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Πεοίληφη 

κξπϊπ ςηπ εογαρίαπ είμαι η σλξπξίηρη λξγιρμικξϋ για ςημ 

εκμάθηρη ςχμ ποξμαθημαςικόμ εμμξιόμ ,απεσθσμϊμεμξ ρε 

παιδιά με επαοκόπ λειςξσογικϊ ασςιρμϊ.Μέρα απϊ μία ρειοά 

δοαρςηοιξςήςχμ μειχμέμηπ δσρκξλίαπ ςξ παιδί ,ρε μξοτή 

παιυμιδιξϋ, θα μαθαίμει ςιπ βαρικέπ ποξμαθημαςικέπ 

έμμξιεπ.Βαρικϊ υαοακςηοιρςικϊ ςηπ εταομξγήπ είμαι η εσυοηρςία 

ςηπ .Οι εικϊμεπ ,ςξ τϊμςξ,η ηυηςική και ξπςική βξήθεια και 

επιβοάβεσρη . Η μξοτή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ βαρίζξμςαι ρςιπ 

αουέπ εσυοηρςίαπ. Η εταομξγή είμαι ρυεδιαρμέμη για  ipad και 

καθξοιρςικϊ οϊλξ καςά ςημ υοήρη ςηπ θα έυει ξ εκπαιδεσςικϊπ ή  

ξ γξμέαπ ξ ξπξίξπ θα βξηθά ςξ παιδί ρςη ρχρςή υοήρη ςηπ. 

Ατξομή για ςημ σλξπξίηρη ςξσ λξγιρμικξϋ είμαι η έλλειφη 

αμςίρςξιυηπ ελλήμικήπ εταομξγήπ καθόπ και η εσκξλία πξσ 

ποξρτέοει ςξ tablet ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία.Η είρξδξπ ςηπ 

ςευμξλξγίαπ γεμικά ρςημ εκπαίδεσρη έυει θεςικά απξςελέρμαςα 

ρςξμ μαθηςή και απξςελεί έμα ιρυσοϊ εογαλείξ ρςα υέοια ςξσ 

εκπαιδεσςικξϋ.Πιξ ρσγκεκοιμέμα για ςξ tablet, ςξ απλϊ 

πεοιβάλλξμ και η υοήρη ςχμ εταομξγόμ μερχ ςηπ ατήπ κοαςάει 

ρσγκεμςοχμέμξ ςξ εμδιατέοξμ ςξσ υοήρςη.Η δσμαςϊςηςα μα 

παίνει ςξ παιδί εμα παιυμίδι ρέομχμςαπ απλά ςξ δακςσλξ ςξσ 

πάμχ ρςημ ξθϊμη ςξσ ποξρτέοει ικαμξπξιήρη και ϊςαμ ασςξ 

γίμεςαι ρςα πλαίρια ςηπ εκπαίδεσρηπ ςα απξςελέρμαςα είμαι πξλϋ 

θεςικά.Δπίρηπ ξι δσμαςϊςηςεπ πξσ ποξρτέοει η ρσγκεκοιμέμη 

ρσρκεσή ϊρξμ ατξοα ςημ υοήρη ξπςικόμ και ακξσρςικόμ 
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βξηθημάςχμ  βξηθξϋμ ασςή ςημ ξμάδα παιδιόμ μα μάθει μέρχ 

ςηπ ποακςικήπ ενάρκηρηπ ςξ εκάρςξςε αμςικέιμεμξ.Σέλξπ ςξ 

υαμηλϊ υοημαςικϊ κϊρςξπ ςχμ tablet είμαι έμα επιπλέξμ θεςικϊ 

καθόπ με ελάυιρςξ κϊρςξπ ξι γξμείπ ςχμ αςϊμχμ με ασςιρμϊ θα 

έυξσμ ρςα υέοια ςξσπ εμα ιρυσοϊ και απλϊ εκπαιδεσςικϊ 

εογαλείξ. 
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1.Αυτισμός 

 

1.1. Ορισμός του αυτισμού 

Ο ασςιρμϊπ είμαι μία διάυσςη διαςαοαυή ςηπ αμάπςσνηπ πξσ 

εμταμίζεςαι απϊ ςημ ποόιμη παιδική ηλικία. Η ποόςη και 

ρσρςημαςική πεοιγοατή ςξσ ασςιρμξϋ έγιμε απϊ ςξμ φσυίαςοξ 

Leo Kanner (1943). Σξ κσοίαουξ και ιδιαίςεοξ υαοακςηοιρςικϊ 

ςχμ έμςεκα κλιμικόμ πεοιπςόρεχμ πξσ μελέςηρε ήςαμ η εγγεμήπ 

απξσρία εμδιατέοξμςξπ για ςξσπ άλλξσπ. Για μα πεοιγοάφει με 

μεγαλϋςεοη ακοίβεια ςημ εικϊμα ςχμ παιδιόμ ασςόμ 

υοηριμξπξίηρε ςη λένη ασςιρμϊπ, πξσ ποξέουεςαι απϊ ςημ 

ελλημική λένη «εασςϊπ», και σπξδηλόμει ςξ άςξμξ πξσ είμαι 

ρςοαμμέμξ ποξπ ςξμ εασςϊ ςξσ. Η κξιμχμική αμαπηοία ςχμ 

αςϊμχμ με ασςιρμϊ παοαμέμει ακϊμη και μεςά απϊ 60 υοϊμια 

έοεσμαπ και κλιμικήπ ποάνηπ, ςξ υαοακςηοιρςικϊ πξσ ςα 

διαυχοίζει απϊ άλλεπ καςηγξοίεπ αςϊμχμ με αμαπηοίεπ και είμαι 

ίρχπ η μϊμη ρσμπεοιτξοά ςξσπ πξσ είμαι λιγϊςεοη καςαμξηςή 

(Lord, 1993). 

Ο ασςιρμϊπ υαοακςηοίζεςαι απϊ μία ςοιάδα διαςαοαυόμ 

ρςημ κξιμχμική αλληλεπίδοαρη, ρςημ επικξιμχμία και ρςη 

ταμςαρία (Frith, 1989· Mesibov, Adams & Klinger, 1997). Δτϊρξμ 

η διαςαοαυή ςξσ ασςιρμξϋ επηοεάζει πξλλξϋπ ςξμείπ ςηπ 

αμάπςσνηπ εμϊπ παιδιξϋ, ξι ρσμπεοιτξοέπ εκδηλόμξμςαι καθόπ 

ςξ παιδί μεγαλόμει. ςημ πιξ κλαρρική ςξσ μξοτή κάπξια 

υαοακςηοιρςικά, ϊπχπ η απξσρία ςηπ ικαμϊςηςαπ για δήνη με 

ρκξπϊ ςξ μξίοαρμα ςηπ ποξρξυήπ με κάπξιξμ άλλξ και η απξσρία 

βλεμμαςικήπ επατήπ θεχοξϋμςαι ϊςι είμαι κοίριμξι ποξγμχρςικξί 
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δείκςεπ ςξσ ασςιρμξϋ ήδη απϊ ςημ ηλικία ςχμ 18 μημόμ (Baron-

Cohen et al, 1996· Osterling & Dawson, 1994). 

 

Η έμμξια ςξσ τάρμαςξπ 

 

Η ςοιάδα ςχμ διαςαοαυόμ ςξσ ασςιρμξϋ δεμ αματέοεςαι πια 

μϊμξ ρςιπ κλαρρικέπ πεοιπςόρειπ ςχμ αςϊμχμ με ασςιρμϊ πξσ 

θέλξσμ μα είμαι απξμξμχμέμα, έυξσμ πξλϋ τςχυή ικαμϊςηςα 

λϊγξσ και επικξιμχμίαπ, και πξλλέπ επαμαλαμβαμϊμεμεπ 

ρσμπεοιτξοέπ. Η ςοέυξσρα αμςίληφη αματέοεςαι ρςξ τάρμα ςξσ 

ασςιρμξϋ πξσ πεοιλαμβάμει και ςα άςξμα με ασςιρμϊ και σφηλή 

λειςξσογικϊςηςα (high-functioning autism), ςα ξπξία έυξσμ πξλϋ 

αμεπςσγμέμη ικαμϊςηςα ρςξ λϊγξ και έμςξμξ εμδιατέοξμ μα 

δημιξσογήρξσμ κξιμχμικέπ ρυέρειπ, πξσ ϊμχπ έυξσμ ρξβαοέπ και 

υοϊμιεπ δσρκξλίεπ ρςη δημιξσογία και διαςήοηρη ςχμ κξιμχμικόμ 

ρυέρεχμ λϊγχ ςηπ ιδιϊοοσθμηπ και εκκεμςοικήπ κξιμχμικήπ ςξσπ 

ρσμπεοιτξοάπ (Fullerton, 1996· Wing, 1996). Ασςέπ ξι 

πεοιπςόρειπ είμαι ρπαμιϊςεοεπ (1:4 άςξμα με ασςιρμϊ) αλλά 

υοειάζξμςαι ρσρςημαςική εκπαιδεσςική παοέμβαρη για ςη 

διαυείοιρη ςχμ ρξβαοόμ ποξβλημάςχμ ρςιπ κξιμχμικέπ ρυέρειπ, 

πξσ ςελικά εμπξδίζξσμ ςημ κξιμχμική ςξσπ ποξραομξγή ρςξ 

ρυξλείξ και ρςημ εσοϋςεοη κξιμϊςηςα(Attwood, 2000). 

 

Οι εομημείεπ ςξσ ασςιρςικξϋ τάρμαςξπ 

 

Οι ποόςεπ θεχοίεπ πξσ είυαμ διαςσπχθεί για ςημ εομημεία 

ςξσ ασςιρμξϋ ήςαμ φσυξγεμείπ (Bettelheim, 1967). Οι γξμείπ, και 

ιδιαίςεοα ξι μηςέοεπ ςχμ παιδιόμ με ασςιρμϊ είυαμ θεχοηθεί χπ 
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μηςέοεπ «φσγεία», με ςημ έμμξια ϊςι είυαμ καλλιεογήρει ςημ 

μξηςική πλεσοά ςηπ ποξρχπικϊςηςάπ ςξσπ και είυαμ παοαμελήρει 

ςημ κξιμχμικϊ-ρσμαιρθημαςική. Η σπϊθερη ήςαμ ϊςι ασςή η 

απϊμακοη ρσμπεοιτξοά ςχμ μηςέοχμ και η ρσμαιρθημαςική 

ρςέοηρη ςηπ μηςοικήπ ρςξογήπ ποξπ ςα παιδιά ςξσπ, ξδηγξϋρε ςα 

παιδιά ρε μία απϊρσορη με ρσμέπεια ςημ αμάπςσνη 

ρσμπεοιτξοόμ ασςιρςικξϋ ςϋπξσ πξσ λειςξσογξϋραμ χπ 

μηυαμιρμξί άμσμαπ για ςημ ποόιμη απξσρία ςξσ ρσμαιρθημαςικξϋ 

δερμξϋ με ςημ μηςέοα ςξσπ. Ασςή η θεχοηςική αμςίληφη 

επικοάςηρε για πξλλέπ δεκαεςίεπ, εμξυξπξιόμςαπ πξλλέπ μηςέοεπ 

για ςημ ασςιρςική ρσμπεοιτξοά ςχμ παιδιόμ ςξσπ. Ακϊμη, ξι 

παοεμβάρειπ ακξλξσθξϋραμ ςξ μξμςέλξ ςηπ φσυξθεοαπείαπ με 

ρκξπϊ ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ ρυέρηπ μηςέοαπ –παιδιξϋ και ςημ 

αμάδεινη ςξσ τσριξλξγικξϋ παιδιξϋ πξσ ήςαμ κλειρμέμξ ρε έμα 

ασςιρςικϊ «κέλστξπ» .Με ςημ ενέλινη ςηπ ιαςοικήπ επιρςήμηπ και 

ςηπ μεσοξφσυξλξγίαπ ακξλξϋθηρε μία γϊμιμη πεοίξδξπ κοιςικήπ 

αμτιρβήςηρηπ ςηπ φσυξγεμξϋπ ποξρέγγιρηπ, η ξπξία ξδήγηρε 

ρςημ αμάπςσνη ςηπ θεχοίαπ πξσ έυει επικοαςήρει και σπξρςηοίζει 

ςημ ξογαμική αιςιξλξγία ςξσ ασςιρμξϋ αμενάοςηςα απϊ ςξ επίπεδξ 

ςηπ διαςαοαυήπ (Rutter, Bailey, Simonoff & Pickles, 1997). Αμ και 

γμχοίζξσμε ςιπ πεοιξυέπ ςχμ υοχμαςξρχμάςχμ ϊπξσ εδοεϋξσμ 

ςα «εσάλχςα» γξμίδια, χρςϊρξ δεμ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί ςα 

γξμίδια πξσ δημιξσογξϋμ ςη βλάβη, καθόπ σπάουει μία γεμεςική 

αμξμξιξγέμεια πξσ δσρκξλεϋει ακϊμη πεοιρρϊςεοξ ςημ εομημεία 

ςξσ ασςιρμξϋ (Rutter, 2005). Όςαμ θα εμςξπιρςεί με ακοίβεια η 

γξμιδιακή βάρη ςξσ ασςιρμξϋ, ςϊςε θα μελεςηθξϋμ ξι κοίριμξι 

παοάγξμςεπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ εμτάμιρη 

ςξσ ασςιρμξϋ ρςξ πεοίπξσ 1% ςξσ γεμικξϋ πληθσρμξϋ. 
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Γμχρςικά υαοακςηοιρςικά 

 

Σα γμχρςικά υαοακςηοιρςικά ςχμ αςϊμχμ με διάυσςεπ 

αμαπςσνιακέπ διαςαοαυέπ είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςικά για ςημ 

καςαμϊηρη ςξσ ςοϊπξσ πξσ μαθαίμξσμ και μπξοξϋμ μα 

διδαυθξϋμ. Η αμςίληφη, η ποξρξυή, η μμήμη, η ρκέφη και ςα 

κίμηςοα ρσμβάλλξσμ καθξοιρςικά ρςη διαδικαρία ςηπ μάθηρηπ. 

