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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η  κατάρτιση  εξατομικευμένων  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  στα  σχολεία  Ειδικής  
Αγωγής αποτελεί  ένα δύσκολο εγχείρημα, αφού πρέπει  να ληφθούν πολλοί παράγοντες  
υπόψιν. Η δουλειά αυτή είναι ακόμα πιο δύσκολη και χρονοβόρα  όταν πρέπει να γίνει για  
παιδιά  με  αυτισμό  εξαιτίας  της  φύσης  των  δυσκολιών  τους,  κυρίως  στον  τομέα  της  
επικοινωνίας και της κοινωνικότητας. Στην παρούσα εργασία προτείνουμε την χρήση της  
βιοανάδρασης ως ένα γρήγορο, αξιόπιστο μέσο συλλογής πληροφοριών, που θα βοηθήσει  
τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους εμπλέκονται στην κατάρτιση των ΕΕΠ.

ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙΔΙΑ: Εξατομικευμένα  εκπαιδευτικά  προγράμματα,  αυτισμός,  
βιοανάδραση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αποτελέσματα  ερευνών από  το  πεδίο  της  Ειδικής  Αγωγής  και  από  άλλες  συγγενείς 
επιστήμες  (Ψυχολογία,  Ιατρική,  Κοινωνιολογία  κ.α.)  έχουν  δείξει  ότι  τα  παιδιά  με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να εξελιχθούν στο μαθησιακό τομέα, ανάλογα 
με  τις  δυνατότητες  τους,  εφόσον  ενταχθούν  σε  οργανωμένα  πλαίσια,  όπου 
προσφέρονται  ειδικά  εκπαιδευτικά  προγράμματα.  Τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  για 
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στη βάση τους διαφέρουν αρκετά από τα κοινά 
προγράμματα των σχολείων, γιατί είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στις δυνατότητες 
και  τις  ανάγκες  των μαθητών,  αλλά και  γιατί  πρώτιστος στόχος  δεν είναι  η παροχή 
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γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης ή αρίθμησης, αλλά η 
προαγωγή της αυτοεξυπηρέτησης και η κοινωνικοποίηση. 

Οι μαθητές στην ειδική αγωγή παρουσιάζουν ανομοιογένεια στα ψυχολογικά, 
αναπτυξιακά και γνωστικά τους χαρακτηριστικά. Για να είναι εφικτή η υλοποίηση μιας 
συστηματικής, επιστημονικής και κατάλληλης εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
εξατομικευμένων  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων που  λαμβάνουν  υπόψιν  το  γνωστικό 
επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. 

Το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να:
● ανταποκρίνεται στις γνωστικές ανάγκες του μαθητή
● αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του.
● λαμβάνει υπόψιν του τον τρόπο μάθησης του παιδιού
● στηρίζεται σε κατακτημένες δεξιότητες
● βοηθάει στην γενίκευση. 

Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του προγράμματος πρέπει επίσης να 
εξετάσει  τις  ανάγκες  επικοινωνίας  του παιδιού.  Παραδείγματος  χάριν,  εάν ένα παιδί 
είναι τυφλό ή με οπτική αναπηρία, το ΕΕΠ πρέπει να προβλέψει την χρήση Braille. Εάν 
ένα παιδί είναι κωφό ή έχει μειωμένη ακοή, το ΕΕΠ πρέπει να συμπεριλαμβάνει την 
νοηματική γλώσσα. Η κατάρτιση του ΕΕΠ παίρνει την μορφή πρόκλησης όταν πρέπει 
να  καλύψει  τις  εκπαιδευτικές  ανάγκες  παιδιών  με  αυτισμό,  εξαιτίας  των  ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών  που  συνοδεύουν  το  σύνδρομο.  Με  δεδομένες  τις  διαφορές  στις 
εκπαιδευτικές  ανάγκες  των  παιδιών  με  αυτισμό,  πρέπει  κανείς  να  αναγνωρίσει  ότι 
χρειάζεται  ένα  ευρύ  φάσμα  στρατηγικών  και  ευελιξία  από  την  πλευρά  των 
εκπαιδευτικών,  όταν  καλούνται  να  σχεδιάσουν  το  εξατομικευμένο  εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα αυτών των παιδιών. 

ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Η  διαταραχή  του  φάσματος  του  αυτισμού  περιλαμβάνει  δυσκολίες  στην  κοινωνική 
κατανόηση,  συναλλαγή  και  συναισθηματική  αμοιβαιότητα,   δυσκολίες  στον  τρόπο 
επικοινωνίας,  περιορισμένο,  στερεότυπο,  επαναλαμβανόμενο  ρεπερτόριο 
δραστηριοτήτων  και  ενδιαφερόντων,  καθώς  και  ανομοιογενή  ανάπτυξη  γνωσιακών 
λειτουργιών  (Simon Baron-Cohen,  1997).  Τα  διαγνωστικά  χαρακτηριστικά  του 
αυτισμού  αφορούν τόσο στις γνωστικές και συναισθηματικές λειτουργίες του ατόμου, 
όσο και στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς του.  Η έννοια του φάσματος υπονοεί την 
εντυπωσιακή ποικιλία κλινικής έκφρασης. 

Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να συνοδεύονται με οποιαδήποτε νοημοσύνη, από 
βαθιά νοητική καθυστέρηση έως και  νοημοσύνη πολύ υψηλότερη της φυσιολογικής, 
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καθώς  και  μεγάλη  ανομοιογένεια  στην  συμπεριφορά.  Επίσης  χαρακτηρίζονται  από 
πολλές  διαφορές  στην  λεκτική  και  μη  λεκτική  επικοινωνία.  Αυτή  η  ευρύτητα  του 
φάσματος  του  αυτισμού  οδηγεί  σε  διαφορετικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  κατά 
συνέπεια, κάθε επιτυχημένη εκπαιδευτική παρέμβαση προϋποθέτει την κατανόηση των 
ανομοιογενειών  που παρουσιάζει το σύνδρομο.

Οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι βασίζονται στην λεκτική επικοινωνία και 
στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Όμως για τους μαθητές με αυτισμό η χρήση τέτοιων 
μεθόδων δεν θεωρείται αποτελεσματική. Κατά συνέπεια, η ιδιαίτερη φύση του αυτισμού 
προσδιορίζει  τόσο το περιεχόμενο όσο και τον τρόπο εφαρμογής των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και τονίζει την αναγκαιότητα εξατομίκευσης αυτών.

Αυτισμός και Άγχος
Γενικά η εκπαίδευση των μαθητών με αυτισμό είναι προσανατολισμένη στη μείωση της 
γνωστικής  σύγχυσης  και  του  άγχους  που  προέρχονται  από  τις  δυσκολίες  τους  στην 
επεξεργασία των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος. Τα άτομα με αυτισμό μπορεί να είναι 
εξαιρετικά ευάλωτα σε άγχος στους παρακάτω τομείς (Baron, Groden & Lewis 2006):
 Επικοινωνία. 
 Κοινωνικοποίηση
 Αισθητηριακοί παράγοντες
 Σωματικοί παράγοντες
 Εκτελεστικές λειτουργίες και τόλμη
 Απροσάρμοστες συμπεριφορές

Επίσης, εξαιτίας των δυσκολιών τους στην λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, υπάρχει 
πρόσφορο έδαφος για σχετιζόμενο με την επικοινωνία άγχος σε τομείς όπως:
1. η έκφραση συναισθημάτων
2. η επεξεργασία ομιλίας που λέγεται γρήγορα, 
3. η αποκρυπτογράφηση του λόγου όταν πολύ άνθρωποι μιλούν ταυτόχρονα
4. η  κατανόηση  λέξεων που  δεν  έχουν  σχετικό  “χειροπιαστό”  παράλληλο  (δηλαδή 

λέξεων που αναφέρονται σε αφηρημένες έννοιες), 
5. η  παρακολούθηση  λεκτικής  εισόδου  που  είναι  πολύ  σύνθετη  ή  πολύ  μεγάλης 

διάρκειας για να διακρίνουν ποιο είναι το μήνυμα, 
6. η «προσκόλληση» σε ένα συγκεκριμένο ήχο ή συνδυασμό ήχων.

Αυτισμός και τεχνολογία
Η αντιμετώπιση του άγχους των μαθητών με αυτισμό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση 
για τους εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες γύρω από την 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση τους και  όλες συμφωνούν ότι  ο 
υπολογιστής, όταν χρησιμοποιείται σωστά, προσφέρει πολλά οφέλη. Αυτά εν συντομία 
είναι (Murray 1997):
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 Έχει περιορισμένες και σαφείς συνθήκες ορίων
 Είναι φυσικά μονοτροπικό σύστημα και άρα ανεξάρτητο από το πλαίσιο.
 Δίνει περιορισμένα ερεθίσματα σε όλες τις αισθήσεις.
 Υπακούει  σε  κανόνες  και  είναι  προβλέψιμος,  άρα  ελεγχόμενος  (ακόμα  στην 

περίπτωση σφάλματος)
 Προσφέρει ασφάλεια στην περίπτωση λάθους
 Είναι μέσο τελειοποιήσιμο σε μεγάλο βαθμό
 Προσφέρει τη δυνατότητα μη-λεκτικής ή λεκτικής έκφρασης
 Αλληλεπιδρά συντροπικά με το άτομο  (δηλ. μπαίνει στο τούνελ της προσοχής του 

ατόμου, ξεκινά από εκεί που βρίσκεται το παιδί)
Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους,  παρατηρείται  μια  έντονη  κλίση  των  ατόμων  με 
αυτισμό στην πληροφορική και γι’ αυτό υπάρχει μια έντονη κινητικότητα γύρω από τον 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών λογισμικών που προορίζονται ειδικά για αυτά τα άτομα. 

