά στοιχεία από 

άλλες χώρες δείχνουν επιπολαστικές εκτιµήσεις για χρήση ΕΕΕ της τάξεως του 

0.2% ως 1.4% (Enderby & Philipp, 1986; Bloomberg & Johnson, 1990).   

Τα άτοµα που χρησιµοποιούν ΕΕΕ αποτελούν ετερογενή οµάδα που 

διαφέρουν ως προς την αιτιολογία των προβληµάτων επικοινωνίας τους, την 

ηλικία τους και τις ικανότητές τους. Για κάποιους ασθενείς η χρήση ΕΕΕ µπορεί 

να είναι προσωρινή ενώ για άλλους µόνιµη (ASHA, 2004; Beukelman & Mirenda, 

2005; ASHA, 2005; ASHA, 2008; Hurtig & Downey, 2009). 

Τα προβλήµατα επικοινωνίας που οδηγούν στην ανάγκη χρήσης ΕΕΕ 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως οφειλόµενα σε ασθένειες ή καταστάσεις οι 

οποίες είναι εγγενείς, επίκτητες ή προσωρινές (Kangas & Lloyd, 2005). Κάποιες 

από τις ασθένειες είναι εκφυλιστικές. 

Οι πιο συχνές εκ γενετής αιτιολογίες σοβαρών επικοινωνιακών 

διαταραχών (Mirenda & Mathy-Laikko, 1989) είναι: 

• Νοητική Υστέρηση  

• Εγκεφαλική Πάρεση  

• Αυτισµός  

• Σύνδροµο Angleman 

• Σύνδροµο Down 

• Εξελικτική απραξία  

Οι πιο συχνές επίκτητες αιτιολογίες σοβαρών επικοινωνιακών διαταραχών 

(Beukelman & Yorkston, 1989) είναι:  

• Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια 

• Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση  

• Πλάγια Αµυoτροφική Σκλήρυνση  
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• Σκλήρυνση κατά πλάκας  

• Νόσος Πάρκινσον 

• Άνοιες 

• Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου 

• ∆υσλειτουργία Εγκεφαλικού Στελέχους  

• Νόσος Huntington 

• Η προσωρινή απώλεια εκφραστικής ικανότητας (Happ, Roesch, & 

Garrett, 2004) µετά από: 

- διασωλήνωση, 

- τραχειοστοµία, και/ή  

- µηχανική υποστήριξη της αναπνοής. 

Έχει βρεθεί ότι η χρήση ΕΕΕ µπορεί να βελτιώσει την ικανότητα 

επικοινωνίας σε άτοµα µε προβλήµατα επικοινωνίας είτε λόγω εγγενών αιτιών 

είτε λόγω επίκτητων αιτιών (ASHA, 2004; Lasker & Bedrosian, 2001; Murphy, 

2004).  

Επιπολαστικά στοιχεία διαφόρων ηλικιακών οµάδων χρηστών ΕΕΕ 

(Blackstone, 1990) δείχνουν ότι µεθόδους ΕΕΕ χρησιµοποιούν: 

• 4.2 % των ατόµων άνω των 85. 

• Περίπου 0.8 % ατόµων 45 έως 54 έτη.  

• Παιδιά σχολικής ηλικίας 0.2 - 0.6 %. 

Επίσης σε σχέση µε παιδιά σχολικής ηλικίας εκτιµάται ότι περίπου 45% 

των Λογοπαθολόγων που εργάζονται σε σχολεία υποστηρίζουν τακτικά στην 

εργασία τους άτοµα τα οποία χρησιµοποιούν ΕΕΕ (Janota, 2008). 

1.1  Συστήµατα Επαυξητικής & Εναλλακτικής Επικοινωνίας 

Μία ολοκληρωµένη συλλογή στοιχείων που χρησιµοποιείται από ένα 

άτοµο για επικοινωνία αποτελεί ένα σύστηµα ΕΕΕ.  Το σύστηµα δεν αποτελείται 

µόνο από τον εξοπλισµό, καθώς περιλαµβάνει τέσσερα αλληλένδετα στοιχεία 

(Murray & Goldbart, 2010): 
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1. Το είδος της τεχνολογίας µέσω της οποίας µεταφέρεται το µήνυµα 

στον επικοινωνιακό σύντροφο. Όπως θα δούµε παρακάτω, µπορεί να 

είναι µόνο µε το βλέµµα του ατόµου ή µε µια πολύπλοκη συσκευή 

ηλεκτρονικού υπολογιστή που παράγει  οµιλία. 

2. Ο τρόπος πρόσβασης του είδους της τεχνολογίας. Για πολλά άτοµα 

µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα δεν είναι δυνατή η απευθείας χρήση 

του είδους της τεχνολογίας και έτσι θα πρέπει να βρεθεί έµµεσος 

τρόπος πρόσβασης. 

3. Ο τρόπος αναπαράστασης της πληροφορίας, π.χ. λέξεις, σύµβολα, 

εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Κάποια µπορεί να είναι πιο εύκολα 

κατανοητά και στο χρήστη ΕΕΕ αλλά και στους επικοινωνιακούς 

συντρόφους. Επίσης άλλες επιλογές θα γίνουν για κάποιον που έχει 

εκφυλιστική νόσο και άλλες επιλογές για ένα παιδί προσχολικής 

ηλικίας  για το οποίο το πλάνο εντός των επόµενων 5 χρόνων είναι να 

έχει αναπτύξει την ικανότητα της ανάγνωσης λέξεων.  

4. Τρόποι αλληλεπίδρασης. Επικοινωνία δεν είναι µόνο η δυνατότητα 

του ατόµου να µπορεί να εκφράσει τις ανάγκες και τα θέλω του, αν και 

αυτό είναι σίγουρα πρωταρχικής σηµασίας. Η έννοια της επικοινωνίας 

αφορά στο να µπορεί ο επικοινωνός να συµµετέχει όσο πληρέστερα 

γίνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες επικοινωνιακές πράξεις όπως 

οι τυπικοί οµιλητές. Εποµένως κατάλληλες στρατηγικές θα πρέπει να 

ακολουθηθούν για να µάθει π.χ. ο εξελισσόµενος επικοινωνός πώς να 

µεταφέρει πληροφορίες, πως να µαθαίνει πληροφορίες κλπ. 

Τα στοιχεία αυτά αναλύονται στις επόµενες υποενότητες. 

1.2 Είδη Τεχνολογίας 

Ενώ στην αρχή η ΕΕΕ ήταν είτε µη υποβοηθούµενη, δηλαδή µε χρήση 

νοηµατικής και σειρά νευµάτων, ή υποβοηθούµενη χαµηλής τεχνολογίας, δηλαδή 

µε βιβλία επικοινωνίας και επικοινωνιακούς πίνακες εικόνων/λέξεων, µε την 

ανάπτυξη των µικροϋπολογιστών δηµιουργήθηκε πλήθος εφαρµογών ΕΕΕ 

υψηλής τεχνολογίας.  Σηµαντικό είναι ότι η υψηλή τεχνολογία επιτρέπει 

εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης µέσω κανονικών πληκτρολογίων, οθονών 

αφής, εξειδικευµένων διακοπτών, συστηµάτων eye-gaze καθώς και δυνατότητα 

παραγωγής ψηφιοποιηµένης ή συνθετικής οµιλίας (Low & Beukelman, 1988).  
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Υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις της τεχνολογίας ΕΕΕ. Εδώ θα 

διακρίνουµε τις εξής: ΕΕΕ καµίας τεχνολογία, χαµηλής τεχνολογίας, µεσαίας 

τεχνολογίας (αναφέρεται στα Αγγλικά συχνά ως light –ελαφριά- τεχνολογία) και 

υψηλής τεχνολογίας. Η πρώτη είναι µη υποβοηθούµενη ενώ οι άλλες τρεις είναι 

υποβοηθούµενες τεχνολογίες. Οι κατηγορίες αυτές αναλύονται συνοπτικά στον 

Πίνακα 1.1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Κατηγορίες Τεχνολογίας Επαυξητικής & Εναλλακτικής 

Επικοινωνίας 

Τεχνολογία Χαρακτηριστικά 

Καµία  

(Μη υποβοηθούµενη) 

Η µη υποβοηθούµενη επικοινωνία στηρίζεται αποκλειστικά στο 
σώµα του επικοινωνούντος χωρίς εξωτερικά βοηθήµατα ή 
συσκευές. Εποµένως περιλαµβάνει χειρονοµίες, νοήµατα και 
νεύµατα που µπορεί να είναι επίσηµα όπως η γλώσσα ατόµων µε 
ακουστικά ελλείµµατα ή να έχουν επινοηθεί από τους 
επικοινωνούντες και το περιβάλλον τους. 