ςξ τάρμα ςξσ ασςιρμξϋ σπάουει μεγάλη αμξμξιξγέμεια ρςιπ 

γμχρςικέπ λειςξσογίεπ, πξσ επιτέοει αμξμξιξγέμεια ρςιπ 

ρσμπεοιτξοέπ και ρςιπ εκπαιδεσςικέπ αμάγκεπ (Jordan & Powell, 

1995). Σα παιδιά πξσ αμήκξσμ ρςξ τάρμα  έυξσμ ξνϋςαςη ξπςική 

αμςίληφη, παοϊλξ πξσ ρσυμά δεμ κξιςάζξσμ ρςα μάςια ςξσπ 

άλλξσπ ή ασςϊ πξσ ξι άλλξι ςξσπ δείυμξσμ. Φοηριμξπξιξϋμ ςημ 

πεοιτεοειακή ϊοαρη, αλλά η ικαμϊςηςα ςξσπ είμαι ρυεδϊμ 

«τχςξγοατική». Ασςϊ ρσυμά ταίμεςαι απϊ ςημ ρσμπεοιτξοά 

ςξσπ: εμό δίμξσμ ςημ εμςϋπχρη ϊςι δεμ παοαςηοξϋμ 

λεπςξμέοειεπ, αμ αλλάνει η θέρη εμϊπ αμςικειμέμξσ ρςξ υόοξ 

ςξσπ θα ςξ ςξπξθεςήρξσμ αμέρχπ ρςημ ποξηγξϋμεμη θέρη, όρςε 

μα διαςηοηθεί η ρςαθεοϊςηςα ρςξ πεοιβάλλξμ (Rondan & 

Deruelle, 2007). Ακϊμη, έυξσμ ςημ ικαμϊςηςα μα ερςιάζξσμ ςημ 

ϊοαρη ςξσπ ρε κάςι πξσ ςξσπ εμδιατέοει, παοϊλξ πξσ πξλϋ 

ρσυμά έυξσμ διάρπαρη ποξρξυήπ. Η ικαμϊςηςα ςξσπ μα 

αμαγμχοίζξσμ ϊμξια ρυήμαςα είμαι πξλϋ αμεπςσγμέμη. Σα 

πεοιρρϊςεοα άςξμα πξσ βοίρκξμςαι ρςξ τάρμα μπξοξϋμ μα 

ρσμθέςξσμ μεγάλα πάζλ και μα κάμξσμ ςασςίρειπ πξλλόμ 
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αμςικειμέμχμ, εικϊμχμ, ή λένεχμ υχοίπ μα καςαμξξϋμ ςι 

απεικξμίζεςαι ρε ασςέπ. Ασςή η ικαμϊςηςα είμαι έμτσςη και μπξοεί 

μα ανιξπξιηθεί ρςημ ποξ-επαγγελμαςική ςξσπ εκπαίδεσρη. Μία 

άλλη αμεπςσγμέμη πεοιξυή είμαι ξ πξλϋ καλϊπ ξπςικϊ-κιμηςικϊπ 

ρσμςξμιρμϊπ. Παοϊλξ πξσ κάμξσμ πξλλέπ ρςεοεξςσπικέπ κιμήρειπ 

και αδένιεπ κιμήρειπ, έυξσμ ρσυμά μεγάλη επιδενιϊςηςα ρςη λεπςή 

κίμηρη. 

Σα παιδιά με ασςιρμϊ έυξσμ ςημ ικαμϊςηςα διάκοιρηπ 

ξπςικόμ εοεθιρμάςχμ και μπξοξϋμ με ιδιαίςεοη εσκξλία μα 

ςανιμξμήρξσμ αμςικείμεμα ρϋμτχμα με ενχςεοικά 

υαοακςηοιρςικά, ϊπχπ ςξ υοόμα, ςξ μέγεθξπ και η θέρη ςξσπ. Η 

ποξρξυή ςξσπ βαρίζεςαι ρςημ σπέο-επιλξγή ςχμ εοεθιρμάςχμ με 

βάρη ςα ποξρχπικά ςξσπ εμδιατέοξμςα (Burack, 1994). Γι‟ ασςϊ 

πξλϋ ρσυμά ποξρέυξσμ λεπςξμέοειεπ και αδσμαςξϋμ μα 

νευχοίρξσμ ςιπ ρημαμςικέπ απϊ ςιπ αρήμαμςεπ πληοξτξοίεπ. Η 

ερςίαρη ςηπ ποξρξυήπ ςξσπ ρε έμα αιρθηςηοιακϊ καμάλι είμαι έμα 

ρημαμςικϊ υαοακςηοιρςικϊ, πξσ δσρκξλεϋει ςημ αμςαπϊκοιρη 

ςξσπ ρε ξπςικά και ακξσρςικά εοεθίρμαςα. Παοάλληλα, έυξσμ 

αδσμαμία ποξρξυήπ ρε κξιμχμικά εοεθίρμαςα, δηλαδή ρε 

ποϊρχπα και ξμιλίεπ. Η μμημξμική ςξσπ ικαμϊςηςα για ςημ 

κχδικξπξίηρη και απξθήκεσρη ξπςικόμ πληοξτξοιόμ είμαι 

εναιοεςικά καλή (Prior & Ozonoff, 1998). Δπιπλέξμ, έυξσμ ςημ 

ικαμϊςηςα μα θσμξϋμςαι εμέογειεπ για μα εκςελέρξσμ μία 

δοαρςηοιϊςηςα (διαδικαρςική μμήμη ή μμήμη δενιξςήςχμ) και 

έυξσμ δσρκξλίεπ ρςη ρχρςή ακξλξσθία βημάςχμ. Η ικαμϊςηςα 

ςχμ ασςιρςικόμ αςϊμχμ μα θσμξϋμςαι πληοξτξοίεπ πξσ έυξσμ μία 

ερχςεοική λξγική ξογάμχρη και πεοιξδικϊςηςα, ϊπχπ ςα 

δοξμξλϊγια ςχμ ςοέμχμ ή η ποξπαίδεια, είμαι ανιξρημείχςη. 
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Ακϊμη, ςα άςξμα ρςξ τάρμα θσμξϋμςαι ςιπ ξμξμαρίεπ 

αμςικειμέμχμ (ρημαριξλξγική μμήμη), ιδιαίςεοα ασςόμ πξσ 

ρσμδέξμςαι με ςα ποξςιμήρειπ ςξσπ. Οι δσρκξλίεπ ςξσπ ατξοξϋμ 

ςημ αμςίληφη και απξθήκεσρη ςηπ ακξλξσθίαπ γεγξμϊςχμ και 

λένεχμ. Γι‟ ασςϊ δσρκξλεϋξμςαι μα αμακαλέρξσμ ποξρχπικέπ 

εμπειοίεπ (ποξρχπική επειρξδιακή μμήμη) και μακοξρκελείπ 

ποξςάρειπ. Έμα ςσπικϊ υαοακςηοιρςικϊ ςχμ αςϊμχμ ασςόμ είμαι 

μα έυξσμ εκςελερςική μξημξρϋμη ρε σφηλϊςεοξ επίπεδξ απϊ ςημ 

λεκςική μξημξρϋμη (Lincoln, Allen & Kilman, 1995). Ο ςοϊπξπ 

ρκέφηπ ςχμ παιδιόμ ρςξ τάρμα  είμαι ξπςικϊπ και γι‟ ασςϊ 

παοαςηοείςαι μία καθσρςέοηρη ρςημ επενεογαρία ςχμ λεκςικόμ 

πληοξτξοιόμ. Όπχπ πεοιγοάτει έμα άςξμξ με ασςιρμϊ και σφηλή 

λειςξσογικϊςηςα, η Temple Grandin (1995) «κέτςξμαι 

απξκλειρςικά με εικϊμεπ. Η ξπςική ρκέφη είμαι ραμ μα παίζχ 

διατξοεςικέπ καρέςεπ ρε έμα βίμςεξ ρςη ταμςαρία μξσ. …Βλέπχ 

με ςημ ταμςαρία μξσ μία ρειοά απϊ «βίμςεξ» απϊ διατξοεςικέπ 

γάςεπ. Η έμμξια ςηπ γάςαπ απξςελείςαι απϊ ασςά ςα διατξοεςικά 

βίμςεξ με γάςεπ πξσ έυχ βιόρει. Δεμ σπάουει καμία γεμικεσμέμη 

έμμξια ςηπ γάςαπ, και δεμ σπάουει καμία γλχρρική πληοξτξοία 

ρςη μμήμη μξσ.» Ακϊμη, σπάουει καςαμϊηρη ςηπ μξμιμϊςηςαπ ςξσ 

αμςικειμέμξσ, με ςημ έμμξια ϊςι αμςιλαμβάμξμςαι ϊςι έμα 

αμςικείμεμξ ή έμα ποϊρχπξ ενακξλξσθεί μα σπάουει ακϊμη κι αμ 

υάρξσμ ςημ ξπςική επατή με ασςϊ. Η ρκέφη ςξσπ υαοακςηοίζεςαι 

απϊ ακαμφία, με ρσμέπεια μα υοηριμξπξιξϋμ επίμξμα μια 

ρςοαςηγική για μα επιλϋρξσμ ποξβλήμαςα, μα αδσμαςξϋμ μα 

γεμικεϋρξσμ ςιπ ρςοαςηγικέπ πξσ ήδη γμχοίζξσμ ρε έμα μέξ 

πλαίριξ και μα δσρκξλεϋξμςαι μα αμακαλέρξσμ ςημ καςάλληλη 

ρςοαςηγική (μεςαγμόρη). Σα πμεσμαςικά ςξσπ εμδιατέοξμςα είμαι 
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πεοιξοιρμέμα και ρςαθεοά και έυξσμ δσρκξλίεπ ρςημ καςαμϊηρη 

εμμξιόμ πξσ βαρίζξμςαι ρςημ ρσμβξλική ρκέφη. Γι‟ ασςϊ έυξσμ 

καλέπ ικαμϊςηςεπ ρςημ καςηγξοιξπξίηρη αμςικειμέμχμ με βάρη 

ρσγκεκοιμέμα και ϊυι ατηοημέμα υαοακςηοιρςικά (Ropar & 

Peebles, 2007). Όπχπ αματέοει υαοακςηοιρςικά η Grandin 

(1995), “Όταν ιμουν ςτο Λφκειο και ςτο Κολλζγιο είχα πραγματικζσ 

πόρτεσ που ςυμβόλιηαν τισ μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθ ηωι μου, όπωσ τθν 

αποφοίτθςθ. Ένα βράδυ ανζβθκα ςτθ ςτζγθ του δωματίου μου, 

περνώντασ από τθν πόρτα τθσ ςοφίτασ για να ςκεφτώ για τθ ηωι μετά 

το Κολλζγιο. Η πόρτα τθσ ςοφίτασ ςυμβόλιηε τθν αποφοίτθςθ μου.” 

Μία ρημαμςική γμχρςική θεχοία πξσ ενηγεί ςιπ ιδιαίςεοεπ 

δσρκξλίεπ ςχμ ασςιρςικόμ αςϊμχμ ρςημ επικξιμχμία και 

κξιμχμική αλληλεπίδοαρη είμαι η θεχοία ςξσ μξσ. Η βαρική 

παοαδξυή είμαι ϊςι ςα παιδιά με ασςιρμϊ έυξσμ γεμμηθεί με έμα 

ρξβαοϊ έλλειμμα ρςξ γμχρςικϊ μηυαμιρμϊ ςηπ αμάγμχρηπ ςξσ 

μξσ, με ςημ έμμξια ϊςι δεμ γμχοίζξσμ ϊςι ξι άλλξι έυξσμ 

επιθσμίεπ, ρκέφειπ, ρσμαιρθήμαςα, ποξθέρειπ και ποξρδξκίεπ 

(Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985· Frith, 1989). Καςά ρσμέπεια, 

αδσμαςξϋμ μα καςαμξήρξσμ ςα κίμηςοα ςχμ άλλχμ και μα 

εομημεϋρξσμ ςιπ ρσμπεοιτξοέπ ςξσπ, ή αλλιόπ έυξσμ «ςϋτλχρη» 

ςξσ μξσ. Κάπξια άςξμα με ασςιρμϊ και σφηλή λειςξσογικϊςηςα 

καςατέομξσμ μα αμαπςϋνξσμ έμα αουικϊ επίπεδξ ςηπ θεχοίαπ ςξσ 

μξσ και με καςάλληλη εκπαίδεσρη μπξοξϋμ μα μάθξσμ μα 

αμςιλαμβάμξμςαι χπ έμα βαθμϊ ςα πξλλαπλά κίμηςοα ςηπ 

αμθοόπιμηπ ρσμπεοιτξοάπ. Μία άλλη γμχρςική αδσμαμία ατξοά 

ςημ έλλειφη κεμςοικήπ ρσμξυήπ, η ξπξία αματέοεςαι ρςημ 

ικαμϊςηςα αμςίληφηπ ςξσ πλαιρίξσ ςχμ πληοξτξοιόμ. Σα άςξμα  

αδσμαςξϋμ μα αμςιλητθξϋμ ςξ ρσμξλικϊ πλαίριξ ςχμ 
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πληοξτξοιόμ και η ποξρξυή ςξσπ ερςιάζεςαι ρε λεπςξμέοειεπ, με 

ρσμέπεια μα έυξσμ μία πξλϋ απξρπαρμαςική γμόρη για ςξ 

πεοιβάλλξμ (Happe, 1994). Δπιποϊρθεςα, ςα άςξμα ρςξ ασςιρςικϊ 

τάρμα εμταμίζξσμ ρξβαοέπ δσρκξλίεπ ρςιπ εκςελερςικέπ 

λειςξσογίεπ, πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςξμ ρυεδιαρμϊ εμεογειόμ, ςξμ 

έλεγυξ παοξομηςικόμ ρσμπεοιτξοόμ, ςημ αμαρςξλή ςχμ 

λαμθαρμέμχμ αμςιδοάρεχμ, ςημ ερςίαρη ρε έμα ρςϊυξ, ςημ 

ξογαμχμέμη αμαζήςηρη πληοξτξοιόμ, και ςημ εσελινία ρςη 

ρκέφη και δοάρη (Ozonoff, 1995). 

Σα ιδιαίςεοα υαοακςηοιρςικά ςχμ παιδιόμ ρςξ ασςιρςικϊ 

τάρμα είμαι πξλλαπλά, εκςεςαμέμα, αμξμξιξγεμή και μϊμιμα. 

Ωρςϊρξ, με ςημ αμάπςσνη ςχμ παιδιόμ μπξοεί μα αλλάζει ξ 

βαθμϊπ ςηπ αμαπηοίαπ απϊ άςξμξ ρε άςξμξ. Δπιπλέξμ, η ηλικία, η 

μξημξρϋμη και ςξ γλχρρικϊ επίπεδξ ςξσ παιδιξϋ επηοεάζξσμ 

έμςξμα ςξμ ςοϊπξ εκδήλχρηπ ϊλχμ ςχμ υαοακςηοιρςικόμ και ςημ 

ρξβαοϊςηςα ςχμ δσρκξλιόμ ρε ϊλξσπ ςιπ επιμέοξσπ πεοιξυέπ ςηπ 

αμάπςσνηπ ρε εμδξ-αςξμικϊ επίπεδξ. Η ρταιοική καςαμϊηρη ςχμ 

ρϋμθεςχμ και ιδιαίςεοχμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσ ασςιρςικξϋ 

τάρμαςξπ απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ και άλλξσπ επαγγελμαςίεπ 

απξςελεί ςημ ρημαμςικϊςεοη ποξωπϊθερη για ςημ καλϋςεοη 

άρκηρη ςξσ δϋρκξλξσ και επίπξμξσ έογξσ ςηπ εκπαίδεσρηπ ςχμ 

μαθηςόμ ρςξ τάρμα ςξσ ασςιρμξϋ. 