Καθώς όμως η τεχνολογία εξελίσσεται, έχουμε στην διάθεσή μας όλο και πιο 
σύγχρονα μέσα και εργαλεία που μπορούν να συμβάλλουν με διάφορους τρόπους στην 
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα 
τέτοιο σύγχρονο τεχνολογικό μέσο και προτείνονται τρόποι χρήσης του, προς όφελος 
των μαθητών με αυτισμό. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ VS ΜΑΘΗΣΗ 
Η περιέργεια και ο ενθουσιασμός συχνά αποτελούν αφορμή για μάθηση. Όσο, όμως, ο 
βαθμός δυσκολίας της μάθησης αυξάνεται, οι μαθητής με αυτισμό μπορεί να αισθάνεται 
σύγχυση, απογοήτευση ή άγχος. Η μάθηση μπορεί να εγκαταλειφθεί λόγω αρνητικών 
συναισθημάτων (Picard, Rosalind  2000).

Οι υπολογιστές που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το ανθρώπινο συναίσθημα  
είναι  σοβαρά  ανάπηροι,  ειδικά  όταν  αναλαμβάνουν  τον  ρόλο  του  δασκάλου  ή  του 
μέντορα.  Ένα από τα σύγχρονα ερευνητικά ζητήματα σχετικά με την προσαρμοζόμενη 
ανάδραση (“adaptive feedback”)  είναι ο εντοπισμός των χρονικών σημείων, όπου θα 
δοθεί στον μαθητή η ανάδραση ώστε να μην τον εκτροχιάσει.  Η απάντηση αυτή δεν 
είναι καθόλου απλή, καθώς είναι άμεσα εξαρτώμενη από τον χρήστη. 

Έμπειροι  δάσκαλοι  λένε  ότι  είναι  σημαντικό  να  εντοπιστεί   το  επίπεδο  
δέσμευσης  και  το  επίπεδο  απογοήτευσης  του  μαθητή.  Η  προσφορά  βοήθειας  που 
διακόπτει την δέσμευση του μαθητή μπορεί να προκαλέσει διάσπαση, ενώ αντίθετα η 
αναγνώριση  της  απογοήτευσης  του  χρήστη,  έστω  ελαφρώς,  αλλάζοντας  την 
παρουσίαση, μπορεί να ενθαρρύνει την επιμονή.

Η κλασσική αντεστραμμένη  U-καμπύλη του νόμου  Yerkes-Dodson,  συνδέει 
την  απόδοση  με  την  διέγερση  μια  τις  διαστάσεις-κλειδιά  του  συναισθήματος.  Η 
απόδοση είναι χειρότερη στα άκρα, δηλαδή όταν το άτομο είναι ληθαργικό αλλά κι όταν 
είναι σε υπερδιέγερση. Η απόδοση είναι βέλτιστη σε μια μέση κατάσταση αφύπνισης.   
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Αυτό καθιστά απαραίτητη την εύρεση μεθόδων που θα μπορούν να εντοπίσουν 
τους παράγοντες άγχους. Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής μέθοδοι:
 Απευθείας παρατήρηση
 Λεπτομερής αναφορά συμπεριφοράς
 Πρόγραμμα αξιολόγησης άγχους

Εικόνα  1 :  Η κλασσική  καμπύλη  Yerkes-Dodson.  Η απόδοση  είναι  καλύτερη  όταν  η  
αφύπνιση δεν είναι ούτε πολύ χαμηλή ούτε πολύ υψηλή.

 Προσδιορισμός φυσιολογίας (HR, SR)
Από  αυτές  τις  μεθόδους  οι  τρεις  πρώτες  στηρίζονται  στη  λεπτομερή 

παρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς του ατόμου από κάποιον ειδικό. Αν και 
βασίζονται στην υποκειμενική παρατήρηση, μας δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Το 
πρόβλημα είναι οτι για να χρησιμοποιηθούν χρειάζεται ένας παρατηρητής για κάθε παιδί 
και  αυτό  δυστυχώς είναι  πρακτικά  αδύνατο,  τουλάχιστον  σε ένα σημερινό ελληνικό 
Ειδικό Σχολείο. Επιπλέον, όταν πρόκειται για άτομα με αυτισμό είναι συχνά αδύνατο να 
πάρει κανείς προφορικές αναφορές σχετικά με προσωπικές τους εμπειρίες άγχους. 