Παραδείγµατα � Νοηµατική 

� Νοηµατική Makaton 

� Νεύµατα που χρησιµοποιούν τα µωρά 

� ΝΑΙ/ΟΧΙ µε κίνηση κεφαλής 

� ∆είξη 

� 20 ερωτήσεις από τον επικοινωνιακό σύντροφο µε 
απαντήσεις νευµάτων ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Πλεονεκτήµατα Οι τρόποι αυτοί είναι πάντοτε διαθέσιµοι, µπορούν να 
περιλαµβάνουν απεριόριστες επιλογές και έχουν τη δυνατότητα 
να είναι αρκετά γρήγοροι. 

Μειονεκτήµατα Απαιτείται ο επικοινωνιακός σύντροφος να είναι γνώστης των 
νευµάτων (τουλάχιστον ΝΑΙ/ΟΧΙ σε περίπτωση επικοινωνίας 
µέσω ερωτήσεων δοµηµένων για απαντήσεις τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

Χαµηλή  Τα συστήµατα αυτά δεν απαιτούν καµία πηγή ενέργειας και 
περιλαµβάνουν βιβλία ή πίνακες σε χαρτί (λεπτό, χονδρό, 
πλαστικοποιηµένο κλπ.) ή παρόµοιο υλικό  που αποτελούνται 
από εικόνες, φωτογραφίες, σύµβολα και λέξεις.  
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Παραδείγµατα 
� Εκτυπωµένοι Επικοινωνιακοί Πίνακες 

� PECS (Picture Exchange Communication System) 

� Talking Mats (Murphy, 1998; 2006): τα TMs αποτελούνται 
από υλικό βάσης το οποίο δεν είναι λείο, όπως είναι ένα 
κοµµάτι από χαλάκι πάνω στο οποίο µπορούν να 
επικολληθούν µε Velcro™ (χριτς-χρατς) εικόνες/σύµβολα, 
ώστε να χρησιµοποιηθεί ως προσωρινός πίνακας 
επικοινωνίας µε δυνατότητα µετακίνησης των συµβόλων και 
από τον επικοινωνούντα χρήστη ΕΕΕ και από τον 
επικοινωνιακό σύντροφο. Εποµένως είναι στην 
πραγµατικότητα πίνακες που είναι δυναµικοί (όχι στατικοί). 

Πλεονεκτήµατα Συνήθως είναι συστήµατα ΕΕΕ χαµηλού κόστους, φορητά και 
εξατοµικευµένα. Χρειάζονται µικρή εκµάθηση (εδώ γίνεται 
αναφορά στην επιλεγείσα τεχνολογία – όχι στο περιεχόµενο του 
συστήµατος). Ιδανικά σχεδιάζονται ώστε να µπορεί να είναι 
κατανοητά και από µη γνώριµους επικοινωνιακούς συντρόφους. 
∆εν απαιτούν πηγή ενέργειας.  

Χρησιµοποιούνται ως εισαγωγικά συστήµατα προετοιµασίας για 
συστήµατα µεσαίας ή υψηλής τεχνολογίας και ως εφεδρικά 
συστήµατα. 

Μειονεκτήµατα Η ταχύτητά τους είναι περιορισµένη, το λεξιλόγιο είναι 
περιορισµένο και επιπλέον το άτοµο δεν έχει τη δυνατότητα να 
επικοινωνήσει αν δεν είναι κοντά ο επικοινωνιακός σύντροφος 
(π.χ. αποκλείεται η χρήση του τηλεφώνου µε την τεχνολογία 
αυτή, δεν µπορεί το άτοµο να τραβήξει την προσοχή ατόµου σε 
άλλο χώρο) 

Μεσαία  Απαιτούν πηγή ενέργειας (µπαταρίες) και έχουν ως έξοδο φωνή, 
κείµενο ή φως.  

Παραδείγµατα � Συσκευές που ανάβουν και σβήνουν π.χ. διακόπτες BIG 
MAC µε δυνατότητα ηχογραφήσεις µηνύµατος/µηνυµάτων 
(single message devices)  

� Στατικές συσκευές πολλαπλών-µηνυµάτων (2 και 
περισσότερα αποθηκευµένα µηνύµατα προσβάσιµα 
ταυτόχρονα ή σε πολλαπλά επίπεδα) - π.χ.Talking photo al-
bum 
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Πλεονεκτήµατα Το κόστος τους είναι χαµηλό έως µέτριο. Ως επί το πλείστον 
είναι φορητά συστήµατα ΕΕΕ.  Η εκµάθηση χρήσης είναι 
σχετικά χαµηλή. Είναι απόλυτα κατανοητά στον ακροατή και 
µπορεί περιστασιακά να χρησιµοποιηθούν για επικοινωνία εξ 
αποστάσεως και τηλεφωνικά.  

Μειονεκτήµατα Έχουν περιορισµένη ταχύτητα επικοινωνίας και περιορισµένο 
λεξιλόγιο. Απαιτείται πηγή ενέργειας.  

Υψηλή  ∆υναµικά µικροηλεκτρονικά συστήµατα τα οποία παράγουν 
οµιλία. Αυτές οι συσκευές µπορεί να είναι βασισµένες σε 
υπολογιστή (notebook, netbook, smartphone, tablet, γραφείου 
κλπ.) ή µπορεί να είναι αποκλειστικά για επικοινωνία (dedicated 
communication aids). 

Παραδείγµατα � Εφαρµογές Text-to-speech (βλ. Κεφάλαιο 3) 

Πλεονεκτήµατα Οι συσκευές αυτής της τεχνολογίας συνήθως έχουν τη 
δυνατότητα προσαρµογής και επέκτασης καθώς οι δεξιότητες 
και απαιτήσεις του χρήστη αυξάνουν. Επειδή δεν στηρίζονται 
αποκλειστικά σε προαποθηκευµένα µηνύµατα δίνουν τη 
δυνατότητα στο χρήστη να πραγµατοποιήσει εκτενείς και 
αποτελεσµατικές επικοινωνίες. Συνήθως είναι φορητές και είναι 
εύκολες στην κατανόηση από τους συνοµιλητές. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για επικοινωνία µέσω τηλεφώνου και εξ 
αποστάσεως.  

Συνήθως οι συσκευές αυτές έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης µε 
άλλες συσκευές (π.χ. περιφερειακά υπολογιστών και συστήµατα 
ελέγχου περιβάλλοντος). 