 

1.2.Επιδημιολογία Αυτισμοφ 

 

 Ο αρικμόσ των ατόμων με διαταραχι αυτιςμοφ και των ςυναφών 

του καταςτάςεων ζχει αυξθκεί δραματικά από τθ δεκαετία του 1980, εν 
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μζρει λόγω των αλλαγών ςτισ διαγνωςτικζσ μεκόδουσ. Με τθν 

αναγνώριςθ μιασ ποικιλίασ μορφών, αρκετζσ περιπτώςεισ εντάςςονται 

τώρα ςτισ διαταραχζσ «αυτιςτικοφ φάςματοσ». Το ερώτθμα αν θ 

πραγματικι ςυχνότθτα ζχει αυξθκεί παραμζνει άλυτο. Παρουςιάηεται 

με ςυχνότθτα 5:10.000 ςτθν κλαςικι του μορφι (παλαιότερεσ μελζτεσ) 

και περίπου 18:10.000 μζςα ςτο ευρφτερο φάςμα του αυτιςμοφ, ενώ το 

ποςοςτό των υπόλοιπων διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών 

αντιςτοιχεί ςε 45,8/10.000. Μολονότι θ ςυχνότθτα αυτι δεν μπορεί να 

κεωρθκεί οριςτικι, γιατί υπάρχουν διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ ςτισ 

διάφορεσ μελζτεσ, δείχνει όμωσ ότι οι καταςτάςεισ αυτζσ δεν είναι τόςο 

ςπάνιεσ. Με βάςθ αυτά τα δεδομζνα, υπολογίηεται πωσ ςτθν Ελλάδα 

πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον 4.000 ζωσ 5.000 παιδιά και ενιλικα 

άτομα με κλαςικό Αυτιςμό και 20.000 ζωσ 30.000 με αυτιςτικοφ τφπου 

διαταραχζσ ανάπτυξθσ. Στο Παγκόςμιο Συνζδριο τθσ World Autism 

Organization το 2002, ςτθν Μελβοφρνθ τθσ Αυςτραλίασ θ ςχετικι 

ανακοίνωςθ ανζφερε αναλογία 1:500. Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία 

διαπιςτώνουμε ότι το ςφνδρομο του αυτιςμοφ παρουςιάηει μεγαλφτερθ 

ςυχνότθτα από αυτό τθσ τφφλωςθσ και μικρότερθ από τθν ςυχνότθτα 

τθσ κώφωςθσ. Κατά ςυνζπεια, δεν πρόκειται για ζνα τόςο ςπάνιο 

φαινόμενο αλλά για ςχετικά ςφνθκεσ φαινόμενο, θ διάγνωςθ του 

οποίου εγείρει δυςκολίεσ που ςυχνά οδθγοφν ςε λανκαςμζνεσ 

εκτιμιςεισ (Schopler1995, Happe 1998, Ελλθνικι Εταιρεία Προςταςίασ 

Αυτιςτικών Ατόμων 2008). 

Είναι 4 ζωσ 5 φορζσ πιο ςυχνόσ ςτα αγόρια παρά ςτα κορίτςια. 

Δεν κάνει διάκριςθ από πλευράσ φυλισ, κουλτοφρασ ι κοινωνικισ 

τάξθσ. 
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1.3. Αυτισμός και Τεχνολογία 

ήμεοα ξ ασςιρμϊπ αμαγμχοίζεςαι χπ διάυσςη διαςαοαυή 

ςηπ αμάπςσνηπ με βιξλξγικϊ σπϊβαθοξ και απϊ διαςαοαυέπ ρςημ 

επικξιμχμία και ρςιπ δενιϊςηςεπ κξιμχμικήπ αλληλεπίδοαρηπ 

(Jordan and Powell 1995). Οι μαθηςέπ ρςξ τάρμα καςατεϋγξσμ 

ρε μξμαυικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και δεμ αμςαπξκοίμξμςαι ϊςαμ ςξσπ 

ζηςείςαι μα επικξιμχμήρξσμ. Δπίρηπ δεμ αλληλεπιδοξϋμ με ςξσπ 

ρσμμαθηςέπ ςξσπ, ϊυι γιαςί δε θέλξσμ αλλά γιαςί δεμ μπξοξϋμ. 

Γμχοίζξσμε ϊςι ξ ασςιρμϊπ δε θεοαπεϋεςαι, και ρσμξδεϋει 

ςξ άςξμξ ρε ϊλη ςξσ ςη ζχή, επηοεάζξμςαπ ςημ αμςίληφη, ςη 

ρκέφη και ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ. Απϊ άςξμξ ρε άςξμξ παοξσριάζει 

διατξοεςικξϋ βαθμξϋ ρξβαοϊςηςα και γι‟ ασςϊ υοηριμξπξιείςαι ξ 

ϊοξπ «διαςαοαυέπ ςξσ ασςιρςικξϋ τάρμαςξπ». Πξικίλει η μξηςική 

ικαμϊςηςα απϊ άςξμξ ρε άςξμξ και μπξοεί μα ρσμσπάουει με 

καθσρςέοηρη και με ρξβαοέπ μαθηριακέπ δσρκξλίεπ. Η διάγμχρη 

μπξοεί μα γίμει ποόιμα γιαςί αμακϊπςεςαι η τσριξλξγική 

ενελικςική πξοεία ςξσ παιδιξϋ και έςρι μπξοξϋμε μα παοέμβξσμε 

έγκαιοα. Η διάγμχρη ρςηοίζεςαι ρςξσπ ςξμείπ ςηπ 

κξιμχμικξπξίηρηπ και δημιξσογίαπ ρυέρεχμ, ρςημ επικξιμχμία 

και ρςη ρκέφη, ρςη μάθηρη, ρςξ παιυμίδι και ρςα εμδιατέοξμςα 

ςξσ παιδιξϋ. 

 Ο ποόςξπ ρςϊυξπ πξσ θέςει η κξιμχμία ςξσ 21ξσ αιόμα για 

ςη ρυξλική αμαβάθμιρη-αμαδϊμηρη είμαι η μεςαρςοξτή ςηπ 

εκπαιδεσςικήπ τιλξρξτίαπ όρςε η εκπαίδεσρη μα αουίζει με βάρη 

ςιπ αμάγκεπ ςξσ μαθηςή. Αμςί δηλαδή ςξ παιδί μα ποξραομϊζεςαι 
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ρε έμα ποϊγοαμμα ρπξσδόμ, θα ποέπει ςξ ποϊγοαμμα ασςϊ μα 

αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ απαιςήρειπ ςξσ παιδιξϋ και μα επιςελεί έμα 

πξλϋπλεσοξ αγκάλιαρμα ασςξϋ. ςϊυξπ ςηπ αμαδϊμηρηπ είμαι μα 

αλλάνει ςξ πεοιβάλλξμ μάθηρηπ. Σξ ζηςξϋμεμξ μιαπ εκπαίδεσρηπ 

πξσ θα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ κάθε παιδιξϋ μπξοεί 

μα βοεθεί μϊμξ μέρα απϊ ςημ εσελινία διαμϊοτχρηπ ςξσ 

μαθηριακξϋ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. Ο Σριάκαλξπ, (2001) ρςξ άοθοξ: 

"Καμξμικϊ κάθε ςι αμθοόπιμξ" αματεοϊμεμξπ ρςξμ Vygotsky 

σπξρςηοίζει ϊςι ρ' ασςϊμ ξτείλξσμε ςιπ πξλϋ ρημαμςικέπ 

παοαςηοήρειπ: "Σξ Α και ςξ Ω ςηπ ενέλινηπ ςξσ πξλιςιρμξϋ είμαι η 

δημιξσογία πλάγιχμ διαδοξμόμ", καθόπ και "η ξλϊπλεσοη 

αμάπςσνη ςχμ αμθοόπχμ με ειδικέπ αμάγκεπ και η ρσμμεςξυή 

ςξσπ ρςξμ πξλιςιρμϊ είμαι δσμαςή με ςη δημιξσογία καςάλληλχμ 

πλάγιχμ διαδοξμόμ και ποξρβάρεχμ, πέοα απϊ εκείμεπ πξσ 

υοηριμξπξιεί η κσοίαουη ξμάδα". Σημ αμάγκη αμεϋοερηπ 

"πλάγιχμ διαδοξμόμ" έουξμςαι μα καλϋφξσμ ξι σπξλξγιρςέπ με 

ςιπ δσμαςϊςηςεπ πξσ μαπ παοέυξσμ, καθόπ μπξοξϋμ μα 

απξςελέρξσμ πξλϋςιμξ αοχγϊ ρςξ δάρκαλξ πξσ θα ςξσπ εμςάνει 

ρςη μαθηριακή διαδικαρία. 

  

 

Θεςική ποξρτξοά ςηπ ςευμξλξγίαπ 

 Μέρα απϊ ςη βιβλιξγοατική διεοεϋμηρη παοαςηοείςαι έμαπ 

ρυεςικά μεγάλξπ αοιθμϊπ εοεσμηςόμ, (Odlin & Hutchins, 1996, 

MacArthur, 1996, Anderson-Inman, 1999, Anderson-Inman & 

Knox-Quinn, 1997, Lewis & Neil, 1999, Wilkinson-Tilbrook, 1995, 

Thomas Mick, Hawkridge & Vincent,1992, Νςξλιξπξϋλξσ, 1999, 

Ράπςηπ & Ράπςη, 2001, ιμάςξπ, 1995), πξσ ρσμτχμξϋμ με ςξ 
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μέγεθξπ ςηπ θεςικήπ ποξρτξοάπ ςχμ σπξλξγιρςόμ ρςη μαθηριακή 

διαδικαρία ρςα παιδιά με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ. 

 Η Πληοξτξοική είμαι έμαπ μέξπ ςξμέαπ εκπαίδεσρηπ ρςα 

Αμαλσςικά Ποξγοάμμαςα πξσδόμ ςηπ Γεμικήπ Αγχγήπ. Η αμάγκη 

για ςη διδαρκαλία γμόρεχμ και δενιξςήςχμ για ςη υοήρη ςξσ 

ηλεκςοξμικξϋ σπξλξγιρςή χπ μέρξ εκπαίδεσρηπ και φσυαγχγίαπ 

ςχμ παιδιόμ με ειδικέπ αμάγκεπ είμαι αμαγμχοιρμέμη. Ο 

ηλεκςοξμικϊπ σπξλξγιρςήπ ποξρτέοει ςη δσμαςϊςηςα ειραγχγήπ 

ςξσ μαθηςή με ασςιρμϊ ρε έμα ελεγυϊμεμξ πεοιβάλλξμ πξσ είμαι 

ποξβλέφιμξ και δεμ πεοιέυει κξιμχμικά εοεθίρμαςα. Με ασςϊμ ςξμ 

ςοϊπξ, ξ ηλεκςοξμικϊπ σπξλξγιρςήπ βξηθά ςξ μαθηςή  μα 

διαςηοήρει ςημ ποξρξυή και ρσγκέμςοχρη ςξσ ρε μία 

δοαρςηοιϊςηςα. Δπίρηπ, μπξοεί μα ποξρτέοει ρςξσπ πιξ ικαμξϋπ 

μαθηςέπ με ασςιρμϊ διϊδξσπ «αρταλέρςεοηπ» γοαπςήπ 

επικξιμχμίαπ με άλλξσπ αμθοόπξσπ πξσ βοίρκξμςαι πξλϋ μακοιά 

ςξσπ.  

 Σα πλεξμεκςήμαςα ςξσ σπξλξγιρςή μπξοξϋμ μα ρσμξφιρςξϋμ ρςα 

παοακάςχ: 

- Διαμξοτόμξσμ ξοιξθεςημέμεπ ρσμθήκεπ 

- Πεοιξοίζξσμ ςα αιρθηςηοιακά εοεθίρμαςα 

- Έυξσμ ποξβλέφιμη και «μξμξςαγή» «ρσμπεοιτξοά» και άοα 

είμαι ελέγνιμεπ ρσρκεσέπ 

- Δεμ ςιμχοξϋμ ςιπ λαμθαρμέμεπ απαμςήρειπ 

- Δίμαι έμα εκπαιδεσςικϊ μέρξ πξσ επιδέυεςαι πεοαιςέοχ 

βελςίχρη 

- Δίμξσμ ςη δσμαςϊςηςα μη-λεκςικήπ ή λεκςικήπ έκτοαρηπ 
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- Οι σπξλξγιρςέπ είμαι ρςαθεοξί ρςη "ρσμπεοιτξοά ςξσπ". Έμα 

παιδί μιόθει μα απειλείςαι λιγϊςεοξ, ϊςαμ διξοθόμεςαι απϊ ςξμ 

σπξλξγιρςή, απ' ϊςι απϊ ςξ δάρκαλξ ή ςξ γξμέα. 

- Σα ποξγοάμμαςα μπξοεί μα υοηριμξπξιηθξϋμ πξλλέπ τξοέπ. 

Μπξοεί μα επιςεσυθεί επαμάληφη ςηπ μάθηρηπ και εμδσμάμχρη 

ςηπ ποξηγξϋμεμηπ μάθηρηπ. 

- Σα πεοιρρϊςεοα παιδιά βοίρκξσμ ϊςι είμαι ρυεςικά εϋκξλξ μα 

υειοιρςεί καμείπ ςξσπ σπξλξγιρςέπ, μϊλιπ ςξσ δξθεί η βαρική 

βξήθεια. Υαίμεςαι μα έυξσμ ςημ "έβδξμη αίρθηρη" ςημ ξπξία δεμ 

καςέυξσμ ξι ποξηγξϋμεμεπ γεμιέπ. 

- Πξλλά ποξγοάμμαςα είμαι πξλσαιρθηςηοιακά, δηλαδή 

ρσμπεοιλαμβάμξσμ ςξ ξπςικϊ, ακξσρςικϊ και κιμαιρθηςικϊ 

ρςξιυείξ, απαοαίςηςα για ςημ αμάπςσνη δενιξςήςχμ ρςξμ 

γλχρρικϊ και μαθημαςικϊ αλταβηςιρμϊ. 