Γι'  αυτό  τελευταία  έχει  αρχίσει  να ερευνάται  η δυνατότητα να πάρουμε μη 
λεκτικές  μετρήσεις  φυσιολογίας,  που  να  βασίζονται  για  παράδειγμα  στον  καρδιακό 
ρυθμό, τον ρυθμό αναπνοής, της ορμονικές διαφορές, τη θερμοκρασία του σώματος, την 
αγωγιμότητα του δέρματος κτλ. Προκαταρκτικές έρευνες (Freeman, Horner & Reichle, 
1999;  Romanczyk  &  Matthews,  1998)  βρήκαν  ότι  ο  καρδιακός  ρυθμός  είναι  ένα 
ασφαλές  μέτρο  υπολογισμού  της  συνολικής  αφύπνισης  σε  άτομα  με  αυτισμό.  Μια 
μέτρηση  ΚΡ  μπορεί  να  βοηθήσει  τους  γιατρούς  να  μάθουν  για  την  υποκειμενική 
εμπειρία αφύπνισης και άγχους των ατόμων αυτών. Αυτό είναι φοβερά σημαντικό αν 
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λάβουμε υπόψιν τις δυσκολίες τους στο να επικοινωνήσουν τα συναισθήματα τους.  Η 
ανάπτυξη ενός συστηματικού πρωτοκόλλου για την μέτρηση του ΚΡ πραγματοποιείται 
τώρα στο Groden Centre in Providence,  Rhode Island.  Επειδή τα άτομα με αυτισμό 
γενικά  θεωρείται  ότι  βρίσκονται  σε  κατάσταση  υπερδιέγερσης  (Rimland,  1964)  ή 
υποδιέγερση (Hutt, Hutt, Lee, & Ounsted, 1964), ένα τέτοιο πρωτόκολλο μέτρησης του 
ΚΡ μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στον προσδιορισμό του άγχους.

Στο Groden Center μια καθορισμένη διαδικασία έχει αναπτυχθεί. Η διαδικασία 
αυτή  περιλαμβάνει  τη  συλλογή  μετρήσεων  ΚΡ  κατά  τη  διάρκεια  15  συνεχόμενων 
δραστηριοτήτων,  καθεμιά  από  τις  οποίες  διαρκεί  1-5  λεπτά.  Οι  μετρήσεις  βάσης 
προηγούνται  και  εναλλάσσονται  με  ένα  συγκεκριμένο  σύνολο  ερεθισμάτων,  που 
περιλαμβάνουν δυνατό ήχο, αβεβαιότητα (ένα τηλεχειριζόμενο ρομπότ), μη δομημένο 
χρόνο  (κάθεται  κανείς  μόνος),  ενίσχυση  με  φαγητό,  μια  δύσκολη  δραστηριότητα 
(δίπλωμα  πετσετών),  παρουσία  μη  άγνωστου  προσώπου  και  σωματικό  κόπο.   Μια 
βιντεοσκόπηση της συνεδρίας επιτρέπει την ανάλυση της συμπεριφοράς του ατόμου σε 
παραλληλισμό με της μετρήσεις.

Η ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ.
Η βιοανάδραση είναι ένα νέο επιστημονικό πεδίο το οποίο συνδυάζει την φυσιολογία 
και  την  ψυχολογία.  Οι  τεχνικές  της  βιοανάδρασης  χρησιμοποιούν  ηλεκτρονικές 
συσκευές, οι οποίες ανιχνεύουν και μεγεθύνουν ανεπαίσθητες κι ασυνείδητες σωματικές 
λειτουργίες  όπως τα  εγκεφαλικά  κύματα,  την  εφίδρωση,  τη συστολή των μυών,  την 
αγωγιμότητα του δέρματος και τους καρδιακούς παλμούς. Παρατηρώντας τις σωματικές 
λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο μπορούμε να παρέμβουμε στη διαδικασία και να τις 
βελτιώσουμε. Η συλλογή των σημάτων αυτών γίνεται μέσω ειδικών αισθητήρων και στη 
συνέχεια η πληροφορία στέλνεται  σε έναν ηλεκτρονικό  υπολογιστή,  όπου μπορεί να 
αποθηκευτεί, να οπτικοποιηθεί ή να επεξεργαστεί.

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες, και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
έχουν γίνει πολύ δημοφιλή λογισμικά εικονικής πραγματικότητας που ενσωματώνουν 
τεχνολογίες  βιοανάδρασης.  Χρησιμοποιούνται  από  ανθρώπους  που  υποφέρουν  από 
άγχος και τους βοηθούν να μάθουν να ελέγχουν την αναπνοή και τις σκέψεις τους και 
κατ’ επέκταση το άγχος τους.  Ο χρήστης εφαρμόζει σε κάποιο σημείο του σώματος 
τους  αισθητήρες  (συνήθως στα δάχτυλα),  οι  οποίοι  στη συνέχεια συνδέονται  με τον 
υπολογιστή (συνήθως μέσω μιας θύρας usb) και καλείται να κάνει μια νοητική άσκηση 
που  του  παρουσιάζεται  στην  οθόνη.  Ο  υπολογιστής  επεξεργάζεται  το  σήμα  που 
στέλνουν οι αισθητήρες και έτσι παίρνει πληροφορίες για το πώς αισθάνεται ο χρήστης 
και προσαρμόζει ανάλογα τη νοητική άσκηση-παιχνίδι. 
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Τα πειράματα που πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια του μαθήματος
Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  της  Πληροφορικής  στο  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Κορινθίας, 
πραγματοποιήσαμε πειράματα χρησιμοποιώντας μια συσκευή βιοανάδρασης, με στόχο 
να  διαπιστώσουμε  αν  μπορούμε  να  αντλήσουμε  χρήσιμες  πληροφορίες  για  τα 
συναισθήματα των μαθητών σε διάφορες συνθήκες.