Οι συσκευές υψηλής τεχνολογίας συχνά έχουν επιπλέον 
χαρακτηριστικά, όπως δυνατότητα χρήσης πολλών γλωσσών, 
πρόβλεψης λέξεων, πρόσβαση σε άλλες εφαρµογές καθώς και 
διαδικτυακή πρόσβαση και δυνατότητα σύνδεσης µε Wi-Fi και 
Bluetooth.  

Μειονεκτήµατα Μέτριο έως πολύ υψηλό κόστος. Το µέτριο αφορά συσκευές που 
δεν είναι αποκλειστικά για την επικοινωνία και χρησιµοποιούν 
συµβατική τεχνολογία. Απαιτούν τροφοδοτικό για να 
χρησιµοποιηθούν (διαθέτουν µπαταρία επαναφορτιζόµενη 
συνήθως). Η εκπαίδευση χρήσης της συσκευής είναι εκτενής. 
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Η κατηγορία ΕΕΕ µη υποβοηθητικής τεχνολογίας δεν είναι στόχος 

ανάλυσης του παρόντος συγγράµµατος, απλά αναφέρεται για λόγους πληρότητας.  

Όσον αφορά τη µεσαία και την υψηλή τεχνολογία υπάρχουν εκατοντάδες 

προϊόντα που µπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τεράστιου εύρους 

επικοινωνιακών προβληµάτων, ηλικιών και ικανοτήτων.  Αυτά είναι γνωστά και 

ως speech generating devices (SGDs), δηλαδή συσκευές παραγωγής οµιλίας ή 

voice output communication aids (VOCAs) επικοινωνιακά βοηθήµατα φωνητικής 

εξόδου. Κάποιες συσκευές  ΕΕΕ µπορούν να παρέχουν µόνο ένα ηχογραφηµένο 

µήνυµα ενώ άλλες µερικές χιλιάδες ηχητικών µηνυµάτων τα οποία συνθέτονται 

ηλεκτρονικά (συνθετική οµιλία). Συνήθως, οι συσκευές αποκλειστικής χρήσης 

ΕΕΕ µε συνθετική οµιλία, που είναι διαθέσιµες στο εµπόριο, δεν υποστηρίζουν την 

Ελληνική γλώσσα.  

Όταν χρησιµοποιείται µεσαίας ή υψηλής τεχνολογίας σύστηµα ΕΕΕ, 

απαιτείται η ύπαρξη συστήµατος χαµηλής τεχνολογίας ως εφεδρικό (backup) 

σύστηµα καθώς τα συστήµατα µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας µπορεί να µην 

είναι διαθέσιµα πάντοτε, π.χ. όταν εκφορτιστεί η µπαταρία ή όταν χρειαστεί η 

συσκευή επισκευή. Επίσης οι Beukelman, Ball, & Fager (2008) προσδιόρισαν 

επικοινωνιακά πλαίσια στα οποία οι χαµηλής τεχνολογίας συσκευές µπορεί να 

είναι προτιµητέες όπως π.χ. κατά τη διάρκεια του γεύµατος, όταν το άτοµο 

ντύνεται, ξεκουράζεται ή είναι στο µπάνιο.  

Τα είδη των εκτιθέµενων προβολών σε συσκευές ΕΕΕ είναι δύο ειδών 

(Woltosz, 1994; Woltosz & Lawrence, 1997; Turnbull, Turnbull, & Wehmeyer, 

2007): 

•  Σταθερή εκτιθέµενη προβολή (Fixed Display) - αποτελείται από 

προεπιλεγµένο σύνολο εικόνων ή συµβόλων σε κάθε οθόνη που 

προβάλλεται (ηλεκτρονική ή τυπωµένη). Η κάθε εκτιθέµενη προβολή 

µπορεί να αλλάξει µε βάση το περιεχόµενο της επικοινωνιακής 

ανταλλαγής χειρωνακτικά από το ίδιο το άτοµο ή τον επικοινωνιακό 

σύντροφο. Για παράδειγµα στο µάθηµα της γεωγραφίας θα ήταν 

διαφορετικό το περιεχόµενο που θα έπρεπε να είναι διαθέσιµο σε σχέση 

µε άλλα µαθήµατα.  Οι συσκευές σταθερά εκτιθέµενων προβολών έχουν τη 

δυνατότητα ηχογράφησης πολλών µηνυµάτων, συνήθως σε πολλά επίπεδα 

µε αποτέλεσµα να µπορεί να «χτιστεί» η επικοινωνία ξεκινώντας π.χ. µε 

µόλις 4 επιλογές και φτάνοντας σε περίπου 200. Συχνά χρησιµοποιούνται 
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ως µέσο ενίσχυσης της ανάπτυξης της επικοινωνιακής ικανότητας του 

ατόµου (κυρίως σε παιδιά) και όχι ως ο τελικός τρόπος επικοινωνίας του 

ατόµου που δεν έχει σοβαρά γνωστικά ελλείµµατα. 

• ∆υναµική εκτιθέµενη προβολή (Dynamic Display) – επιτρέπει στο χρήστη 

να κάνει µια σειρά από επιλογές για τις επικοινωνιακές του ανάγκες. 

Οπότε έχει τη δυνατότητα να αλλάζει πολύ εύκολα. Συχνά οι συσκευές µε 

δυναµικά εκτιθέµενη προβολή έχουν και ένα τµήµα της οθόνης το οποίο 

είναι στατικό.  Το σύνολο των συµβόλων που µπορούν να περιέχουν είναι 

µερικές χιλιάδες ενώ οι διαθέσιµες λέξεις (λαµβάνοντας υπόψη την κλίση 

των ρηµάτων και ουσιαστικών)  είναι στις δεκάδες χιλιάδες µε δυνατότητα 

να ξεπερνούν τις 100000 σε κάποιες συσκευές. Έτσι ο χρήστης έχει στη 

διάθεσή του τεράστιο λεξιλόγιο. Οι συσκευές αυτές χρησιµοποιούν 

συνθετική οµιλία (Κεφάλαιο 3) και συνήθως  διαθέτουν οθόνη αφής. 

Οι διακρίσεις αυτές µεταξύ των συσκευών ΕΕΕ αφορούν κυρίως συσκευές 

που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε ο κύριος ρόλος τους είναι η επικοινωνία και έχουν 

συχνά πολύ υψηλό κόστος µε λογισµικό µη διαθέσιµο για την Ελληνική γλώσσα.  

Στο Σχήµα 1.1 εµφανίζονται παραδείγµατα συστηµάτων ΕΕΕ χαµηλής, 

µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας (στατικών, δυναµικών). 

Τα τελευταία χρόνια µε την ευρύτατη διάδοση των φορητών υπολογιστών, 

των tablets και των smartphones που είναι διαθέσιµα ως προϊόντα ευρείας 

κατανάλωσης  οι dedicated συσκευές έχουν δεχθεί αρκετό ανταγωνισµό. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσµα να στραφούν οι εταιρείες  στην ανάπτυξη λογισµικών για την 

υποστήριξη της επικοινωνίας που µπορούν να λειτουργήσουν σε υπολογιστές 

άµεσα διαθέσιµους στην αγορά. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ανάγκες των ατόµων 

µε επικοινωνιακές διαταραχές µπορούν να καλυφθούν ακόµα και µε λογισµικό 

γενικής χρήσης, π.χ. Microsoft Word και Powerpoint.  Συγκεκριµένα για αρκετά 

έτη στο Εργαστήριo Νέων Τεχνολογιών Λογοθεραπείας του Τµήµατος 

Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας υποστηρίχθηκαν άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα 

επικοινωνίας µε λογισµικό γενικής χρήσης. Επίσης αν λάβει κανείς υπόψη την 

έκρηξη που έχει γίνει σε περιφερειακές συσκευές φωτογραφίας, βιντεοσκόπησης 

κλπ. καθιστά πολύ εύκολη και τη δηµιουργία εξατοµικευµένου υλικού για κάθε 

χρήστη ΕΕΕ (Shane, et al., 2012). 