- Πξλλά παιδιά αμακαλϋπςξσμ έμα μέξ κίμηςοξ μάθηρηπ, ϊςαμ 

απξγξηςεϋξμςαι ή αιρθάμξμςαι ϊςι απειλξϋμςαι απϊ ςημ άμερη 

διδαρκαλία. 

- Οι απαμςήρειπ δίμξμςαι άμερα. Ασςϊ μπξοεί μα μειόρει ςξ 

πξρξρςϊ λαθόμ. 

- Η εκμάθηρη ςξσ υειοιρμξϋ ςξσ σπξλξγιρςή ή ςξ "τϊοςχμα" 

ποξγοαμμάςχμ μπξοεί μα βξηθήρει ρςημ καςάκςηρη επάλληληπ 

ρκέφηπ (sequential thinking). 

- Πξλλά παιδιά θεχοξϋμ εσκξλϊςεοξ μα διαβάρξσμ έμα κείμεμξ 

ρςημ ξθϊμη ςξσ σπξλξγιρςή απ' ϊςι έμα δικϊ ςξσπ γοαπςϊ κείμεμξ. 

- Οι πληοξτξοίεπ μπξοξϋμ μα ςσπχθξϋμ και μα ρχθξϋμ. Σα 

παιδιά αιρθάμξμςαι πεοήταμα με ςημ παοξσρίαρη ςχμ εογαριόμ 

ςξσπ. 
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- Οι σπξλξγιρςέπ και ςα ποξγοάμμαςα μπξοξϋμ μα 

ποξραομξρςξϋμ ρςιπ αςξμικέπ αμάγκεπ και δσρκξλίεπ ςξσ κάθε 

παιδιξϋ. Π. υ. καςάλληλα ςοξπξπξιημέμα πληκςοξλϊγια, ειδικξί 

πξμςίκια, ποξγοάμμαςα ποξραομξρμέμα ρςιπ αςξμικέπ αμάγκεπ. 

- Σα διδακςικά ποξγοάμμαςα ποξρτέοξσμ άμερη πληοξτϊοηρη 

ρςξ μαθηςή για ςξ απξςέλερμα ςηπ κάθε δοάρηπ ςξσ και θεςική 

εμίρυσρη ρε κάθε ρχρςή απάμςηρη. 

- Ο σπξλξγιρςήπ είμαι ακξϋοαρςξπ. Δεμ αμςιδοά αομηςικά ϊςαμ 

ςξσ ζηςηθεί μα επαμαλάβει πληοξτξοίεπ ή δοαρςηοιϊςηςεπ. 

- Ο σπξλξγιρςήπ έυει ςη δσμαςϊςηςα μα ποξάγει ςημ κξιμχμική 

απξδξυή ρςα άςξμα με ΜΔ, καθόπ ςξσπ δίμει ςη δσμαςϊςηςα μα 

παοάγξσμ έογξ υχοίπ ςξ ρςίγμα ςηπ σπξυόοηρηπ (stigma of 

Withdrawal) και υχοίπ μα σπάουει επιποϊρθεςη ρςήοινη απϊ ςξ 

δάρκαλξ ρςημ ςάνη. 

- Η ιδιχςική τϋρη ςηπ διάδοαρηπ αμάμερα ρςξμ σπξλξγιρςή και 

ςξ παιδί σπξβξηθάει ρςη δημιξσογία εμϊπ τιλικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, 

ρςξ ξπξίξ ςξ παιδί μπξοεί μα εκτοαρςεί ασθϊομηςα, μα οιρκάοει 

υχοίπ ςξ τϊβξ ςηπ γελξιξπξίηρηπ και ςξσ λάθξσπ. 

 

Αομηςικά ςξσ σπξλξγιρςή 

Ο σπξλξγιρςήπ δεμ ποέπει μα υαοακςηοιρςεί χπ παμάκεια για 

ςημ επίλσρη ςχμ μαθηριακόμ ποξβλημάςχμ. Όπχπ σπξρςηοίζξσμ 

ξι Ράπςηπ & Ράπςη (2001), ςαριμϊπ (1987), Wilkinson-Tilbrook 

(1995) παοάλληλα με ςιπ πξλλέπ δσμαςϊςηςεπ, ξ σπξλξγιρςήπ έυει 

και κάπξιεπ λειςξσογικέπ ιδιϊςηςεπ πξσ ρσμθέςξσμ ςξ ποϊβλημα 

ςχμ αδσμαμιόμ ςξσ.  

Σα λεκςικά μημϋμαςα πξσ ποξρλαμβάμει καμείπ απϊ ςξμ 
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σπξλξγιρςή δεμ είμαι παοά μξμϊςξμξι οσθμξί (ςαριμϊπ, 1987), 

και έςρι δεμ έυξσμ ςημ αμθοόπιμη αμερϊςηςα πξσ υαοακςηοίζξσμ 

ςα υαοακςηοιρςικά ςχμ αμθοόπιμχμ ρυέρεχμ ρςη τσρική ςξσπ 

διάρςαρη. Δίμαι μια "ςευμηςή ξμιλία" απϊ ςημ ξπξία λείπει η 

αμερϊςηςα και ξ ασθξομηςιρμϊπ, καθόπ λειςξσογεί υχοίπ 

ρσμείδηρη και ρσμαιρθημαςικξϋπ ςϊμξσπ. 

Δεμ μπξοεί μα καλϋφει λξιπϊμ ςημ αμθοόπιμη αμάγκη "εμϊπ 

ζερςξϋ υαμϊγελξσ επιβοάβεσρηπ", αμάγκη πξσ είμαι ιδιαίςεοα 

ασνημέμη ρςα παιδιά με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ, ξϋςε μπξοεί μα 

σπξκαςαρςήρει ςημ ποξρχπικϊςηςα ςξσ δαρκάλξσ.  

            Έμα άλλξ ενίρξσ ρημαμςικϊ ποϊβλημα είμαι η επιλξγή 

λξγιρμικξϋ καθόπ σπάουξσμ ποξγοάμμαςα πξσ δεμ ποξάγξσμ 

καθϊλξσ ςη διαδικαρία μάθηρηπ (Wilkinson-Tilbrook,1995, 

ιμάςξπ,1995). Ασςή η αμάγκη μπξοεί μα θεχοηθεί παοϊμξια με 

εκείμη ςηπ αγξοάπ καιμξϋοιχμ σπξδημάςχμ. Αμ, για παοάδειγμα, 

ςξ μέγεθξπ ςχμ σπξδημάςχμ είμαι μεγαλϋςεοξ απϊ ςξ 

απαιςξϋμεμξ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ άςξμξ, σπάουει ςξ εμδευϊμεμξ μα 

πέρει. Αμ είμαι μικοϊςεοξ, ςϊςε ίρχπ μα δημιξσογηθξϋμ πληγέπ 

ρςα πϊδια ςξσ. Σξ ποξρδιξοιρςικϊ ασςϊ παοάδειγμα καςαδεικμϋει 

ςημ αμάγκη ςηπ ρσμευξϋπ εμημέοχρηπ και παοακξλξϋθηρηπ απϊ 

ςξ δάρκαλξ ςχμ ενελίνεχμ ρςξμ ςξμέα ςξσ εκπαιδεσςικξϋ 

λξγιρμικξϋ καθόπ επίρηπ και ρςημ αμάγκη μα δξκιμάζξμςαι 

ποόςα ςα εογαλεία και ξι ρυεςικέπ εταομξγέπ ποιμ εταομξρςξϋμ 

ρςα παιδιά.  

 

Ποξραομξγή ρςξμ ασςιρμϊ 

Σα άςξμα ρςξ ασςιρςικϊ τάρμα ταίμεςαι μα έυξσμ 

μξμξςοξπικά ρσρςήμαςα εμδιατέοξμςξπ: Η ποξρξυή ςξσπ ςείμει 
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μα ερςιάζει ρε μεμξμχμέμα αμςικείμεμα πξσ ςα βλέπξσμ ραμ μέρα 

απϊ μια ρήοαγγα, απξμξμχμέμα απϊ ςξ πεοιβάλλξμ πλαίριξ. Οι 

σπξλξγιρςέπ-tablets είμαι έμα ιδαμικϊ μέρξ για μα μπει καμείπ ρε 

ασςϊ ςξμ κϊρμξ, γιαςί επιςοέπξσμ ςημ αλληλεπίδοαρη, με ςξ μα 

ατήμξσμ ςξσπ άλλξσπ μα μπξσμ ρςη ρήοαγγα ποξρξυήπ ςξσ 

αςϊμξσ. Σα ενχςεοικά γεγξμϊςα μπξοξϋμ εϋκξλα μα αγμξηθξϋμ 

καςά ςημ ερςίαρη ρε μια ξθϊμη σπξλξγιρςή-tablet, καθόπ η 

πεοιξυή ρσγκέμςοχρηπ πεοιξοίζεςαι απϊ ςα ϊοια ςηπ ξθϊμηπ. Η 

μικοή πεοιξυή ερςίαρηπ μπξοεί μα ενηγήρει ςξ γιαςί ςα άςξμα με 

ασςιρμϊ μπξοξϋμ μα  αμευθξϋμ  μεγαλϋςεοη 

είρξδξ   εοεθιρμάςχμ  μέρχ   ςξσ σπξλξγιρςή, απϊ ασςή πξσ 

μπξοξϋμ μα αμευθξϋμ ξπξσδήπξςε αλλξϋ. 

 

 

Φοήρη tablets 

   Για ςημ εκπαίδεσρη ςξσ μαθηςή με ασςιρμϊ είμαι απξςελερμαςική 

η υοήρη tablets ρςημ εκπαίδεσρη. Αμ και ςα παιδιά ασςά ρσμήθχπ 

δεμ παοξσριάζξσμ ρξβαοά κιμηςικά ποξβλήμαςα, χρςϊρξ μπξοεί 

μα απαιςξϋμςαι κάπξιεπ ποξραομξγέπ για μεοικά παιδιά: α) 

μείχρη ςξσ ήυξσ, β) μείχρη ςχμ ρςξιυείχμ ςηπ ξθϊμηπ, γ) ξθϊμη 

ατήπ,  δ)υοήρη ςξσ δακςϋλξσ ραμ ¨πξμςίκι¨, ε) ενχςεοικξϋπ 

μεγάλξσπ διακϊπςεπ και ρς) οσθμίρειπ ρςξ λειςξσογικϊ ρϋρςημα 

ςξσ  

Για ςη διδαρκαλία υειοιρμξϋ ςξσ tablet ξ εκπαιδεσςικϊπ 

ποέπει, ϊρξ ςξ δσμαςϊμ, μα υοηριμξπξιήρει σλικϊ με οεαλιρςικϊ 

υαοακςήοα, επιλέγξμςαπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ σλξπξιξϋμςαι 

ποόςα ρςξμ υόοξ ςηπ ςάνηπ και μεςά εμταμίζξμςαι ρςημ ξθϊμη 
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ςξσ tablet. Ασςϊ θα βξηθήρει ςξ μαθηςή μα καςαμξήρει ϊςι η 

ξθϊμη και ςξ πεοιευϊμεμϊ ςηπ ατξοά ςημ απεικϊμιρη ςξσ 

ποαγμαςικξϋ κϊρμξσ και ϊυι κάςι ενχποαγμαςικϊ. 

Για ςημ εκμάθηρη ςηπ υοήρηπ ςχμ ποξγοαμμάςχμ και ςχμ 

ποξρτεοϊμεμχμ εογαλείχμ ςξσπ, ξι ξπςικξπξιημέμεπ ξδηγίεπ με 

ςη μξοτή βιβλίξσ ή πίμακα 

πξσ θα βοίρκξμςαι πάμςα 

κξμςά ρςξ μαθηςή, είμαι 

ιδιαίςεοα βξηθηςικέπ, ατξϋ ξ 

μαθηςήπ έυει ςη δσμαςϊςηςα 

μα ςιπ ρσμβξσλεϋεςαι ρε κάθε 

ρςάδιξ επατήπ ςξσ με ςξμ 

σπξλξγιρςή. Ο εκπαιδεσςικϊπ 

θα ποέπει μα ρυεδιάζει κάθε 

τξοά ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ έςρι 

όρςε μα κιμξϋμ ςξ εμδιατέοξμ ςξσ μαθηςή και μα ςξμ βξηθξϋμ μα 

γεμικεϋει ςιπ απξκςημέμεπ γμόρειπ ςξσ. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ, είμαι 

ρημαμςικϊ ξ εκπαιδεσςικϊπ μα δίμει πεοιρςαριακά ρςξ μαθηςή 

δοαρςηοιϊςηςεπ, πξσ μα εμπεοιέυξσμ ποξβλημαςικέπ 

καςαρςάρειπ. 

  

➢ Τέχμασμα παρακώλυσης εμεργειώμ (sabotage): Για 

παοάδειγμα, ξ μαθηςήπ πξσ έυει γμχοίρει ςα εογαλεία 

ςξσ ηλεκςοξμικξϋ σπξλξγιρςή- tablet και ςη 

λειςξσογία ςξσπ, κάθεςαι μποξρςά ρςξμ σπξλξγιρςή, 

παςάει ςξ κξσμπί εκκίμηρηπ αλλά ϊςαμ νεκιμά η 

λειςξσογία ςξσ διαπιρςόμει ϊςι η ξθϊμη ενακξλξσθεί 

μα είμαι ρκξςειμή και δεμ λειςξσογεί. 
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➢ Εσκεμμέμο λάθος (error): Για παοάδειγμα, ξ μαθηςήπ 

κάθεςαι μποξρςά ρςξμ σπξλξγιρςή-tablet, παςάει ςξ 

κξσμπί εκκίμηρηπ αλλά ϊςαμ νεκιμά η λειςξσογία ςξσ 

διαπιρςόμει ϊςι ρςη θέρη ςξσ πξμςικιξϋ σπάουει έμα 

ασςξκιμηςάκι πξσ μπξοεί μα κιμηθεί πάμχ ρςξ ςοαπέζι 

αλλά δεμ μπξοεί μα κιμήρει ςίπξςα πάμχ ρςημ ξθϊμη. 

➢ Παράλειψη (omission): Για παοάδειγμα, ξ μαθηςήπ 

νεκιμά ςη λειςξσογία ςξσ σπξλξγιρςή η αμςίρςξιυα 

εμεογξπξιεί ςημ ξθϊμη ςξσ tablet, αλλά πάμχ ρςημ 

επιτάμεια εογαρίαπ δεμ βλέπει καμέμα εικξμίδιξ. 