Στο  πείραμα  συμμετείχαν  πέντε  μαθητές  με  αυτισμό,  ηλικίας  16-21  ετών 
(τέσσερα  αγόρια  και  ένα  κορίτσι)  .  Όλοι  τους  έχουν  περιορισμένο  έως  ελάχιστο 
λεξιλόγιο και δεν είναι σε θέση να εκφράσουν λεκτικά τα συναισθήματα τους.

Εικόνα 2: Οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση του καρδιακού ρυθμού 
και της δερματικής αγωγιμότητας των μαθητών.

Για την συλλογή των σημάτων χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες όπως αυτοί της 
εικόνας  2,  οι  οποίοι  τοποθετήθηκαν  στα  δάχτυλα.  Η  συσκευή  συνδέθηκε  μέσω 
καλωδίου  usb σε  έναν  φορητό  υπολογιστή.  Η  διαδικασία  ήταν  η  εξής:  ο  μαθητής 
ερχόταν  στο  σχολικό  εργαστήριο  για  μάθημα,  όπως  κάθε  άλλη  φορά,  είτε  με  την 
υπόλοιπη  τάξη,  είτε  στα  πλαίσια  εξατομικευμένου  προγράμματος.  Του  δινόταν  μια 
συγκεκριμένη άσκηση-παιχνίδι, από κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό Ειδικής Αγωγής . 
Στην  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων  χρησιμοποιήθηκε  το  Έκτο-Νους,  λογισμικό  για 
μαθητές με αυτισμό, που έχει σταλεί στα σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς οι 
συγκεκριμένοι μαθητές δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και αυτό είναι το μόνο που 
δεν απαιτεί τέτοιες γνώσεις.  

Στο  ελεύθερο  χέρι  (δηλαδή  σε  αυτό  που  δεν  χρησιμοποιούσε  το  ποντίκι) 
τοποθετούνταν οι αισθητήρες. Ο μαθητής χρησιμοποιούσε διαφορετικό υπολογιστή από 
αυτόν στον οποίο στέλνονταν τα σήματα. Η καθηγήτρια παρακολουθούσε την εξέλιξη 
των σημάτων σε πραγματικό χρόνο με τη μορφή γραφικών παραστάσεων στην οθόνη 
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του δεύτερου υπολογιστή. Κατέγραφε το κάθε γεγονός που συνέβαινε και την ακριβή 
χρονική  περίοδο  που  διαρκούσε.  Για  παράδειγμα  πότε  ο  μαθητής  άλλαζε  επίπεδο 
δυσκολίας, πότε έκανε διάλειμμα, πότε αλληλεπιδρούσε με άλλα άτομα που βρίσκονταν 
στο  χώρο,  πότε  ακουγόταν  κάποιος  έντονος  ήχος  ή  πότε  ο  μαθητής  έδειχνε  οτι 
κουράστηκε. 

Οι μετρήσεις
Τα  σήματα  που  καταγράφηκαν  ήταν  ο  καρδιακός  ρυθμός σε  παλμούς/λεπτό  και  η 
αγωγιμότητα του δέρματος σε uMho.  Και οι δυο αυτοί παράγοντες ελέγχονται από το 
παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί ακούσια, δηλαδή χωρίς τη 
συνειδητή συμμετοχή του νου. Ανάλογα με τα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα οι 
παράγοντες  αυτοί  μεταβάλλονται  και  συγκεκριμένα  αυξάνονται  όταν  ο  οργανισμός 
βρίσκεται σε υπερδιέγερση είτε λόγω άγχους, είτε λόγω έντονων συναισθημάτων, όπως 
ο  ενθουσιασμός  ή  ο  φόβος.  Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  ενδεικτικά  οι  γραφικές 
παραστάσεις κάποιων από τις συνεδρίες. 

Στην  Εικόνα  3  παρουσιάζεται  η  καρδιακή  και  η  δερματική  απόκριση  ενός 
μαθητή  με  σύνδρομο  Down,  κατά  τη  διάρκεια  δραστηριοτήτων  σε  ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.  Ο μέσος  όρος της δερματικής  απόκρισης  είναι  3.88 uMho και  το σήμα 
παρουσιάζει  ελάχιστη  μεταβλητότητα.  Το  γράφημα  αυτό  παρουσιάζεται  για  λόγους 
σύγκρισης με τα γραφήματα που αντιστοιχούν σε μαθητές με αυτισμό (και οι οποίοι 
παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους) και τα οποία ακολουθούν.

Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η καρδιακή και δερματική απόκριση ενός μαθητή 
με  αυτισμό  κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος  πληροφορικής.  Στο  πρώτο τμήμα  του 
γραφήματος  ο  μαθητής  βρίσκεται  σε  εξατομικευμένο  μάθημα.  Η  μεταβολή  που 
υποδεικνύεται με το βέλος αντιστοιχεί στη στιγμή που ο μαθητής χάνει τον δείκτη του 
ποντικιού  στα  όρια  της  οθόνης  και  ταράζεται.  Στο  δεύτερο  τμήμα  του  γραφήματος 
μπαίνει στο εργαστήριο το υπόλοιπο τμήμα. Ο μαθητής εμφανώς ταράζεται από τους 
ήχους και την παρουσία πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο. 

Στην Εικόνα 5 παρουσιάζονται οι αποκρίσεις για έναν μαθητή με αυτισμό σε 
εξατομικευμένο μάθημα Πληροφορικής. Στο πρώτο τμήμα του γραφήματος ο μαθητής 
καλείται να παίξει ένα παιχνίδι, αλλά αφαιρείται κοιτώντας συχνά έξω από το παράθυρο. 
Στο δεύτερο τμήμα μετά από παρέμβαση της καθηγήτριας συγκεντρώνεται στην οθόνη 
και ασχολείται επιτυχώς με μια εφαρμογή. Στο τρίτο τμήμα φαίνεται η αντίδραση του 
μαθητή όταν κάποιος ανοίγει απροειδοποίητα την πόρτα της τάξης. 

Στην  Εικόνα  6  παρουσιάζονται  οι  αποκρίσεις  για  έναν  ακόμα  μαθητή  με 
αυτισμό  κατά  τη  διάρκεια  εξατομικευμένου  μαθήματος  Πληροφορικής.  Στο  πρώτο 
τμήμα ο μαθητής ασχολείται επιτυχώς με ασκήσεις γλώσσας. Στο δεύτερο τμήμα αρχίζει 
να κουράζεται και να κάνει λάθη. Στο τρίτο τμήμα βλέπει το αγαπημένο του βιντεοκλίπ 
στο διαδίκτυο, στο τέταρτο τμήμα ολοκληρώνει  επιτυχώς κάποιες επιπλέον ασκήσεις 
και στο τελευταίο τμήμα βλέπει πάλι ένα αγαπημένο του τραγούδι.
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Τέλος,  στην  Εικόνα  7  παρουσιάζονται  οι  αποκρίσεις  για  μια  μαθήτρια  με 
αυτισμό. Στο πρώτο τμήμα η μαθήτρια ασχολείται με ένα παιχνίδι μνήμης μόνης της, 
στο δεύτερο η καθηγήτρια κάθεται δίπλα της και της υποδεικνύει τις απαντήσεις, στο 
τρίτο ζητάει να παίξει μόνη της και στο τελευταίο δηλώνει οτι κουράστηκε και θέλει να 
σταματήσει.

Παρατηρούμε  ότι  οι  μαθητές  με  αυτισμό παρουσιάζουν  πολύ  μεγάλες  τιμές 
δερματικής αγωγιμότητας σε σχέση με τον μαθητή με σύνδρομο Down. Αυτό σημαίνει 
οτι βιώνουν πολύ πιο έντονο άγχος και αυτό είναι  αναμενόμενο καθώς δυσκολεύονται 
να  επεξεργαστούν  κάποια  εξωτερικά  ερεθίσματα.  Επίσης  παρατηρούμε  έντονες 
διακυμάνσεις  στις  τιμές  του  καρδιακού  ρυθμού  και  την  δερματικής  αγωγιμότητας, 
δηλαδή  έντονη  αντίδραση  του  παρασυμπαθητικού  νευρικού  συστήματος  σε  διάφορα 
ερεθίσματα. 

Εικόνα 3:  Η καρδιακή και η δερματική απόκριση ενός μαθητή με σύνδρομο Down.
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Εικόνα 4: Η καρδιακή και δερματική απόκριση ενός μαθητή με αυτισμό κατά τη διάρκεια  
του μαθήματος πληροφορικής (εξατομικευμένου και σε ομαδικού).
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Εικόνα  5:  Καρδιακή  και  δερματική  απόκριση  μαθητή  με  αυτισμό  σε  εξατομικευμένο  
μάθημα Πληροφορικής (όταν αφαιρείται κοιτώντας έξω κι όταν συγκεντρώνεται). 