 



 

Android

γίνει ευρύτατα διαθέσιµη.  Έτσι, ενώ οι συσκευές ΕΕΕ παλαιότερα 

άτοµα που τις χρησιµοποιούσαν να ξεχωρίζουν κάνοντ

τους να αποφεύγουν να τις χρησιµοποιούν, τώρα µε τις τεχνολογίες αυτές ο

χρήστες ΕΕΕ έχουν µια συσκευή που είναι ζηλευτή από πολλούς. Στο Κεφάλαιο 8 

θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη χρήση αυτών των τεχνολογιών για ΕΕΕ. 

επικοινωνίας συνήθως είναι ανθεκτικής κατασκευής γ

πτώση, χτυπήµατα κλπ. Επίσης είναι και αρκετά στεγανές καθώς 

χρησιµοποιούνται  στις περισσότερες δραστηριότητες καθηµερινότητας των 
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Ακόµα πιο πρόσφατα η τεχνολογία των 

AndroidTM µε τη δυνατότητα να τρέχουν πολλές εφαρµογές  τύπου “

γίνει ευρύτατα διαθέσιµη.  Έτσι, ενώ οι συσκευές ΕΕΕ παλαιότερα 

άτοµα που τις χρησιµοποιούσαν να ξεχωρίζουν κάνοντ

τους να αποφεύγουν να τις χρησιµοποιούν, τώρα µε τις τεχνολογίες αυτές ο

χρήστες ΕΕΕ έχουν µια συσκευή που είναι ζηλευτή από πολλούς. Στο Κεφάλαιο 8 

θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη χρήση αυτών των τεχνολογιών για ΕΕΕ. 

Σηµειώνεται ότι οι συσκευές που είναι αποκλειστικά συσκευές 

επικοινωνίας συνήθως είναι ανθεκτικής κατασκευής γ

πτώση, χτυπήµατα κλπ. Επίσης είναι και αρκετά στεγανές καθώς 

χρησιµοποιούνται  στις περισσότερες δραστηριότητες καθηµερινότητας των 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗΣ 

Σχήµα 1.

Ακόµα πιο πρόσφατα η τεχνολογία των 

µε τη δυνατότητα να τρέχουν πολλές εφαρµογές  τύπου “

γίνει ευρύτατα διαθέσιµη.  Έτσι, ενώ οι συσκευές ΕΕΕ παλαιότερα 

άτοµα που τις χρησιµοποιούσαν να ξεχωρίζουν κάνοντ

τους να αποφεύγουν να τις χρησιµοποιούν, τώρα µε τις τεχνολογίες αυτές ο

χρήστες ΕΕΕ έχουν µια συσκευή που είναι ζηλευτή από πολλούς. Στο Κεφάλαιο 8 

θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη χρήση αυτών των τεχνολογιών για ΕΕΕ. 

Σηµειώνεται ότι οι συσκευές που είναι αποκλειστικά συσκευές 

επικοινωνίας συνήθως είναι ανθεκτικής κατασκευής γ

πτώση, χτυπήµατα κλπ. Επίσης είναι και αρκετά στεγανές καθώς 

χρησιµοποιούνται  στις περισσότερες δραστηριότητες καθηµερινότητας των 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗΣ 

Σχήµα 1.1 Παραδείγµατα

Ακόµα πιο πρόσφατα η τεχνολογία των 

µε τη δυνατότητα να τρέχουν πολλές εφαρµογές  τύπου “

γίνει ευρύτατα διαθέσιµη.  Έτσι, ενώ οι συσκευές ΕΕΕ παλαιότερα 

άτοµα που τις χρησιµοποιούσαν να ξεχωρίζουν κάνοντ

τους να αποφεύγουν να τις χρησιµοποιούν, τώρα µε τις τεχνολογίες αυτές ο

χρήστες ΕΕΕ έχουν µια συσκευή που είναι ζηλευτή από πολλούς. Στο Κεφάλαιο 8 

θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη χρήση αυτών των τεχνολογιών για ΕΕΕ. 

Σηµειώνεται ότι οι συσκευές που είναι αποκλειστικά συσκευές 

επικοινωνίας συνήθως είναι ανθεκτικής κατασκευής γ

πτώση, χτυπήµατα κλπ. Επίσης είναι και αρκετά στεγανές καθώς 

χρησιµοποιούνται  στις περισσότερες δραστηριότητες καθηµερινότητας των 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

αδείγµατα συστηµάτων ΕΕΕ

Ακόµα πιο πρόσφατα η τεχνολογία των tablet

µε τη δυνατότητα να τρέχουν πολλές εφαρµογές  τύπου “

γίνει ευρύτατα διαθέσιµη.  Έτσι, ενώ οι συσκευές ΕΕΕ παλαιότερα 

άτοµα που τις χρησιµοποιούσαν να ξεχωρίζουν κάνοντ

τους να αποφεύγουν να τις χρησιµοποιούν, τώρα µε τις τεχνολογίες αυτές ο

χρήστες ΕΕΕ έχουν µια συσκευή που είναι ζηλευτή από πολλούς. Στο Κεφάλαιο 8 

θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη χρήση αυτών των τεχνολογιών για ΕΕΕ. 

Σηµειώνεται ότι οι συσκευές που είναι αποκλειστικά συσκευές 

επικοινωνίας συνήθως είναι ανθεκτικής κατασκευής γ

πτώση, χτυπήµατα κλπ. Επίσης είναι και αρκετά στεγανές καθώς 

χρησιµοποιούνται  στις περισσότερες δραστηριότητες καθηµερινότητας των 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

συστηµάτων ΕΕΕ 

tablet π.χ. το  iPad

µε τη δυνατότητα να τρέχουν πολλές εφαρµογές  τύπου “

γίνει ευρύτατα διαθέσιµη.  Έτσι, ενώ οι συσκευές ΕΕΕ παλαιότερα 

άτοµα που τις χρησιµοποιούσαν να ξεχωρίζουν κάνοντας τα ίδια 

τους να αποφεύγουν να τις χρησιµοποιούν, τώρα µε τις τεχνολογίες αυτές ο

χρήστες ΕΕΕ έχουν µια συσκευή που είναι ζηλευτή από πολλούς. Στο Κεφάλαιο 8 

θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη χρήση αυτών των τεχνολογιών για ΕΕΕ. 

Σηµειώνεται ότι οι συσκευές που είναι αποκλειστικά συσκευές 

επικοινωνίας συνήθως είναι ανθεκτικής κατασκευής για να προφυλάσσονται από 

πτώση, χτυπήµατα κλπ. Επίσης είναι και αρκετά στεγανές καθώς 

χρησιµοποιούνται  στις περισσότερες δραστηριότητες καθηµερινότητας των 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

π.χ. το  iPadTM και τα tablet

µε τη δυνατότητα να τρέχουν πολλές εφαρµογές  τύπου “APP” έχει 

γίνει ευρύτατα διαθέσιµη.  Έτσι, ενώ οι συσκευές ΕΕΕ παλαιότερα έκαναν 

τα ίδια και τους οικείους 

τους να αποφεύγουν να τις χρησιµοποιούν, τώρα µε τις τεχνολογίες αυτές ο

χρήστες ΕΕΕ έχουν µια συσκευή που είναι ζηλευτή από πολλούς. Στο Κεφάλαιο 8 

θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη χρήση αυτών των τεχνολογιών για ΕΕΕ.  