➢ Επιλογή (choice): Για παοάδειγμα, ξ μαθηςήπ γοάτει 

κείμεμξ με ςξμ επενεογαρςή κειμέμξσ και ξ 

εκπαιδεσςικϊπ ςξσ ζηςά μα ςξ απξθηκεϋρει ρε 

σπάουξμςα τάκελξ. ςξ αουείξ βοίρκει δσξ 

διατξοεςικξϋπ τακέλξσπ. Ο έμαπ γοάτει ςξ ϊμξμα ςξσ 

μαθηςή και ξ άλλξπ ςξμ ςίςλξ ςξσ κειμέμξσ. Ο μαθηςήπ 

καλείςαι μα επιλένει ρε πξιξμ τάκελξ ποξςιμά μα 

ςξπξθεςήρει ρςξ κείμεμϊ ςξσ. 

 

Ανίζει μα ςξμιρςεί ϊςι ξ εκπαιδεσςικϊπ θα ποέπει μα 

τοξμςίρει όρςε η εμαρυϊληρη με ςξ tablet μα μημ μεςαςοαπεί ρε 

μία εμμξμή. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ θα ποέπει μα έυει ρατή υοξμικά 

πεοιθόοια και εμαλλαγή ρειοάπ ρςη υοήρη απϊ άλλξσπ μαθηςέπ. 

Ακϊμη, ξ εκπαιδεσςικϊπ μπξοεί μα υοηριμξπξιεί ςξ tablet ραμ 

μέρξ επιβοάβεσρηπ μιαπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ μαθηςόμ 

με ασςιρμϊ. 
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σμξφίζξμςαπ, η ενξικείχρη με ςξμ ηλεκςοξμικϊ 

σπξλξγιρςή- tablet θεχοείςαι έμαπ ρημαμςικϊπ ςξμέαπ 

εκπαίδεσρηπ αςϊμχμ με ασςιρμϊ πξσ μπξοεί μα ανιξπξιηθεί χπ 

φσυαγχγική δοαρςηοιϊςηςα ή και ποξεπαγγελμαςική δενιϊςηςα. 

 

 

 

1.4.Θεωρίες Μάθησης και Αρχές Ευχρηστίας 

 

σμπεοιτξοιρςική αμςιμεςόπιρη 

 Οι ςευμικέπ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ ξι ξπξίεπ 

βαρίζξμςαι ρςη θεχοία ςηπ μάθηρηπ βξηθξϋμ ςα ασςιρςικά παιδιά 

μα μειόρξσμ ή μα απξβάλλξσμ δσρλειςξσογικέπ ή ακαςάλληλεπ 

ρσμπεοιτξοέπ. Η θεςική ρσμπεοιτξοά ςξσ παιδιξϋ ζεσγαοόμεςαι 

με θεςική ρσμέπεια και η αομηςική ρσμπεοιτξοά με αομηςική 

ρσμέπεια. Με ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, η ρσμπεοιτξοά με εσυάοιρςεπ 

ρσμέπειεπ ςείμει μα εναλειτθεί. 

Δπίρηπ, ξι γμχρςικέπ ποξρεγγίρειπ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ 

ρσμπεοιτξοάπ έυξσμ επιςσυία ρςημ εταομξγή ςξσπ με ασςιρςικά 

άςξμα. ςιπ γμχρςικέπ ποξρεγγίρειπ ξι ιδέεπ και ξι ρκέφειπ έυξσμ 

κεμςοικϊ οϊλξ. Μια ςέςξια παοέμβαρη είμαι ςξ TEACCH 

(Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children), ςξ ξπξίξ βαρίζεςαι ρςη δξμημέμη 

διδαρκαλία. Βαρικά ρςξιυεία ςηπ δξμημέμηπ διδαρκαλίαπ ςξσ 

TEACCH είμαι :  
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 Ποξγοάμμαςα 

Φοηριμξπξιόμςαπ ρατή και νεκάθαοα ποξγοάμμαςα ρςημ 

ςάνη ή ρςξ ρπίςι βξηθξϋμςαι ςα ασςιρςικά παιδιά μα αμςιλητθξϋμ 

πξιεπ είμαι ξι καθημεοιμέπ  δοαρςηοιϊςηςεπ, πξια είμαι η ρειοά 

ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ καθόπ και πξια ρυέρη έυξσμ μεςανϋ ςξσπ 

(π.υ. ποόςα η εογαρία, μεςά ςξ παιυμίδι). Όςαμ για ςα 

ποξγοάμμαςα ασςά υοηριμξπξιξϋμςαι ςοϊπξι αμαπαοάρςαρηπ πξσ 

είμαι εϋκξλα αμςιληπςξί απϊ ςξ άςξμξ (π.υ. τχςξγοατίεπ, 

αοιθμξί, αμςικείμεμα, ρςημ πεοίπςχρη μαπ τχςξγοατία με έμαμ 

η/σ), ςα ποξγοάμμαςα γίμξμςαι ξπςικά και έςρι καςαμξηςά. Με 

ξπςικά ποξγοάμμαςα μειόμεςαι ςξ άγυξπ ςχμ ασςιρςικόμ παιδιόμ 

πξσ μπξοεί μα ποξκληθεί ϊςαμ δεμ γμχοίζξσμ ςι αμαμέμεςαι απϊ 

ασςά. 

 Υσρική ξογάμχρη υόοξσ 

Η ξογάμχρη ςξσ υόοξσ ςηπ ςάνηπ ποέπει μα γίμει με ςέςξιξ 

ςοϊπξ όρςε κάθε γχμία μα απξςελεί νευχοιρςϊ υόοξ μιαπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ. Ο υόοξπ για αςξμική εογαρία θα ποέπει μα είμαι 

ελεϋθεοξπ απϊ άλλα εοεθίρμαςα, ρςξμ υόοξ ϊπξσ θα είμαι ξ 

ηλεκςοξμικϊπ σπξλξγιρςήπ θα τοξμςίρξσμε μα μημ σπάουξσμ 

πξλλά εοεθίρμαςα και διαρπάςαι η ποξρξυή ςξσ παιδιξϋ.  

 Οπςική διδαρκαλία   

Η υοήρη ςηπ ξπςικήπ διδαρκαλίαπ ποξςιμάςαι λϊγχ ςηπ 

δσρκξλίαπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ςα πεοιρρϊςεοα ασςιρςικά παιδιά 

με ςη λεκςική επικξιμχμία. Ποέπει μα σπάουει ξπςική ρατήμεια 

(π.υ. υοχμαςξκχδικξπξίηρη, υοήρη εςικεςόμ) και ξπςικέπ 
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ξδηγίεπ (π.υ. τχςξγοατίεπ, ρκίςρα, ρϋμβξλα ή γοαπςέπ 

ξδηγίεπ). 

 Οι ποξρεγγίρειπ κξιμχμικήπ μάθηρηπ δίμξσμ έμταρη ρςημ 

καλλιέογεια ςχμ κξιμχμικόμ δενιξςήςχμ. Για άμβλσμρη ςχμ 

κξιμχμικόμ μειξμενιόμ πξσ παοαςηοξϋμςαι ρςξμ ασςιρμϊ 

υοηριμξπξιξϋμςαι διάτξοεπ ποξρεγγίρειπ κξιμχμικήπ μάθηρηπ. 

Κάπξια είμαι η υοήρη κξιμχμικόμ ξμάδχμ, ρςϊυξπ ςχμ ξπξίχμ 

είμαι μα κξιμχμικέπ επατέπ ςχμ ασςιρςικόμ αςϊμχμ 

εμδιατέοξσρεπ γι‟ ασςά. Σξ ζηςξϋμεμξ εδό είμαι μα εμπλξσςιρςεί 

η ζχή ςχμ ασςιρςικόμ αςϊμχμ. 

Σέλξπ και πξλϋ ρημαμςικϊ και αοκεςά απξςελερμαςική είμαι 

η υοήρη θεςικήπ εμίρυσρηπ για ςημ διαμϊοτχρη  ςηπ επιθσμηςήπ 

ρσμπεοιτξοάπ. Σα ασςιρςικά παιδιά με φηλϊ δείκςη μξημξρϋμηπ 

αμςαπξκοίμξμςαι ιδιαίςεοα ρςξμ έπαιμξ. Κλείμξμςαπ ςξ 

πεοιβάλλξμ μα είμαι αρταλέπ και ποξβλεπςϊ, μα μημ σπάουξσμ 

πξλλέπ μεςαβαςικέπ πεοίξδξι, μα σπάουξσμ ρατείπ ξδηγίεπ για ςξ 

ςι θα ακξλξσθήρει. 

 

 

Αρχζσ Ευχρθςτίασ 

Η Δσυοηρςία (Usability) είμαι έμα μέςοξ ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ 

εμπειοίαπ ςξσ υοήρςη, ϊςαμ ασςϊπ αλληλεπιδοά με έμα 

αλληλεπιδοαρςικϊ (interactive)  ποξψϊμ  (ρςημ ποξκείμεμη 

πεοίπςχρη με ςξ tablet ή πιξ ρσγκεκοιμέμα με μια εταομξγή 

ςξσ).  
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Eσυοηρςία είμαι ξ βαθμϊπ ρςξμ ξπξίξ έμα ποξψϊμ μπξοεί μα 

υοηριμξπξιηθεί για μα πεςϋυει ρσγκεκοιμέμξσπ ρςϊυξσπ με 

απξςελερμαςικϊςηςα, ικαμϊςηςα και ικαμξπξίηρη  (απϊ πλεσοάπ 

υοήρςη) μέρα ρε έμα ρσγκεκοιμέμξ πλαίριξ υοήρηπ. 

 

 

Οτέλη πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ εσυοηρςία 

Η σφηλή εσυοηρςία εμϊπ interface διαρταλίζει ϊρξμ ατξοά 

ςξσπ υοήρςεπ:  

• Ασνημέμη απϊδξρη / παοαγχγικϊςηςα.   

• Μειχμέμξ υοϊμξ και κϊρςξπ εκπαίδεσρηπ.   

• Μειχμέμα λάθη καςά ςη υοήρη ςξσ λξγιρμικξϋ.   

• Ασνημέμη ακοίβεια ςηπ ειραγχγήπ δεδξμέμχμ απϊ ςξ 

υοήρςη και ςηπ 

καςαμϊηρηπ ςχμ δεδξμέμχμ ενϊδξσ ςηπ εταομξγήπ.   

• Μειχμέμη αμάγκη για ςευμική σπξρςήοινη.  

Η σφηλή εσυοηρςία εμϊπ interface  διαρταλίζει ϊρξμ ατξοά 

ςξμ δημιξσογϊ ςξσ 

λξγιρμικξϋ:   

• Μεγαλϋςεοα ξτέλη, λϊγχ πιξ αμςαγχμιρςικόμ και 

ξλξκληοχμέμχμ ποξψϊμςχμ.   

• Μειχμέμξ κϊρςξπ ρσμςήοηρηπ και αμάπςσνηπ ςξσ 

λξγιρμικξϋ.   
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• Μειχμέμξ κϊρςξπ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ ςχμ υοηρςόμ.  

• Ικαμξπξιημέμξσπ υοήρςεπ! 

 

 

1.5.Σχεδιάζομτας τημ εφαρμογή για tablets 

 Δναιςίαπ ςχμ ελλειμμάςχμ ασςόμ πξσ παοαςηοξϋμςαι ρςα 

παιδιά με ασςιρμϊ ςα ςελεσςαία υοϊμια έυει γίμει μεγάλη ποϊξδξπ 

ρςημ αμάπςσνη καιμξςϊμχμ ςευμξλξγιόμ πξσ βξηθξϋμ ςα άςξμα 

ασςά ρςημ εκμάθηρη βαρικόμ δενιξςήςχμ. (Konstantinidis et al, 

2009). Η εταομξγή ςηπ ςευμξλξγίαπ πληοξτξοιόμ και 

επικξιμχμιόμ(Σ.Π.Δ) θεχοείςαι πξλϋ ρημαμςική ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία ςχμ παιδιόμ  καθόπ ξι παοεμβάρειπ πξσ 

βαρίζξμςαι ρε σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα είμαι ιδιαίςεοα 

καςάλληλεπ για δσξ βαρικξϋπ λϊγξσπ. Αουικά, μέρα απϊ ςξμ 

σπξλξγιρςή παοέυξμςαι μϊμξ ξι απαοαίςηςεπ πληοξτξοίεπ και 

μπξοεί μα βξηθήρει ςα παιδιά  μα μειόρξσμ ςξσπ πεοιρπαρμξϋπ 

απϊ ςα ενχςεοικά αιρθηςηοιακά εοεθίρμαςα και δεϋςεοξμ ςα 

σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα δεμ πεοιέυξσμ κξιμχμικέπ απαιςήρειπ 

πξσ πιθαμόπ δσρκξλεϋξσμ ςα παιδιά ρςξ τάρμα ςξσ ασςιρμξϋ. Σα 

σπξλξγιρςικά ρσρςήμαςα παοέυξσμ ποξβλέφιμεπ απαμςήρειπ 

καθόπ ςα παιδιά με ασςιρμϊ θεχοξϋμ ςξ πεοιβάλλξμ ςξσπ 

αποϊβλεπςξ και ςξσπ δημιξσογεί ρϋγυσρη.( Moore, 1998) 

Η ρσγκεκοιμέμη εταομξγή ρυεδιάρςηκε ποξκειμέμξσ μα 

βξηθήρει ςα παιδιά με ασςιρμϊ μα ενξικειχθξϋμ με ςιπ 

ποξμαθημαςικέπ έμμξιεπ. Ωπ ποξμαθημαςικέπ έμμξιεπ ξοίζξμςαι ξι 

έμμξιεπ «μικοϊ- μεγάλξ», «επάμχ- κάςχ» , «μέρα- ένχ», «φηλϊ- 
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κξμςϊ», «μποξρςά- πίρχ» και «δενιά- αοιρςεοά». Οι 

ποξμαθημαςικέπ έμμξιεπ εμςάρρξμςαι ρςιπ ποξαπαιςξϋμεμεπ 

δενιϊςηςεπ ρςξ Αμαλσςικϊ Ποϊγοαμμα πξσδόμ για παιδιά με 

διάυσςεπ αμαπςσνιακέπ διαςαοαυέπ. Οι έμμξιεπ ασςέπ θεχοξϋμςαι 

αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ςηπ μάθηρηπ ποξκειμέμξσ  ξι μαθηςέπ με 

ασςιρμϊ μα γίμξμςαι ασςϊμξμξι και μα είμαι ρε θέρη μα επιλϋξσμ 

ποξβλήμαςα καθημεοιμήπ ζχήπ, (Ayres,2013). Δναιςίαπ ςχμ 

ελλειμμάςχμ ςχμ παιδιόμ με διάυσςεπ αμαπςσνιακέπ διαςαοαυέπ 

ρςιπ ξπξίεπ αμήκει και ξ ασςιρμϊπ, η εκμάθηρη ασςή θα ποέπει μα 

γίμεςαι ςϊρξ με ποανιακϊ ϊρξ και με ξπςικϊ 

ςοϊπξ.(Αμαρςαριάδξσ, 2014) Γι‟ ασςϊ ςξ ρκξπϊ η εταομξγή 

δημιξσογήθηκε για tablets . ϋμτχμα με ςη Λίλα Κξρρσβάκη 

2013, ξι εκπαιδεσςικέπ εταομξγέπ ρε tablets παοέυξσμ ρςα 

παιδιά με ασςιρμϊ ποξβλεφιμϊςηςα ςημ ξπξία έυξσμ αμάγκη και 

εναςξμίκεσρη γι ασςϊ και η εταομξγή διαθέςει ςημ δσμαςϊςηςα 

οσθμίρεχμ αλλά και ςημ 

ποξρχπική ποξρτόμηρη 

« Καλόπ ήοθεπ Μπάμπη». 