Εικόνα  6: Μαθητής με αυτισμό όταν κάνει ασκήσεις και όταν βλέπει το αγαπημένο του  
βιντεοκλίπ στον υπολογιστή.
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Εικόνα  7:  Μαθήτρια  με  αυτισμό  που  ασχολείται  με  μια  εφαρμογή  αρχικά  μόνη,  στη  
συνέχεια με τη βοήθεια της καθηγήτριας και στο τέλος δηλώνει οτι κουράστηκε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας έγιναν κάποια πειράματα, απλώς για να διαπιστωθεί η 
χρησιμότητα της βιοανάδρασης.  Κάνοντας περισσότερα  πειράματα, είναι δυνατόν να 
φτιαχτεί ένας πίνακας με τους παράγοντες άγχους του κάθε μαθητή, ο οποίος αφενός 
μπορεί  να  αποτελέσει  πολύτιμο  εργαλείο  στην  δημιουργία  του  εξατομικευμένου 
προγράμματος  του  μαθητή  και  αφετέρου  μπορεί  να  μας  δώσει  στοιχεία  ώστε  να 
βοηθήσουμε τον μαθητή να αντιμετωπίσει τις αιτίες του άγχους του και ενδεχομένως 
κάποια στιγμή να τις ξεπεράσει. 

Μέσα από τις πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε 
ότι  η  βιοανάδραση  είναι  χρήσιμη  γιατί  είναι  ένα  γρήγορο,  εύκολο  στην  χρήση  και 
οικονομικό μέσο συλλογής  πληροφοριών,  που επιπλέον  είναι  ευπρόσδεκτο  από τους 
μαθητές. Επίσης με τη χρήση της βιοανάδρασης είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ένα πιο 
λεπτομερές προφίλ των μαθητών γιατί δίνει πληροφορίες για:
α. το πότε κουράζονται, εκνευρίζονται, ή αγχώνονται οι μαθητές.
β. το ποια δραστηριότητα προτιμούν και ποια όχι, 
γ. την πιθανή διάρκεια κάθε μαθησιακής δραστηριότητας.
δ. το πότε είναι δεκτικά στη συνεργασία με άλλα παιδιά.
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Είναι  σημαντικό  να  μην  ξεχνάμε  οτι  προκειμένου  να  ερμηνευτούν  τα 
αποτελέσματα  των  καταγραφών  των  μετρήσεων  με  αποτελεσματικό  τρόπο,  είναι 
απαραίτητη  η παράλληλη  παρατήρηση  της  συμπεριφοράς του μαθητή και  όλων των 
δρώμενων στην τάξη, καθώς και καταγραφή των σχετικών παρατηρήσεων έτσι ώστε να 
γίνει στοχευμένη η αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων.
       Η  οργανωμένη  καταγραφή  στοιχείων  που  αφορούν την εξελικτική  πορεία 
του  μαθητή  είναι  ιδιαίτερα  απαραίτητη (Παρασκευόπουλος 2002),  γιατί   από  την 
ποικιλία  των  πληροφοριών  που  έχουμε  για  το  παιδί,  την   ακρίβεια  και  πληρότητα 
τους  και  στην  συνέχεια  από  την  σωστή  εκτίμηση  και  αξιολόγηση  τους,  εξαρτάται 
σε  σημαντικό  βαθμό  η  επιτυχία  της  παρέμβασης  που  θα  σχεδιαστεί  για  το 
συγκεκριμένο  παιδί.
       Η   ποικιλία   και   η   ιδιαιτερότητα   των  στοιχείων   που   χρειάζεται   να 
καταγραφούν,  αλλά  και  η  διαφορετικότητα  των  πηγών  από  τις  οποίες  πρέπει  να 
αντληθούν   αυτές,   κάνει   επιτακτική   την   ανάγκη   της   συστηματικής    και 
οργανωμένης   καταγραφής   στοιχείων   σχετικά   με   κάθε  μαθητή,   στα   πλαίσια 
οργάνωσης  και  τήρησης  Ατομικού   Αρχείου  του  μαθητή.
      Έχει   λοιπόν  ιδιαίτερη  σημασία  αφού  παρατηρηθούν  τέτοια  φαινόμενα 
μέσα  στην  σχολική  διαδικασία  να  καταγραφούν  με  ακρίβεια  και  σαφήνεια  και  να 
καταχωρηθούν  στο  ατομικό  αρχείο  του  μαθητή  ώστε  να  αξιολογηθούν  κατάλληλα 
(Παρασκευόπουλος 2002).