Σηµειώνεται ότι οι συσκευές που είναι αποκλειστικά συσκευές 

ια να προφυλάσσονται από 

πτώση, χτυπήµατα κλπ. Επίσης είναι και αρκετά στεγανές καθώς 

χρησιµοποιούνται  στις περισσότερες δραστηριότητες καθηµερινότητας των 

tablet 

” έχει 

έκαναν τα 

και τους οικείους 

τους να αποφεύγουν να τις χρησιµοποιούν, τώρα µε τις τεχνολογίες αυτές οι 

χρήστες ΕΕΕ έχουν µια συσκευή που είναι ζηλευτή από πολλούς. Στο Κεφάλαιο 8 

Σηµειώνεται ότι οι συσκευές που είναι αποκλειστικά συσκευές 

ια να προφυλάσσονται από 

πτώση, χτυπήµατα κλπ. Επίσης είναι και αρκετά στεγανές καθώς 

χρησιµοποιούνται  στις περισσότερες δραστηριότητες καθηµερινότητας των 
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χρηστών τους. Αντίθετα οι συσκευές που χρησιµοποιούν συµβατική τεχνολογία 

υπολογιστών notebook, netbook, smartphone, tablet κλπ. απαιτούν πολύ 

προσεκτική χρήση.  

Οι Williams, Krezman, and McNaughton (2008) θεωρούν ότι κατά την 

αξιολόγηση και παρέµβαση ΕΕΕ, µία προσέγγιση δεν είναι ποτέ αρκετή. Είναι 

σηµαντικό να είναι διαθέσιµες πολλαπλές συσκευές, στρατηγικές, επικοινωνιακοί 

σύντροφοι και περιβάλλοντα επικοινωνίας, για να υπάρχει δυνατότητα επιλογής 

της βέλτιστης προσέγγισης ανάλογα µε το επικοινωνιακό πλαίσιο κάθε φορά 

(Blackstone, Williams, & Wilkins, 2007; Mathy,  Yorkston, & Gutmann, 2000; 

Williams, Krezman, & McNaughton, 2008). 

 

1.3  Τρόποι Πρόσβασης 

Ορισµένα άτοµα έχουν σοβαρά κινητικά προβλήµατα που δεν τους 

επιτρέπουν την τυπική πρόσβαση σε µια συσκευή επικοινωνίας, πχ. τη χρήση 

πληκτρολογίου ή την ενεργοποίηση της επιθυµητής επιλογής πατώντας την µε ένα 

δάκτυλο ή την παλάµη. Για αυτά τα άτοµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης µέσω άλλων σηµείων του σώµατος που παρέχουν 

αξιόπιστη επαναλαµβανόµενη κίνηση π.χ. το κεφάλι, το πόδι, ή ακόµα και µέσω 

της κίνησης των οφθαλµών (συστήµατα eye-gaze). Το επόµενο υποκεφάλαιο είναι 

αφιερωµένο στους τρόπους πρόσβασης.  

 

1.4  Τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας 

Κατά την τυπική συνοµιλία χρησιµοποιούµε λέξεις οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τις έννοιες που θέλουµε να µεταβιβάσουµε. Στην ΕΕΕ  ένα 

µεγάλο εύρος ειδών συµβόλων µπορούν να χρησιµοποιηθούν, όπως γραπτές 

λέξεις ή γράµµατα, φωτογραφίες, σχέδια ή τυποποιηµένα σύνολα συµβόλων. Η 

χρήση των συµβόλων που είναι λιγότερο αφηρηµένα σε σχέση µε τις λέξεις ή οι 

ιδέες που αντιπροσωπεύουν συχνά διευκολύνει τη γλωσσική κατάκτηση σε 

περίπτωση παιδιών.  

Με βάση έρευνες (Mizuko, 1987; Mirenda & Locke, 1989; Clapsaddle, 

2009), οι επιλογές του περιεχοµένου ενός συστήµατος ΕΕΕ αποτελούν ένα 

συνεχές φάσµα (ευκολότερες σε δυσκολότερες):      
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• χειρονοµίες /νεύµατα   (ευκολότερες) 

• νοήµατα 

• αντικείµενα 

• αντικείµενα µε φωτογραφίες και λέξεις  

• έγχρωµες φωτογραφίες 

• ασπρόµαυρες φωτογραφίες 

• µικροαντικείµενα  

• PCS  ή Widget σύµβολα 

• Bliss σύµβολα 

• εικόνες ή εικονοσύµβολα και λέξεις  

• λέξεις      (δυσκολότερες) 

 

Κάποιοι χρήστες είναι σε θέση να διαβάσουν λέξεις και έτσι δε χρειάζονται 

σύµβολα. Άλλοι µπορούν να χρησιµοποιούν τα σύµβολα για να διευκολυνθούν 

στην κατανόηση των γραπτών λέξεων ενώ άλλοι στηρίζονται µόνο στα σύµβολα.  

Υπάρχει πλήθος συµβόλων από διάφορες χώρες που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην ΕΕΕ (κάποια πολύ γνωστά, άλλα λιγότερο γνωστά), όπως 

(TalkSense, 2011):  

• Axelia Symbols • ARASAAC Symbols • Barker Creek 

• Beeldboek/Beeldlezen 

Symbols 

• Beta Symbols • Blissymbols 

• Change Symbols • Clicker Symbols • Dilite Picture Cards 

• Do2Learn Symbols • Dynasyms • Earth Language Sym-

bols 

• Easy Vectors Symbols • Elephant's Memory 

Symbols 

• Eye-Cons 

• Greenhouse Interactive 

Communication Cards 

• Gus Symbols • Helping To Grow Pic-

ture Cards 
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• How Is It Symbols • Imaginart Symbols • Imagine Symbols 

• Ispeek Symbols • Language Images 

Communication Boards 

• Language, Learning, 

and Living Symbols 

• Lesson Pix Symbols • Literacy Support Sym-

bols 

• Makaton Symbols 

• Metacom • Minspeak Symbols • Mulberry Symbols 

• Northumberland LEA 

Clipart 

• Oakland School Sym-

bols 

• Parler Pictos 

• Pasigraphy • Passports to Independ-

ence Symbols 

• PCS (Picture Communi-

cation Symbols) 

• Pick 'n Stick Symbols • PICOL Symbols • Picsyms 

• Pictobabble Symbols • Pictogram Symbols • Pictograph Ideograph 

Communication (PIC) 

Symbols 

• Picture Dictionary Sym-

bols 

• Picture Express Sym-

bols 

• Pixons 

• Quickpics • Rebus Symbols • Sclera Pictograms 

• TalkSense Sensible 

Symbols  

• SigSymbols • Signology Symbols 

• Signwriting Symbols • Slater Software Symbols • Softpics (Fantasticpics) 

Symbols 

• Speech Page Symbols • Straight Street Symbols • SymbolStix 

• Tech/Syms • Unlimiter Symbols • Use Visual Strategies 

Symbols 

• Visitaal Symbols • Widgit Symbols  

Στον Πίνακα 1.2 αναφέρονται συχνά χρησιµοποιούµενα σύµβολα στα 

συστήµατα ΕΕΕ σταθερής προβολής ή δυναµικής προβολής και τα 

χαρακτηριστικά τους. Επίσης στο Σχήµα 1.2 παρουσιάζονται παραδείγµατα 

εικονοσυµβόλων που χρησιµοποιούνται σε χαµηλής έως υψηλής τεχνολογίας 

συστήµατα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2  Συχνά Χρησιµοποιούµενα Σύµβολα 

Είδος 
Εικονο-

συµβόλου 

 

Περιγραφή 

 

∆ιαθέτης 

Bliss Είναι µια συµβολική, γραφική γλώσσα που 
αποτελείται από πάνω από 4500 σύµβολα 
(που κατασκευάζονται από 100 βασικά 
σύµβολα). Οι χαρακτήρες-Bliss µπορούν να 
συνδυαστούν και να επανασυνδυαστούν µε 
ατελείωτους τρόπους ώστε να δηµιουργηθούν 
νέα σύµβολα. Οι λέξεις-Bliss µπορούν να 
τοποθετηθούν διαδοχικά για να συνταχθούν 
πολλοί τύποι προτάσεων. Τα σύµβολα Bliss 
διαφέρουν από τα περισσότερα παγκόσµια 
σύµβολα γραφής καθώς δεν υπάρχει 
απευθείας αντιστοίχιση µεταξύ συµβόλων και 
ήχων µιας γλώσσας. 

www.blissymbolics.org 

PCS Τα PCS είναι ένα εκτεταµένο σύνολο 
συµβόλων (περίπου 12000) που 
χρησιµοποιούν σχέδιο όπως είναι τα 
κινούµενα σχέδια και διατίθενται σε έγχρωµα 
ή ασπρόµαυρα. 