Δπιπλέξμ, η εταομξγή 

ρςξ tablet  κάμει 

πεοιξοιρμέμη υοήρη ςηπ 

γλόρραπ ποξκειμέμξσ μα 

μπξοξϋμ αμ ρσμμεςέυξσμ 

και ςα παιδιά ςα ξπξία δεμ έυξσμ αμαπςϋνει ςιπ γλχρρικέπ ςξσπ 

δενιϊςηςεπ. Δπιποξρθέςχπ, η εταομξγή ποξρτέοει ςημ 

ρςαθεοϊςηςα και ςη ρσμέπεια ρςα παιδιά με ασςιρμϊ καθόπ  ςξ 

παιδί γμχοίζει ςι θα ρσμβεί ςϊρξ ρε πεοίπςχρη ξοθήπ απάμςηρηπ 

ϊρξ και ρε πεοίπςχρη λαμθαρμέμηπ απάμςηρηπ. Σα ασςιρςικά 
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παιδιά μιόθξσμ αρταλή υοηριμξπξιόμςαπ ςημ εταομξγή γιαςί 

γμχοίζξσμ ϊςι και μα απαμςήρξσμ λάθξπ καμείπ δεμ θα ςα 

ςιμχοήρει αμςιθέςχπ θα επιβοαβεσςξϋμ για ςη ποξρπάθεια και θα 

ςξσπ δξθεί κίμηςοξ για επαμάληφη. Έμα ακϊμη θεςικϊ ρςξιυείξ 

ςηπ εταομξγήπ ρςξ tablet είμαι ϊςι έυει μειχμέμεπ κξιμχμικέπ 

απαιςήρειπ ατξϋ είμαι γμχρςϊ ϊςι ςα παιδιά με ασςά έυξσμ 

ελλείμμαςα ρςιπ κξιμχμικέπ ςξσπ δενιϊςηςεπ και εμημεοόμει εν 

αουήπ ςξ παιδί για ςξ πϊρεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ποέπει μα τέοει ειπ 

πέοαπ(π.υ. 1/4 , 2/4 κξκ) , ποξκειμέμξσ μα μειχθεί ςξ αίρθημα 

ςξσ άγυξσπ και ςηπ αβεβαιϊςηςαπ ρςα παιδιά με ασςιρμϊ. 

Καςαλήγξμςαπ, η εταομξγή παοέυει ςημ απαοαίςηςη επαμάληφη 

ςημ ξπξία υοειάζξμςαι ςα παιδιά για μα εναρταλίρξσμ ςη γμόρη. 

Πξλλά παιδιά με ασςιρμϊ δεμ αμςέυξσμ ςξσπ δσμαςξϋπ ήυξσπ 

ή εκδηλόμξσμ σπεοεσαιρθηρία ρε μεοικξϋπ απϊ ασςξϋπ 

(Willbarger & Willbarger 1993) γι „ασςϊ ςξμ λϊγξ η εταομξγή 

παοέυει ςη δσμαςϊςηςα οϋθμιρηπ ςξσ ήυξσ ποξκειμέμξσ ξ υοήρςηπ 

μα επιλένει αμ επιθσμεί ή ϊυι ςξμ ήυξ ποξκειμέμξσ μα μημ ςξσ 

δημιξσογείςαι άγυξπ και εκμεσοιρμϊ. Δπιποξρθέςχπ, ςα υοόμαςα 

και η έμςαρη ςξσπ παίζξσμ πξλϋ ρημαμςικϊ οϊλξ ρςημ 

εκπαιδεσςική διαδικαρία ςχμ παιδιόμ με ασςιρμϊ καθόπ πξλλέπ 

τξοέπ δεμ αμςέυξσμ ςα έμςξμα και τχςειμά υοόμαςα γι ασςϊ και 

ρςη ρσγκεκοιμέμη εταομξγή ξ υοήρςηπ μπξοεί μα επιλένει και ςα 

υοόμαςα πξσ θα ρσμξδεϋξσμ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Οι 

δοαρςηοιϊςηςεπ δεμ είμαι ενεζηςημέμεπ ποξκειμέμξσ ςα παιδιά με 

ασςιρμϊ μα μπξοξϋμ μα αμςαπξκοιθξϋμ με ρυεςική εσκξλία και μα 

μημ  απξγξηςεϋξμςαι απξςσγυάμξμςαπ ρσμευόπ. ε ασςϊ ςξ 

ρημείξ κοίμεςαι ρκϊπιμξ μα γίμει αματξοά ρςημ δσμαςϊςηςα πξσ 

παοέυει η εταομξγή για επιβοάβεσρη κάςι πξσ ςα παιδιά με 
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ασςιρμϊ έυξσμ ποαγμαςικά αμάγκη καθόπ πξλλέπ τξοέπ 

δσρκξλεϋξμςαι μα αμςιλητθξϋμ αμ και ςι έυξσμ καςατέοει. Με ςημ 

διαδικαρία ςηπ επιβοάβεσρηπ ςξμόμεςαι η ασςξπεπξίθηρη ςχμ 

παιδιόμ με ασςιρμϊ αλλά και η ασςξεικϊμα ςξσπ καθόπ πξλλέπ 

τξοέπ απξγξηςεϋξμςαι πιρςεϋξμςαπ ϊςι δεμ ςαιοιάζξσμ ρςξμ 

«κϊρμξ μαπ» και ϊςι δεμ μπξοξϋμ μα αμςαπξκοιθξϋμ ρςιπ 

απαιςήρειπ ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. Καςαλήγξμςαπ, μέρα 

απϊ ςη ρσγκεκοιμέμη εταομξγή και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ απϊ ςιπ 

ξπξίεπ απξςελείςαι, ςα παιδιά με ασςιρμϊ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα 

βελςιόρξσμ και άλλεπ δενιϊςηςεπ ρυεςικέπ ςϊρξ με ςημ αδοή ϊρξ 

και με ςη λεπςή κιμηςικϊςηςα ςξσ παιδιξϋ αλλά και ςξμ ξπςικϊ 

ρσμςξμιρμϊ κιμήρεχμ ρςιπ ξπξίεπ αοκεςά παιδιά με ασςιρμϊ 

παοξσριάζξσμ δσρκξλίεπ και ελλείμμαςα. Οι εικϊμεπ πξσ 

υοηριμξπξιήθηκαμ είμαι  οεαλιρςικέπ ποξκειμέμξσ ξι υοήρςεπ μα 

μπξοξϋμ μα κάμξσμ γεμίκεσρη και μα μπξοξϋμ μα 

υοηριμξπξιήρξσμ ςημ καςακςημέμη γμόρη και ρςη καθημεοιμή 

ζχή. (Cihak,2007) 

Καςαλήγξμςαπ, ποξρπαθήραμε όρςε ξι δοαρςηοιϊςηςεπ μαπ 

μα μημ είμαι κξσοαρςικέπ και υοξμξβϊοεπ όρςε μα μημ 

κξσοάζξμςαι και βαοιξϋμςαι εϋκξλα. Δπίρηπ, ρε κάθε 

δοαρςηοιϊςηςα σπάουξσμ νεκάθαοεπ επιβοαβεϋρειπ κάθε τξοά 

πξσ δίμεςαι η ρχρςή απάμςηρη για μα ςξμίζεςαι η ασςξεκςίμηρη, 

ασςξπεπξίθηρη και μα μειόμεςαι ςξ αίρθημα απξςσυίαπ ςχμ 

παιδιόμ. Σέλξπ, ξι ξδηγίεπ είμαι ρατείπ, απλέπ και καςαμξηςέπ 

όρςε μα απξτεϋγεςαι η ρϋγυσρη και μα μειόμεςαι ϊρξ ςξ δσμαςϊμ 

ςξ πξρξρςϊ λάθξσπ εναιςίαπ ςηπ απξςσυημέμηπ καςαμϊηρηπ ςχμ 

ξδηγιόμ. 
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2. iOS SDK 

 

2.1 Η γλώσσα προγραμματισμού SWIFT 

 Η Swift είμαι μια αμςικειμεμξρςοατήπ γλόρρα 

ποξγοαμμαςιρμξϋ πξσ δημιξσογήθηκε απϊ ςημ Apple Inc.  για 

αμάπςσνη εταομξγόμ iOS , OS X και watchOS .  Δίμαι 

ρυεδιαρμέμη μα δξσλεϋει με  ςα Apple's Cocoa και Cocoa Touch 

frameworks και ςα ποξψϊμςα ςηπ  Apple πξσ είμαι γοαμμέμα ρε 

Objective-C . Η Swift έυει χπ ρςϊυξ μα είμαι πιξ αρταλήπ απϊ ςημ 

Objective-C και επίρηπ πιξ πεοιεκςική . Δίμαι υςιρμέμη με ςξ LLVM 

compiler framework πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Xcode 6 , και 

υοηριμξπξιεί ςξ Objective-C runtime , επιςοέπξμςαπ  C, 

Objective-C, C++  και Swift κόδικα μα ςοέυει μέρα ρςξ ίδιξ 

ποϊγοαμμα . [1] 

 Η Swift σπξρςηοίζει ςιπ βαρικέπ έμμξιεπ πξσ έκαμαμ ςημ 

Objective-C εσέλικςη και δσμαμική . Ασςά ςα υαοακςηοιρςικά 

έυξσμ ϊμχπ ρσμβιβαρμξϋπ ϊρξμ ατξοά ςημ επίδξρη και ςημ 

αρτάλεια , ρσμβιβαρμξϋπ ςξσπ ξπξίξσ η Swift καλείςαι μα 

αμςιμεςχπίρει . Για ςημ αρτάλεια η Swift ειρήγαγε έμα ρϋρςημα 

πξσ βξηθάει ρςημ αμςιμεςόπιρη κξιμόμ ποξγοαμμαςιρςικόμ 

λαθόμ , ϊπχπ ξι null pointers. Για ςα θέμαςα επίδξρηπ , η Apple 

έυει καςαβάλλει ρημαμςική ποξρπάθεια ρςημ επιθεςική 

βελςιρςξπξίηρη πξσ ατξοά ςημ επιβάοσμρη πξσ ποξκϋπςει απϊ 

ςιπ κλήρειπ ςχμ μεθϊδχμ και ςχμ accessors . Πιξ ξσριαρςικά ,  η 

Swift ειρήγαγε ςημ ιδέα ςιπ επεκςαριμϊςηςαπ ποχςξκϊλλξσ , έμα 

ρϋρςημα επεκςαριμϊςηςαπ πξσ μπξοεί μα εταομξρςεί ρε types, 

structs και classes . Η Apple αματέοεςαι ρε ασςϊ ραμ protocol-
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oriented programming και ςξ υαοακςηοίζει ραμ μία ποαγμαςική 

αλλαγή ρςα ποϊςσπα ποξγοαμμαςιρμξϋ .  

 Πιξ ρσγκεκοιμέμα η Swift είμαι μία εμαλλακςική μξοτή ςηπ 

Objective-C η ξπξία πεοιλαμβάμει ςιπ ρϋγυοξμεπ 

ποξγοαμμαςιρςικέπ θεχοίεπ μέρχ εμϊπ απλξπξιημέμξσ 

ρσμςακςικξϋ . Καςά ςημ παοξσρίαρή ςηπ πεοιγοάτεςαι απλά χπ 

"Objective-C  υχοίπ ςημ C" 

 Απϊ ποξεπιλξγή , η Swift δεμ πεοιλαμβάμει δείκςεπ και 

άλλξσπ μη αρταλείπ accessors , ρε αμςίθερη με ςημ Objective-C η 

ξπξία υοηριμξπξιεί δείκςεπ ρσμευόπ για ςημ αματξοά ρε 

ρςιγμιϊςσπα αμςικειμέμχμ . Δπιποξρθέςχπ, η υοήρη απϊ ςημ  

Objective-C εμϊπ ρσμςακςικξϋ μξοτήπ Smalltalk για ςημ κλήρη 

μεθϊδχμ , έυει αμςικαςαρςαθεί με έμα dot-notation ρςσλ και 

namespace ρϋρςημα πξσ είμαι πιξ ξικείξ για ςξσπ 

ποξγοαμμαςιρςέπ  πξσ υοηριμξπξιξϋμ ςιπ πιξ διαδεδξμέμεπ 

αμςικειμεμξρςοατείπ γλόρρεπ , ϊπχπ Java και C# .  

 ςη Swift , πξλλξί απϊ ςξσπ βαρικξϋπ ςϋπξσπ δεδξμέμχμ 

διαυειοίζξμςαι απεσθείαπ απϊ ςξμ πσοήμα ςηπ γλόρραπ . Για 

παοάδειγμα ςα strings ασςϊμαςα μεςαςοέπξμςαι ρε NSString (αμ 

έυει ειραυθεί ςξ Foundation) και μπξοξϋμ μα ρσμεμχθξϋμ με άλλα 

strings υοηριμξπξιόμςαπ ςξμ ςελερςή + , γεγξμϊπ πξσ καθιρςά ςξ 

ρσμςακςικϊ πξλϋ πιξ απλϊ . 