Η πολλαπλότητα και ιδιαιτερότητα των γνωρισμάτων και συμπεριφορών των 
μαθητών  με  αυτισμό  υπογραμμίζει  την  ανάγκη  προσαρμογών  των  Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών της γενικής αγωγής, ώστε και τα παιδιά με αυτισμό να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά (Μαυροπούλου 2004).  Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι 
αναγκαίο  να  γίνουν  κατανοητές  οι  ιδιαιτερότητες  των  μαθητών  με  αυτισμό  και  να 
προσδιοριστούν  με  σαφήνεια  τόσο  οι  στόχοι  όσο  και  οι  διδακτικές  μέθοδοι  που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

Είναι  κοινή  αντίληψη  ότι  όσο  πιο  οργανωμένος είναι  ένας  χώρος ή μια 
δραστηριότητα,  τόσο αποτελεσματικότερη  είναι  η  λειτουργία  της  αλλά  και  τα 
προσδοκώμενα  απ’  αυτήν  αποτελέσματα.  Ιδιαίτερα   σ’ ένα  χώρο  όπως  αυτός  της 
Ειδικής  Αγωγής,  τόσο  ευαίσθητο,  με  απαιτήσεις  και  ιδιαιτερότητες  η  οργάνωση 
και  ο  προγραμματισμός  αποτελούν  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  λειτουργία  της 
(Λαμπροπουλου 2005).

 Η διαφοροποίηση, όπως ορίστηκε παραπάνω, προϋποθέτει την αποδοχή των 
ιδιαιτεροτήτων,  των  ενδιαφερόντων  και  γενικότερα  των  ατομικών  διαφορών  των 
μαθητών και συνδέεται στενά με την αξιολόγηση (Νανού 2009). Ο όρος αξιολόγηση 
αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί, και άλλες ειδικότητες που 
εμπλέκονται  στην  εκπαίδευση  του  μαθητή,  συγκεντρώνουν  συστηματικά  και  έπειτα 
χρησιμοποιούν πληροφορίες για το επίπεδο των ικανοτήτων ή /και της ανάπτυξης του 
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μαθητή  από  διαφορετικές  περιοχές  της  εκπαιδευτικής  τους  εμπειρίας  (επίδοση, 
συμπεριφορά, κοινωνικότητα) (Watkins 2007). 

Η  αξιολόγηση  βρίσκεται  στην  καρδιά  του  σχεδιασμού  οποιουδήποτε 
προγράμματος εφαρμόζεται στην τάξη ή, καλύτερα, αποτελεί τη βάση για το επόμενο 
εκπαιδευτικό βήμα καθώς αυτό έρχεται ως απάντηση στις ανάγκες των μαθητών. Πέρα 
από  τις  πληροφορίες  που  συλλέγονται  μέσω  της  αξιολόγησης  για  την  αποκτηθείσα 
δηλωτική ή διαδικαστική γνώση των μαθητών, προκειμένου να σχεδιαστούν τα επόμενα 
βήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνεκτιμάται ένα ευρύ σύνολο παραγόντων που 
εμπλέκονται στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (Νάνου 2009).

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Η βιοανάδραση είναι ένα νέο, πολλά υποσχόμενο επιστημονικό πεδίο, που μπορεί να 
προσφέρει  πολλά  στον  τομέα  της  Ειδικής  Αγωγής.  Μπορεί  να  αποτελέσει  ένα 
σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη των παραγόντων άγχους στα άτομα με αυτισμό και να 
μας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες,  που θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό καλύτερων 
εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα,  πιθανές περιοχές 
μελλοντικών ερευνών είναι οι εξής:
 Η χρήση της  έννοιας  του  άγχους  και  διαδικασιών  όπως  η χαλάρωση,  γνωστικές 

στρατηγικές  κτλ.,  και  η  ενσωμάτωση  των  μεθόδων  αυτών  στα  σχολεία  και  τα 
προγράμματα. 

 Η πρόσθεση  προσδιορισμού  παραγόντων  άγχους  στις  διαδικασίες  διάγνωσης  και 
αποτίμησης.  Θα  εξετάζονται  τα  επίπεδα  άγχους  για  κάθε  άτομο  και  θα 
ακολουθούνται εξατομικευμένες στρατηγικές μείωσης του άγχους.

 Διερεύνηση των παραγόντων φυσιολογίας, που συνδέονται με το άγχος στα άτομα 
με αυτισμό. Η παρατήρηση βιο-συμπεριφοριστικής απόκρισης (π.χ. συγχρονισμός ή 
μη-συγχρονισμός  μεταξύ  παρατηρούμενης  συμπεριφοράς  και  μετρήσεων 
φυσιολογίας) σε συνθήκες άγχους, μπορεί να συνεισφέρει στην κατηγοριοποίηση 
και  τη  διάγνωση  και  να  βοηθήσει  στον  εντοπισμό  υποομάδων  ατόμων  που 
παρουσιάζουν ποιοτικά διαφορετικά μοτίβα απόκρισης.

 Περισσότερη έρευνα πάνω στους  παράγοντες  άγχους  που επηρεάζουν  παιδιά  και 
ενήλικες με αυτισμό, σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης.  Π.χ.  μπορεί να υπάρχει 
υπερευαισθησία σε κάποιους αισθητηριακούς παράγοντες όπως η γεύση ή η υφή 
των φαγητών σε διαφορετικές φάσεις της ανάπτυξης; 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
Ευχαριστούμε τους μαθητές μας για τη συνεργασία τους.
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