Κατηγοριοποιούνται σε διάφορες κατηγορίες, 
όπως π.χ.: άνθρωποι, συναισθήµατα, 
ενέργειες, υγεία, φαγητά, καθηµερινότητα, 
ρούχα, διασκέδαση, σχολείο (υπάρχουν και 
εξειδικευµένες εικόνες για συγκεκριµένα 
µαθήµατα). Χρησιµοποιούνται συχνά και σε 
θεραπεία λόγου και οµιλίας ακόµα σε άτοµα 
τα οποία είναι οµιλούντα.  

www.mayer-johnson.com 

Pictograms: Tα Pictograms είναι περίπου 1500 
εικονοσύµβολα τα οποία είναι άσπρα σε 
µαύρο φόντο. Έχουν σχεδιαστεί για άτοµα µε 
γνωστικά προβλήµατα  καθότι περιλαµβάνουν 
µόνο πληροφορίες ώστε να οδηγήσουν στη 
σωστή αναγνώριση του συµβόλου. Επίσης 
επειδή οι εικόνες είναι ασπρόµαυρες οι 

www.pictogram.se 
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πληροφορίες είναι χρήσιµες και για άτοµα 
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα όρασης.  

SymbolStix Το σύστηµα συµβόλων αυτό αποτελείται 
συνολικά από περίπου 12000 σύµβολα και 
χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό ρεαλιστικών και 
τύπου κινούµενων σχεδίων.  Οι εικόνες 
SymbolStix χρησιµοποιούνται συχνά σε 
εφαρµογές app ΕΕΕ λειτουργικού συστήµατος 
iOS.  

symbolstix.n2y.com 

Widgit  

Symbols: 
Τα σύµβολα Widgit Symbol Set είναι πάνω 
από 11,000 και καλύπτουν ένα λεξιλόγιο της 
Αγγλικής γλώσσας πάνω από 40,000 λέξεις. 
Το καθένα από τα απλά σχεδιασµένα µε 
έντονα χρώµατα σύµβολα συµβολίζει µία 
έννοια κατά τρόπο σαφή  και συνοπτικό. 
Επειδή καλύπτουν µια σειρά από ευρύτατα 
θέµατα (συµπεριλαµβανοµένων και πολλών 
διδακτικών θεµάτων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στην τάξη) είναι κατάλληλα 
για τους χρήστες συµβόλων όλων των ηλικιών 
και των ικανοτήτων. Τα σύµβολα Widgit 
ακολουθούν µια περιεκτική «σχηµατική 
δοµή», δηλαδή υπάρχουν σταθεροί κανόνες 
για το πώς κάθε σύµβολο διαµορφώνεται. Οι 
απλοί κανόνες είναι γρήγορα αναγνωρίσιµοι 
από τους χρήστες συµβόλων, επιτρέποντάς 
τους να καταλάβουν την έννοια νέων 
συµβόλων. 

www.widgit.com 

 

Στον τοµέα της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα είναι δηµοφιλή τα σύµβολα 

και η νοηµατική γλώσσα Makaton που δηµιουργήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο 

για χρήση σε σχολικό περιβάλλον ως εναλλακτική της Βρετανικής Νοηµατικής 

(British Sign Language –BSL) (Sheehy & Duffy, 2009).  Υπάρχουν ερωτήµατα για 

τη χρήση της καθότι αφενός δεν διατίθεται βιβλιογραφία τεκµηριωµένης 

πρακτικής για άλλες γλώσσες/χώρες, αφετέρου στην Αυστραλία που 

χρησιµοποιείτο από τη δεκαετία του 80 πρόσφατα αντικαταστάθηκε µε 

νοηµατική που υποστηρίζει καλύτερα τα Αγγλικά Αυστραλίας. Στις ΗΠΑ δεν 



χρησιµοποιήθηκε στην ειδική αγωγή. 

ενσωµατωθεί στα 

αυτά. 
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χρησιµοποιήθηκε στην ειδική αγωγή. 

ενσωµατωθεί στα 

αυτά.  

 

Σχήµα 1.2 Παραδείγµατα

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗΣ 

χρησιµοποιήθηκε στην ειδική αγωγή. 

ενσωµατωθεί στα Widgit 

Παραδείγµατα συχνά 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗΣ 

χρησιµοποιήθηκε στην ειδική αγωγή.   

 symbols και γι

συχνά χρησιµοποιο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Όσον αφορά τα 

αι γι αυτό δεν γίνεται ξεχωριστή µνεία σε 

χρησιµοποιούµενων εικονοσ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όσον αφορά τα Makaton

αυτό δεν γίνεται ξεχωριστή µνεία σε 

εικονοσυµβόλων σε συστήµατα 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Makaton σύµβολα, έχουν 

αυτό δεν γίνεται ξεχωριστή µνεία σε 

 

σε συστήµατα ΕΕΕ

έχουν 

αυτό δεν γίνεται ξεχωριστή µνεία σε 

ΕΕΕ. 
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Συνήθως τα άτοµα που χρησιµοποιούν ΕΕΕ δεν χρησιµοποιούν µόνο µια 

από τις παραπάνω επιλογές, αλλά επιλέγονται για αυτούς τα σύµβολα (µε τη 

γενικότερη έννοια) ανάλογα µε τι είναι πιο προσβάσιµο και γνωστό. Π.χ. για 

οικεία πρόσωπα µπορούν να χρησιµοποιήσουν πραγµατικές φωτογραφίες, για 

ΝΑΙ/ΟΧΙ τις ίδιες τις λέξεις, αν τις αναγνωρίζουν και για άλλες έννοιες PCS.  

Σηµειώνεται ότι για την ελληνική γλώσσα δεν είναι ευρέως διαθέσιµες 

συσκευές µε συνθέτη οµιλίας υψηλής τεχνολογίας. Είναι, όµως, πολύ εύκολο να 

χρησιµοποιηθούν είτε ευρέως διαθέσιµα σύµβολα και εικόνες από το διαδίκτυο 

(από συνδροµητικές και µη υπηρεσίες), είτε ψηφιακές φωτογραφίες στις οποίες 

να προστεθούν ηχογραφήσεις ή ακόµα και µικρά βίντεο (ψηφιακή οµιλία).   

Πράγµατα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις επιλογές 

περιεχοµένου σε ένα σύστηµα ΕΕΕ είναι το µέγεθος των συµβόλων και ο 

συνολικός αριθµός συµβόλων που παρουσιάζονται ταυτόχρονα σε µια εκτιθέµενη 

προβολή, ανάλογα µε τους γνωστικούς περιορισµούς του ατόµου.  