Objective-C 

 

NSString *str = @"hello,"; 

str = [str stringByAppendingString:@" world"]; 
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Swift 

var str = "hello," 

str += " world" 

 

 Η Swift παοξσριάρςηκε ρςξ Apple's 2014 Worldwide 

Developers Conference (WWDC) .Τπξβλήθηκε ρςημ ποόςη 

αμαβάθμιρη ρςημ έκδξρη 1.2 ρςη διάοκεια ςξσ 2014 , και ρε μια 

πιξ μεγάλη αμαβάθμιρη ρε Swift 2 ρςξ WWDC 2015 . Παοϊλξ πξσ, 

επί ςξσ παοϊμςξπ είμαι ιδιϊκςηςη γλόρρα , αμακξιμόθηκε ϊςι η 

Swift 2 ρςξ μέλλξμ θα γίμει μία open source γλόρρα 

ποξγοαμμαςιρμξϋ , σπξρςηοίζξμςαπ  iOS, OS X και Linux. [2] 

 Όπχπ ταίμεςαι απϊ ςξ παοακάςχ διάγοαμμα , παοϊλξ πξσ 

η Swift  είμαι μία ρυεςικά καιμξϋοια γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ , 

βοίρκεςαι  αοκεςά φηλά ρςιπ ποξςιμήρειπ ςχμ υοηρςόμ για ςξ 

2015 .  
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2.2. Xcode 

 Σξ Xcode είμαι έμα εμρχμαςχμέμξ πεοιβάλλξμ αμάπςσνηπ 

(IDE) πξσ πεοιέυει μια ρειοά εογαλείχμ αμάπςσνηπ λξγιρμικξϋ 

πξσ ποξρτέοξμςαι απϊ ςημ Apple για ςημ αμάπςσνη ςξσ 

λξγιρμικξϋ για ςξ OS Φ και ςξ iOS. Ποόςα εμταμίρςηκε ςξ 2003, η 

πιξ ποϊρταςη έκδξρη είμαι η έκδξρη 7.0 και είμαι διαθέριμη 

δχοεάμ μέρχ ςξσ Mac App Store για ςξσπ OS X Yosemite υοήρςεπ 

. Σξ  Xcode πεοιλαμβάμει ςξ Xcode IDE , Swift και Objective-C 

compilers , εογαλεία αμάλσρηπ ,  simulators , ςα πιξ ποϊρταςα 

SDKs και εκαςξμςάδεπ άλλα ιρυσοά υαοακςηοιρςικά . 

 

 

 

 Σξ Xcode πεοιλαμβάμει επίρηπ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςξσ 

Apple's developer documentation  και ςξμ εμρχμαςχμέμξ 

interface builder, μια εταομξγή πξσ δημιξσογεί ςξ γοατικϊ 

πεοιβάλλξμ ςξσ υοήρςη [3] 
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2.3 ARC memory management 

 

 ςημ Swift ςξ ARC (Automatic Reference Counting) είμαι ξ 

ςοϊπξπ διαυείοιρηπ ςηπ μμήμηπ μέρχ ςξσ ξπξίξσ παοακξλξσθείςαι 

ςξ πλήθξπ ςχμ αματξοόμ ρε κάθε αμςικείμεμξ πξσ δημιξϋογηρε 

ξ compiler. 

Παλαιϊςεοα ρςημ objective-C ξ ποξγοαμμαςιρςήπ θα έποεπε μα 

δερμεϋει και μα απελεσθεοόμει αμςικείμεμα μϊμξπ ςξσ. ςξ ARC ξ 

compiler ςξ κάμει ασςϊ . 

  

 Η Apple εμρχμάςχρε ςξ ARC ςξ 2011 για ςημ αμάπςσνη 

εταομξγόμ ρςξ λειςξσογικϊ ρϋρςημα Lion ρςξ Mac OS Φ και 

ρςξ iOS 5 για ςημ εσκξλϊςεοη δέρμεσρη και απξδέρμεσρη μμήμηπ 

. 

2.4 Το UIKit framework [4] 

 

 Σξ  UIKit framework παοέυει ςημ κοίριμη σπξδξμή πξσ 

απαιςείςαι για ςημ καςαρκεσή και διαυείοιρη iOS εταομξγόμ . 

Παοέυει μια ρειοά απϊ αμςικείμεμα πξσ είμαι ρυεδιαρμέμα για ςημ 

διαυείοιρη ςηπ διεπατήπ υοήρςη ρε ξθϊμεπ ατήπ , ςξμ υειοιρμϊ 

γεγξμϊςχμ  πξσ υοειάζεςαι για ςημ αμςαπϊκοιρη ρςιπ ειρϊδξσπ 

ςξσ υοήρςη  και ςξ μξμςέλξ πξσ υοειάζεςαι για μα εκςελερςεί η 

εταομξγή ρε επίπεδξ ρσρςήμαςξπ .   

 Δπίρηπ ςξ UIKit παοέυει σπξρςήοινη και για ςα ακϊλξσθα 

υαοακςηοιρςικά πξσ μαπ ατξοξϋμ για ςημ σλξπξίηρη ςηπ 

εταομξγήπ μαπ .  
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• Έμα μξμςέλξ view controller πξσ εμπεοιέυει ςα πεοιευϊμεμα 

ςηπ διεπατήπ υοήρςη. 

• Τπξρςήοινη για ςξμ υειοιρμϊ γεγξμϊςχμ κίμηρηπ και επατήπ 

με ςημ ξθϊμη ςηπ ρσρκεσήπ μαπ. 

• Τπξρςήοινη γοατικόμ. 

• Τπξρςήοινη για ςημ διαυείοιρη  ςηπ εκςέλερη ςηπ εταομξγήπ 

, ςϊρξ ρςξ ποξρκήμιξ ϊρξ και ρςξ παοαρκήμιξ. 

 

 

2.5 Μομτέλο σχεδίασης MVC στο iOS 

 

 

 Οι iOS εταομξγέπ ακξλξσθξϋμ ςξ Model View Controller 

ποϊςσπξ ρυεδίαρηπ. 

• Model: Δίμαι σπεϋθσμξ για ςημ λξγική ςηπ εταομξγήπ 

• View: Δίμαι σπεϋθσμξ για ασςϊ πξσ βλέπει ξ υοήρςηπ 

• Controller: Λειςξσογεί χπ μερξλαβηςήπ μεςανϋ ςξσ model 

και ςξσ view. 

 Δεμ ποέπει μα σπάονει ξπξιαδήπξςε άμερη ρσμξμιλία μεςανϋ 

model και view. Ο controller εμημεοόμει ςξ view για αλλαγέπ 

βάρει ςξσ model. 

Δάμ ξ υοήρςηπ αλληλεπιδοάρει με ςξ view ξ controller είμαι 

ασςϊπ πξσ εμημεοόμει ςξ model. 
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Έμα model μπξοεί μα αλληλεπιδοά με παοαπάμχ απϊ 

έμαμ controller. Κάςι ςέςξιξ ρσμβαίμει και ρςημ 

εταομξγή μαπ. 
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3.Υλοποίηση 

 

 Η εταομξγή playtism  απξςελεί μία εταομξγή πξσ ρςξυεϋει 

ρςημ καςάκςηρη ςχμ ποξμαθημαςικόμ εμμξιόμ απϊ μαθηςέπ ρςξ 

τάρμα ςξσ ασςιρμξϋ . υεδιάρςηκε σπακξϋξμςαπ ρςιπ αουέπ 

εσυοηρςίαπ και ακξλξσθόμςαπ ςιπ θεχοίεπ μάθηρηπ πξσ ατξοξϋμ 

ςημ εσαίρθηςη ασςή κξιμχμική ξμάδα .  

 Πιξ ρσγκεκοιμέμα ρςημ εταομξγή μαπ έυξσμ επιλεγεί 

εμδιατέοξσρεπ  εικϊμεπ και δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη 

καθημεοιμή ζχή , ξϋςχπ όρςε μα διαςηοξϋμ αμείχςξ ςξ 

εμδιατέοξμ ςξσ παιδιξϋ και μα ςξ ξδηγξϋμ ρςη γεμίκεσρη ςχμ  

δοαρςηοιϊςηςχμ και ρςη καθημεοιμϊςηςά . Δπίρηπ, η εταομξγή 

παοέυει ςη δσμαςϊςηςα ξ υοήρςηπ μα εμημεοόμεςαι για ςξ πλήθξπ 

ςχμ σπξλειπϊμεμχμ δοαρςηοιξςήςχμ ρε κάθε ρεμάοιξ. Σα 

animations πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι είμαι ρϋμςξμηπ διάοκειαπ και 

ϊυι πξλϋ έμςξμα , έςρι όρςε μα μη κξσοάζξσμ ςξμ υοήρςη . Για μα 

ειραυςεί μία μξοτή διαδοαρςικϊςηςαπ πξσ ατξοά και ςημ μξοτή 

ςηπ εταομξγήπ , δίμεςαι η 

δσμαςϊςηςα ρςιπ οσθμίρειπ μα 

επιλευθεί ςξ υοόμα ςξσ 

τϊμςξσ ρςξ κϋοιξ μεμξϋ . 

Μπξοεί επίρηπ μα ειράγει ςξ 

ϊμξμα ςξσ , ποξρδίδξμςαπ έμα βαθμϊ 

εναςξμίκεσρηπ . Σέλξπ, ςξ λξγϊςσπξ ςηπ εταομξγήπ είμαι 

ρυεδιαρμέμξ με έμςξμα υοόμαςα και παοαπέμπει ρε παιυμίδι και 

ϊυι ρε εκπαιδεσςική δοαρςηοιϊςηςα . 
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 Η εταομξγή έυει ρυεδιαρςεί μα ποξβάλλεςαι μϊμξ ρε 

landscape , για μα μη κξσοάζει ςξμ υοήρςη η πιθαμή εμαλλαγή ρε 

λειςξσογία landscape και portrait . Οι εικϊμεπ είμαι αμάλσρηπ 

1024 x 768 pixels , ξϋςχπ όρςε μα ςαιοιάζξσμ ρε ξπξιξσδήπξςε 

μέγεθξσπ ipad . Δπίρηπ, έυει υοηριμξπξιηθεί ςξ auto-layout , έμα 

εογαλείξ ςξσ xcode πξσ βξηθάει ρςξ μα διαςηοηθεί η ρχρςή 

ρςξίυιρη ςχμ αμςικειμέμχμ ρε ϊλα ςα μξμςέλα ςξσ ipad , αρυέςχπ 

ςξσ μεγέθξσπ ςηπ ξθϊμηπ ςξσπ . 

 ςημ εταομξγή μαπ ςξ παιδί έυει ςημ δσμαςϊςηςα μα 

ακξλξσθήρει δοαρςηοιϊςηςεπ απϊ ένι διατξοεςικέπ καςηγξοίεπ , 

ξι ξπξίεπ ρυεςίζξμςαι με ςιπ ποξμαθημαςικέπ έμμξιεπ , ή μα 

επιλένει ςημ ςσυαία επιλξγή μίαπ απϊ ασςέπ . Οι καςηγξοίεπ ασςέπ 

είμαι ξι ενήπ : 

  

1) Μικοϊ –Μεγάλξ     

                              2)Χηλϊ- Κξμςϊ 

                              3) Πάμχ-Κάςχ    

                              4) Μέρα-Ένχ 

                              5)Κξμςά- Μακοιά 

                              6)Δενιά- Αοιρςεοά 
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3.1. Προσχέδιο εφαρμογής 

 Η εταομξγή μαπ απξςελείςαι απϊ 4 ξθϊμεπ . 

 

 Η αουική ξθϊμη καλχρξοίζει ςξμ υοήρςη και ςξσ δίμει 2 

επιλξγέπ για ςημ μξοτή ςξσ παιυμιδιξϋ πξσ θέλει μα επιλένει . 

Σξμ καλεί είςε μα επιλένει μϊμξπ ςξσ πιξ ρεμάοιξ παιυμιδιξϋ θέλει 

μα ακξλξσθήρει , αμακαςεσθϋμξμςαπ ςξμ ρςημ ξθϊμη ςξσ 

ScenarioViewController , είςε μα επιλένει η εταομξγή ςσυαία για 

ασςϊμ , ξδηγόμςαπ ςξμ καςεσθείαμ ρςημ ξθϊμη ςξσ παιυμιδιξϋ με 

ςξ ϊμξμα GameViewController . Δπιποϊρθεςα ρςημ ξθϊμη ασςή 

έυει ςημ δσμαςϊςηςα μα αλλάνει και ςιπ οσθμίρειπ ςηπ εταομξγήπ 

 ςημ ξθϊμη ςξσ ScenarioViewController απαοιθμξϋμςαι ςα 

ένι διατξοεςικά ρεμάοια . Ο υοήρςηπ μπξοεί μα επιλένει κάπξιξ 

απϊ ασςά  πξσ θα ςξμ ξδηγήρει ρςξμ GameViewController με 

αμςικείμεμα μϊμξ απϊ ςημ καςηγξοία πξσ έυει επιλένει . 
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Δμαλλακςικά μπξοεί μα παςήρει ςξ „‟Φ‟‟ κξσμπί , ςξ ξπξίξ 

επιρςοέτει ρςημ ξθϊμη ςξσ αουικξϋ ViewController . 

 ςημ ξθϊμη ςξσ GameViewController ξ υοήρςηπ εκςελεί ςημ 

δοαρςηοιϊςηςα πξσ έυει επιλένει .ε πεοίπςχρη λάθξσπ 

απάμςηρηπ  έμα μήμσμα λάθξσπ εμταμίζεςαι πξσ ςξμ καλεί μα 

ναμαποξρπαθήρει , εμό ρςη πεοίπςχρη ρχρςήπ επιλξγήπ 

εμταμίζεςαι έμα μήμσμα πξσ ςξμ ποξςοέπει μα ρσμευίρει ρςημ 

επϊμεμη δοαρςηοιϊςηςα ή μα εγκαςαλείφει . Οπξιαδήπξςε ρςιγμή 

μπξοεί μα παςήρει ςξ κξσμπί „‟Φ‟‟ πξσ θα ςξμ ξδηγήρει πίρχ ρςημ 

ξθϊμη ποξέλεσρηπ . 

ςημ ξθϊμη ςχμ οσθμίρεχμ δίμεςαι η δσμαςϊςηςα ρςξμ 

υοήρςη μα αλλάνει ςξ υοόμα ςξσ τϊμςξσ ρςιπ ξθϊμεπ επιλξγήπ 

ςξσ ρεμαοίξσ , καθόπ επίρηπ και μα ειράγει ςξ ϊμξμα ςξσ . 

 

 

 

3.2 Οθόμες της εφαρμογής 

 

 Κάθε ξθϊμη ςηπ εταομξγήπ είμαι έμαπ ViewController . 

σμήθχπ μαζί με ςξμ ViewController δημιξσογείςαι και έμα αουείξ 

.xib  ςξ ξπξίξ είμαι αουείξ για ςξ interface ςξσ υοήρςη . 
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1η οθόμη (ViewController) 

 

 Η ξθϊμη ασςή είμαι η αουική ξθϊμη ςηπ εταομξγήπ . 