 

1.5  Τρόποι Αλληλεπίδρασης 

Η παροχή ενός συστήµατος επικοινωνίας σαφώς και δεν εξασφαλίζει και 

µια επιτυχηµένη επικοινωνιακή αλληλεπίδραση (Calculator & Luchko, 1983; 

Schepis & Reid, 2003) καθώς η επικοινωνία είναι µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

ατόµων (Reichle, 1997). Εποµένως τόσο ο χρήστης ΕΕΕ όσο και ο επικοινωνιακός 

σύντροφος θα πρέπει να προσαρµοστούν στις δεξιότητες και ανάγκες του καθενός 

ώστε να είναι επιτυχής η αλληλεπίδραση (Mirenda, Iacono, & Williams, 1990; 

Schepis & Reid, 2003). 

Σύµφωνα µε τους  Light, Binger, Agate, and Ramsey (1999), τα άτοµα µε 

σοβαρά προβλήµατα επικοινωνίας πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξουν 

επικοινωνιακή επάρκεια (communicative competence) προκειµένου να είναι 

επιτυχής και µε µακροχρόνια διάρκεια (δηλαδή να µην εγκαταλειφθεί όπως θα 

δούµε σε µεταγενέστερο κεφάλαιο) η χρήση του συστήµατος ΕΕΕ. Αναφέρουν 

τέσσερεις τοµείς δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν (Light, 1989): 

• Γλωσσικές δεξιότητες.  Αφορούν την επάρκεια του ατόµου στη χρήση 

ΕΕΕ στη γλώσσα που οµιλείται στην κοινότητα που το περιβάλλει. Εδώ 

περιλαµβάνονται και η µάθηση του γλωσσικού κώδικα του συστήµατος 

ΕΕΕ, το λεξιλόγιο, τα σύµβολα καθώς επίσης και ο σχηµατισµός 
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προτάσεων µέσω συνδυασµού πολλαπλών επιλογών από το σύστηµα 

ΕΕΕ που χρησιµοποιείται. 

• Λειτουργικές ∆εξιότητες. Αφορούν τις τεχνικές δεξιότητες που 

χρειάζονται για να «λειτουργήσει» το σύστηµα ΕΕΕ. Αυτές 

περιλαµβάνουν τις κινητικές δεξιότητες πρόσβασης της συσκευής ΕΕΕ, 

τους αισθητηριακούς περιορισµούς, τους γνωστικούς περιορισµούς, τη 

δυνατότητα αποµνηµόνευσης κλπ.  Επίσης καλό είναι να µπορεί να 

πλοηγείται άνετα ο χρήστης από σελίδα σε σελίδα (αν αυτό απαιτείται) 

καθώς και να είναι εύκολη η συσκευή στην ενεργοποίηση/ 

απενεργοποίηση. 

• Κοινωνικές δεξιότητες. Αναφέρονται στη πραγµατολογία των 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, π.χ. έναρξη και συνέχιση συζήτησης, 

χαιρετισµός, σχολιασµός, αιτήµατα, ερωτήµατα, συνειδητή επιλογή, 

απόρριψη, εναλλαγή σειράς οµιλητών (turn taking) κλπ. 

• ∆εξιότητες στρατηγικής. Αφορούν την ικανότητα του ατόµου να 

αντισταθµίζει τους λειτουργικούς περιορισµούς στους παραπάνω τρεις 

τοµείς. Αυτές οι δεξιότητες βελτιστοποιούν αυτά που ξέρει και που 

µπορεί να κάνει ο χρήστης ΕΕΕ. 

 

1.6  Επιλογή Λεξιλογίου 

Το περιεχόµενο ενός συστήµατος επαυξητικής ή εναλλακτικής 

επικοινωνίας  αποτελεί το «Λεξιλόγιο» που θα χρησιµοποιεί το άτοµο. Αυτό είναι 

ένα χαρακτηριστικό, όπως και τα προηγούµενα τέσσερα, το οποίο εξαρτάται από 

το άτοµο, τις ανάγκες του και τις δυνατότητές του. Στο Κεφάλαιο 5 όπου θα γίνει 

αναφορά σε αναπτυξιακές διαταραχές θα συζητηθεί και η ανάπτυξη λεξιλογίου. 

Είναι σηµαντικό όµως να κρατήσουµε από όλα τα προαναφερθέντα ότι το 

λεξιλόγιο του χρήστη ΕΕΕ δεν είναι απαραίτητο να είναι οµοιόµορφο, µπορεί 

δηλαδή, για παράδειγµα, να περιλαµβάνει οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

µορφές επικοινωνίας ή συνδυασµό αυτών  για την έννοια «πίνω»: 

 



 

χρήστες ΕΕΕ είναι η ικανότητα να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν µε τον πιο 

γρήγορο τρόπο (

περιεχοµένου και το είδος των συστηµάτων που θα επι

υπάρχουν µια σειρά από 

είναι διαθέσιµες για το χρήστη ΕΕΕ. 

βέβαια µπορεί να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο ανάλογα µε τις αν

ικαν

& 

πρέπει να του παρέχει: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗ 

 

 

 
πίνω

Εκτυπωµένη λ

 
Πρέπει 

χρήστες ΕΕΕ είναι η ικανότητα να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν µε τον πιο 

γρήγορο τρόπο (

περιεχοµένου και το είδος των συστηµάτων που θα επι

υπάρχουν µια σειρά από 

είναι διαθέσιµες για το χρήστη ΕΕΕ. 

βέβαια µπορεί να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο ανάλογα µε τις αν

ικανότητές του.

Ναι  

Τι είναι αυτό;

Τι κάνεις;

Εποµένως µε βάση τα είδη των επικοινωνιακών 

& Binger, 1998) και των δυνατοτήτων του

πρέπει να του παρέχει: 

1. Έκφραση των «θέλω» και των αναγκών

• 

2. Μεταφορά Πληροφορίας 

• 

3. Κοινωνική

• 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗ 

πίνω 

Εκτυπωµένη λέξη Εικονοσύµβολο

Πρέπει πάντοτε να λαµβάνουµε υπό

χρήστες ΕΕΕ είναι η ικανότητα να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν µε τον πιο 

γρήγορο τρόπο (AACI, 2008).  Εποµένως, α

περιεχοµένου και το είδος των συστηµάτων που θα επι

υπάρχουν µια σειρά από λέξεις/

είναι διαθέσιµες για το χρήστη ΕΕΕ. 

βέβαια µπορεί να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο ανάλογα µε τις αν

ότητές του. 

Όχι  ∆εν 

Τι είναι αυτό; Πού;  

Τι κάνεις;       Βοήθεια!    

Εποµένως µε βάση τα είδη των επικοινωνιακών 

, 1998) και των δυνατοτήτων του

πρέπει να του παρέχει:   

Έκφραση των «θέλω» και των αναγκών

 Τα περισσότερα συστήµατα ΕΕΕ σχεδιάζονται αρχικά µε λεξιλόγιο 

ώστε να καλύψουν αυτές 

Μεταφορά Πληροφορίας 

 ∆υνατότητα συζήτησης µε λεπτοµέρεια σε εύρος θεµατολογιών 

αποσπώντας και µεταφέροντας πληροφορίες. 

Κοινωνική Εγγύτητα

 Ανάπτυξη ή διατήρηση σχέσεων µέσω της επικοινωνίας. Αυτό 

θεωρείται από πολλούς χρήστες και οικεί

σηµαντικά πράγµατα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΥΞΗΤΙΚΗ 

 

Εικονοσύµβολο

πάντοτε να λαµβάνουµε υπό

χρήστες ΕΕΕ είναι η ικανότητα να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν µε τον πιο 

, 2008).  Εποµένως, α

περιεχοµένου και το είδος των συστηµάτων που θα επι

λέξεις/φράσεις γρήγορης πρόσβασης που θα πρέπει να 

είναι διαθέσιµες για το χρήστη ΕΕΕ. Συνηθισµένες

βέβαια µπορεί να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο ανάλογα µε τις αν

 Μου αρέσει. 

 Πότε;   Ποιο

!    Πονάω!     Πεινάω.     ∆ιψάω.

Εποµένως µε βάση τα είδη των επικοινωνιακών 

, 1998) και των δυνατοτήτων του

Έκφραση των «θέλω» και των αναγκών

Τα περισσότερα συστήµατα ΕΕΕ σχεδιάζονται αρχικά µε λεξιλόγιο 

ώστε να καλύψουν αυτές 

Μεταφορά Πληροφορίας  

∆υνατότητα συζήτησης µε λεπτοµέρεια σε εύρος θεµατολογιών 

αποσπώντας και µεταφέροντας πληροφορίες. 

Εγγύτητα 

Ανάπτυξη ή διατήρηση σχέσεων µέσω της επικοινωνίας. Αυτό 

θεωρείται από πολλούς χρήστες και οικεί

σηµαντικά πράγµατα. 
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Εικονοσύµβολο Νεύµα

πάντοτε να λαµβάνουµε υπόψη µας ότι το πιο σηµα

χρήστες ΕΕΕ είναι η ικανότητα να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν µε τον πιο 

, 2008).  Εποµένως, ανεξάρτητα 

περιεχοµένου και το είδος των συστηµάτων που θα επι

φράσεις γρήγορης πρόσβασης που θα πρέπει να 

Συνηθισµένες

βέβαια µπορεί να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο ανάλογα µε τις αν

   Θέλω.    

Ποιος;     Ευχαριστώ

Πεινάω.     ∆ιψάω.

Εποµένως µε βάση τα είδη των επικοινωνιακών 

, 1998) και των δυνατοτήτων του, η τελική επιλογή ΕΕΕ για το χρήστη θα 

Έκφραση των «θέλω» και των αναγκών του

Τα περισσότερα συστήµατα ΕΕΕ σχεδιάζονται αρχικά µε λεξιλόγιο 

ώστε να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.

∆υνατότητα συζήτησης µε λεπτοµέρεια σε εύρος θεµατολογιών 

αποσπώντας και µεταφέροντας πληροφορίες. 

Ανάπτυξη ή διατήρηση σχέσεων µέσω της επικοινωνίας. Αυτό 

θεωρείται από πολλούς χρήστες και οικεί

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
Νεύµα 

η µας ότι το πιο σηµα

χρήστες ΕΕΕ είναι η ικανότητα να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν µε τον πιο 

νεξάρτητα από 

περιεχοµένου και το είδος των συστηµάτων που θα επιλεγούν για τον κάθε χρήση

φράσεις γρήγορης πρόσβασης που θα πρέπει να 

 είναι οι παρακάτω, οι οποίες 

βέβαια µπορεί να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο ανάλογα µε τις αν

   ∆εν ξέρω. 

Ευχαριστώ.     Παρακαλώ

Πεινάω.     ∆ιψάω. 

Εποµένως µε βάση τα είδη των επικοινωνιακών αλληλεπιδράσεων  (

, η τελική επιλογή ΕΕΕ για το χρήστη θα 

του 

Τα περισσότερα συστήµατα ΕΕΕ σχεδιάζονται αρχικά µε λεξιλόγιο 

τις ανάγκες. 

∆υνατότητα συζήτησης µε λεπτοµέρεια σε εύρος θεµατολογιών 

αποσπώντας και µεταφέροντας πληροφορίες.  

Ανάπτυξη ή διατήρηση σχέσεων µέσω της επικοινωνίας. Αυτό 

θεωρείται από πολλούς χρήστες και οικείους τους ένα από τα πιο 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Οµιλία 

η µας ότι το πιο σηµαντικό για τους 

χρήστες ΕΕΕ είναι η ικανότητα να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν µε τον πιο 

από το είδος του 

για τον κάθε χρήση

φράσεις γρήγορης πρόσβασης που θα πρέπει να 

είναι οι παρακάτω, οι οποίες 

βέβαια µπορεί να διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο ανάλογα µε τις ανάγκες και 

∆εν καταλαβαίνω

Παρακαλώ. 

αλληλεπιδράσεων  (Light

, η τελική επιλογή ΕΕΕ για το χρήστη θα 

Τα περισσότερα συστήµατα ΕΕΕ σχεδιάζονται αρχικά µε λεξιλόγιο 

∆υνατότητα συζήτησης µε λεπτοµέρεια σε εύρος θεµατολογιών 

Ανάπτυξη ή διατήρηση σχέσεων µέσω της επικοινωνίας. Αυτό 

ους τους ένα από τα πιο 
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τικό για τους 

χρήστες ΕΕΕ είναι η ικανότητα να µπορούν να πουν αυτό που θέλουν µε τον πιο 

το είδος του 

για τον κάθε χρήση, 

φράσεις γρήγορης πρόσβασης που θα πρέπει να 

είναι οι παρακάτω, οι οποίες 

γκες και 

∆εν καταλαβαίνω. 

Light 

, η τελική επιλογή ΕΕΕ για το χρήστη θα 

Τα περισσότερα συστήµατα ΕΕΕ σχεδιάζονται αρχικά µε λεξιλόγιο 

∆υνατότητα συζήτησης µε λεπτοµέρεια σε εύρος θεµατολογιών 

Ανάπτυξη ή διατήρηση σχέσεων µέσω της επικοινωνίας. Αυτό 

ους τους ένα από τα πιο 
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4. Κοινωνική Εθιµοτυπία όπως π.χ.  

• Ευγένεια  

• Αντικατοπτρισµός προσωπικότητας  

 

1.7  Μοντέλο ICF-WHO  

Η ∆ιεθνής Ταξινόµηση της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας (In-

ternational Classification of Functioning, Disability and Health -ICF) του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (World Health Organization –WHO) παρέχει 

τυποποιηµένη ορολογία και πλαίσιο για την περιγραφή και οργάνωση της 

πληροφορίας για την αναπηρία µε βάση τη λειτουργικότητα των ατόµων. Ως εκ 

τούτου, σύµφωνα µε το µοντέλο WHO ICF Model (2001) υπάρχουν τρεις 

θεωρήσεις για την αξιολόγηση και παρέµβαση ΕΕΕ που πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη (Hidecker et al., 2007): 

1. Σωµατικές δοµές και λειτουργίες – ανατοµία και φυσιολογία 

συµπεριλαµβανοµένων και των υποσυστηµάτων οµιλίας, λόγου και ακοής  

2. Καθηµερινές δραστηριότητες – ικανότητα ολοκλήρωσης 

δραστηριοτήτων επικοινωνίας (ενδεχοµένως και µάθησης αν πρόκειται για 

παιδί) 

3. Συµµετοχή – στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία και/ή κοινότητα 

Λαµβάνονται υπόψη και 

– προσωπικοί παράγοντες (π.χ. ηλικία, θέληση, επιθυµίες)  

– περιβαλλοντικοί παράγοντες  (π.χ.  φυσικοί παράγοντες 

χώρων στους οποίους θα συµµετέχει, οικειότητα ή µη µε τον 

επικοινωνιακό σύντροφο) 

Οι σχέσεις µεταξύ αυτών σύµφωνα µε το µοντέλο απεικονίζονται στο 

Σχήµα 1.3. 

 



 
 

της τεχνολογίας, του τρόπου πρόσβασης και του περιεχοµένου της ΕΕΕ και 
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