Παοέυει ςιπ ενήπ επιλξγέπ ρςξμ υοήρςη : 

• Να νεκιμήρει ςξ παιυμίδι επιλέγξμςαπ μία ςσυαία 

δοαρςηοιϊςηςα απϊ ςξμ πίμακα δοαρςηοιξςήςχμ  

• Να μεςαβεί ρςημ ξθϊμη ςξσ ScenarioViewController για μα 

επιλένει απϊ μία ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία δοαρςηοιξςήςχμ 

• Να μεςαβεί ρςημ ξθϊμη ςχμ οσθμίρεχμ 
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Όπχπ ταίμεςαι ρςξμ κόδικα ,η ξθϊμη ασςή απξςελείςαι απϊ 4 

μεςαβληςέπ , ςημ randomButton και ςημ scenarioButton και ςημ 

cogButton , πξσ είμαι ςϋπξσ UIButton , και ςημ welcomeLabel η 

ξπξία είμαι UILabel .  

  @IBOutlet weak var randomButton: UIButton! 

        @IBOutlet weak var scenarioButton: UIButton! 

       @IBOutlet weak var welcomeLabel: UILabel! 

       @IBOutlet weak var cogButton: UIButton! 

 

Σξ welcomeLabel παίομει ςιμή αμάλξγα με ςξ ϊμξμα πξσ 

έυει δξθεί ρςιπ οσθμίρειπ και εμταμίζεςαι ρςημ ξθϊμη . Σημ ςιμή 

ασςή ςημ παίομει μέρχ ςξσ SettingsManager . Απϊ εκεί παίομει 

επίρηπ και ςξ backgroundColor πξσ έυει επιλένει ξ υοήρςηπ . 

 self.view.backgroundColor = SettingsManager.sharedInstance.getCurrentColor() 

         

        let playerName : NSString = SettingsManager.sharedInstance.getPlayerName() 

        welcomeLabel.text = "Καιωζήξζεο " + (playerName as String) + ". Αο παίμνπκε!!!" 

 

 Όςαμ παςηθεί ςξ κξσμπί randomButton , καλείςαι η μέθξδξπ 

randomButtonTapped , η ξπξία καλεί ςξμ gameManager  μα 

αλλάνει ςξ ςημ μεςαβληςή currentGame ρε “random” ξϋςχπ όρςε 

μα επιλέγξμςαι ςσυαία δοαρςηοιϊςηςεπ απϊ ςξμ πίμακα 

δοαρςηοιξςήςχμ .ςη ρσμέυεια γίμεςαι push ρςημ ρςξίβα ςχμ  

ViewControllers ξ GameViewController .  

 @IBAction func randomButtonTapped(sender: AnyObject) { 

        GameManager.sharedInstance.changeCurrentGame("random") 
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        let gameVC = GameViewController(nibName: "GameViewController", bundle: nil) 

        self.navigationController?.pushViewController(gameVC, animated: true) 

    } 

 

 Αμ παςηθεί ςξ  scenarioButton  καλείςαι αμςίρςξιυα η 

ScenarioButtonTapped η ξπξία κάμει push ςξμ 

ScenarioViewController .  

@IBAction func scenarioButtonTapped(sender: AnyObject) { 

     

        let scenarioVC:ScenarioViewController = ScenarioViewController(nibName: 

"ScenarioViewController", bundle: nil) 

        self.navigationController?.pushViewController(scenarioVC, animated: true) 

    } 

 

 Όςαμ παςηθεί ςξ cogButton , καλείςαι η cogButtonTapped 

πξσ ξδηγεί ρςξμ SettingsViewController . 

 @IBAction func cogButtonTapped(sender: AnyObject) { 

        let settingsVC : SettingsViewController = SettingsViewController() 

        self.navigationController?.pushViewController(settingsVC, animated: true) 

    } 

 

  

Η μέθξδξπ animateView , η ξπξία καλείςαι ρςη viewDidLoad, 

ατξϋ δηλαδή έυει τξοςόρει η ξθϊμη , είμαι σπεϋθσμη για ςξ 

animation με ςα ξπξία εμταμίζξμςαι  ςα κξσμπιά randomButton 

και ςημ scenarioButton .  
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    func animateView () { 

         UIView.animateWithDuration(0.3, animations: { () -> Void in 

            }, completion: { (Bool) -> Void in 

        }) 

         

        UIView.animateWithDuration(0.2, animations: { () -> Void in 

         

            self.randomButton.transform = CGAffineTransformMakeScale(1.1, 1.1) 

             

            }, completion: { (Bool) -> Void in 

                 

                UIView.animateWithDuration(0.2, animations: { () -> Void in 

                     

                    self.randomButton.transform = CGAffineTransformIdentity 

                     

                }, completion: { (Bool) -> Void in 

                     

                }) 

        }) 

         

        UIView.animateWithDuration(0.3, delay: 0.3, options: 

UIViewAnimationOptions.CurveEaseIn, animations: { () -> Void in 

             

            self.scenarioButton.transform = CGAffineTransformMakeScale(1.1, 1.1) 

             

        }) { (Bool) -> Void in 

            UIView.animateWithDuration(0.2, animations: { () -> Void in 

                 

                self.scenarioButton.transform = CGAffineTransformIdentity 
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                }, completion: { (Bool) -> Void in 

         )}  

 } 

    } 

     

2η οθόμη (ScenarioViewController) 

 

 Η ξθϊμη αϋςη απξςελείςαι απϊ 7 κξσμπιά ςϋπξσ UIButton . 

Σα ένι απϊ ασςά ατξοξϋμ ςημ επιλξγή ρεμαοίξσ και ςξ έβδξμξ 

είμαι ςξ κξσμπί “X”. 
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Όςαμ παςηθεί ςξ κξσμπί “X”καλείςαι η ρσμάοςηρη xButtonTapped 

η ξπξία κάμει pop απϊ ςημ ρςξίβα ςξμ ScenarioViewController , 

ξδηγόμςαπ έςρι πίρχ ρςξμ αουικϊ ViewController . 

 @IBAction func xButtonTapped(sender: AnyObject) { 

                               self.navigationController?.popViewControllerAnimated(true) 

 

    } 

 

 Όςαμ παςηθεί κάπξιξ απϊ ςα σπϊλξιπα κξσμπιά καλείςαι η 

αμςίρςξιυη ρσμάοςηρη η ξπξία αουικά  καλεί ςξμ gameManager  

μα αλλάνει ςξ ςημ μεςαβληςή currentGame ρε “scenario” και ςη 

μεςαβληςή gameType ρςξ αμςίρςξιυξ ςϋπξ παιυμιδιξϋ πξσ έυει 

επιλένει ξ υοήρςηπ , ποξκειμέμξσ μα επιλέγξμςαι  δοαρςηοιϊςηςεπ 

απϊ ςη ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία . ςη ρσμέυεια γίμεςαι push  ρςημ 

ρςξίβα ξ GameViewController . 

@IBAction func littleBigButtonTapped(sender: AnyObject) { 

         

        GameManager.sharedInstance.changeCurrentGame("scenario") 

        GameManager.sharedInstance.changeCurrentGameType("little_big") 

     

        let gameVC = GameViewController(nibName: "GameViewController", bundle: nil) 

        self.navigationController?.pushViewController(gameVC, animated: true) 

    } 

 

 Για ςξ Animation με ςξ ξπξίξ εμταμίζξμςαι ςα κξσμπιά , 

αουικά ρςη viewWillAppear μηδεμίζξσμε ςιπ διαρςάρειπ ςξσπ: 

   littleBigButton.transform = CGAffineTransformMakeScale(0, 0) 
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 Δμ ρσμευεία, καλξϋμε ρςη viewDidAppear ςη μέθξδξ 

animateView() η ξπξία τέομει μποξρςά ςα κξσμπιά ρςαδιακά με 

μία μικοή αμαπήδηρη . 

func animateView () { 

        UIView.animateWithDuration(0.2, delay: 0.0, options: 

UIViewAnimationOptions.CurveEaseInOut, animations: { () -> Void in 

            self.littleBigButton.transform = CGAffineTransformMakeScale(1.1, 1.1) 

 

            }) { (Bool) -> Void in 

                UIView.animateWithDuration(0.1, animations: { () -> Void in 

                     

                    self.littleBigButton.transform = CGAffineTransformIdentity 

                     

                    }, completion: { (Bool) -> Void in 

                         

                }) 

        } 
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3η οθόμη (GameViewController) 

 

 Δίμαι η βαρική ξθϊμη ςξσ παιυμιδιξϋ . ςημ κξοστή σπάουει 

έμα layer πξσ πεοιλαμβάμει ςξ “Φ” κξσμπί , ςξ label  πξσ 

πεοιγοάτει ςημ δοαρςηοιϊςηςα και ςξμ counter πξσ μεςοάει ςξμ 

αοιθμϊ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ αμ ςξ currentGame είμαι scenario . 

 Κάθε τξοά πξσ αμξίγει ξ GameViewController καλείςαι η 

reload() 
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Αουικά ασςή καθαοίζει ςξ view ςξσ controller  με ςημ clearView()  

func clearView() {   

       for view in gameView.subviews{ 

            view.removeFromSuperview() 

        } 

    } 

 

 

ςη ρσμέυεια ελέγυει αμ η μεςαβληςή interactionType είμαι tap ή 

ϊυι , και καλεί είςε ςημ setupTouchScreen(currentGame : game)  

func setupTouchScreen(currentGame : game) { 

        let button = UIButton(frame: currentGame.buttonFrame) 

        button.backgroundColor = UIColor.clearColor() 

        button.addTarget(self, action: "buttonTapped:", forControlEvents: 

UIControlEvents.TouchUpInside) 

func reload() { 

        clearView() 

         

        let currentGame : game = GameManager.sharedInstance.getNextGame() 

        if currentGame.interactionType == "tap" { 

            setupTouchScreen(currentGame) 

        } else { 

            setupDragNDropScreen(currentGame) 

   } 
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        imageView.image = UIImage(named: currentGame.imageName) 

        gameDescription.text = currentGame.gameDescription 

         

        gameView.addSubview(button) 

 

    } 

 

 

είςε ςημ setupDragNDropScreen(currentGame : game) 

 func setupDragNDropScreen(currentGame : game) { 

        dragableImageView = UIImageView(frame : currentGame.initialFrame) 

        dragableImageView.image = UIImage(named : currentGame.dragableImage) 

        dragableImageView.contentMode = UIViewContentMode.ScaleAspectFill 

        dragableImageView.userInteractionEnabled = true 

        gameView.addSubview(dragableImageView) 

         

        let panGesture = UIPanGestureRecognizer(target: self, action: "handlePan:") 

        dragableImageView.addGestureRecognizer(panGesture) 

         

        imageView.image = UIImage(named : currentGame.imageName) 

         

        gameDescription.text = currentGame.gameDescription 

         

        successfulFrame = currentGame.successfulFrame 

    } 
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Αμάλξγα με ςξμ αμ είμαι ρχρςή ή λάθξπ η επιλξγή εμταμίζεςαι 

και ςξ αμάλξγξ alert .  

  func performAnimation(right : Bool){ 

        let alert : UIAlertView = UIAlertView() 

 

         

        if (right) { 

            alert.title = "Μπξάβν!" 

            alert.message = "Σπλέρηζε παξαθάηω..." 

            alert.delegate = self 

            alert.addButtonWithTitle("Άθπξν") 

            alert.addButtonWithTitle("Σπλέρεηα") 

        } else { 

            alert.title = "Λάζνο" 

            alert.message = "Πξνζπάζεζε μαλά" 

            alert.addButtonWithTitle("Ok") 

        } 

         

        alert.show() 

    } 
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4η οθόμη (SettingsViewController) 

 

  

 Η ξθϊμη ασςή απξςελείςαι αουικά απϊ έμαμ UISlider , ςξσ 

ξπξίξσ ξι ςιμέπ έυξσμ αμςιρςξιυηθεί  με 10 υοόμαςα . Η 

επιλεγμέμη ςιμή ςξσ υοόμαςξπ πεομιέςαι με sharedInstance ρςξμ 

SettingsManager . 

@IBAction func sliderValueChanged(sender: AnyObject) { 

        let color = colorForValue(slider.value) 

        self.view.backgroundColor = color 

        SettingsManager.sharedInstance.updateColorWith(color) 

    } 
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    func colorForValue(value : Float) -> UIColor { 

           if value < 0.1 { 

            return UIColor.whiteColor() 

        } 

  if value < 0.2 { 

            return UIColor.yellowColor() 

        } 

 if value < 0.3 { 

            return UIColor.redColor() 

        } 

        if value < 0.4 { 

            return UIColor.purpleColor() 

        } 

        if value < 0.5 { 

            return UIColor.orangeColor() 

        } 

        if value < 0.6 { 

            return UIColor.magentaColor() 

        } 

        if value < 0.7 { 

            return UIColor.greenColor() 

        } 

        if value < 0.8 { 

            return UIColor.cyanColor() 

        } 

 if value < 0.9 { 

            return UIColor.brownColor() 

        } 

  return UIColor.blueColor(); 

    } 
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 ςημ ξθϊμη ασςή επίρηπ σπάουει και έμα textField ςξ ξπξίξ 

παίομει ραμ είρξδξ ςξ ϊμξμα ςξσ υοήρςη . Και η ςιμή ασςή 

πεομιέςαι ρςξμ SettingsManager για μα πεοαρςεί απϊ εκεί ρςξ  

label ςξσ ViewController .  

 @IBAction func textfieldEditingChanged(sender: AnyObject) { 

        let name : NSString = NSString(string: textField.text!) 

        SettingsManager.sharedInstance.updatePlayerNameWith(name) 

    } 

 

 

 Φοειάζεςαι ειδικϊπ υειοιρμϊπ για ςημ εμτάμιρη ςξσ 

πληκςοξλξγίξσ ςηπ ρσρκεσήπ , ξϋςχπ όρςε ασςϊ μα μη καλϋπςει 

ςα πεδία πξσ μαπ εμδιατέοξσμ . Έςρι ϊςαμ αμξίγξσμε ςξ 

πληκςοξλϊγιξ μεςακιμξϋμε ϊλξ ςξ view καςά ςξ ήμιρσ ςηπ ξθϊμηπ 

ποξπ ςα πάμχ και ϊςαμ ςελειόρξσμε ςξ επαματέοξσμε .  

func keboardWillBeVisible(notification : NSNotification) { 

        var info = notification.userInfo! 

        let keyboardFrame: CGRect = (info[UIKeyboardFrameEndUserInfoKey] as! 

NSValue).CGRectValue() 

        let keyboardHeight : CGFloat = keyboardFrame.size.height 

        contentViewCenterConstraint.constant = -keyboardHeight/2.0 

          UIView.animateWithDuration(0.2, animations: { () -> Void in 

            self.view.layoutIfNeeded() 

            }) { (Bool) -> Void in  

        } 
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    } 

     

    func keboardWillBeDismissed(notification : NSNotification) { 

        contentViewCenterConstraint.constant = 0 

         

        UIView .animateWithDuration(0.2, animations: { () -> Void in 

            self.view.layoutIfNeeded() 

            }) { (Bool) -> Void in  

        } 

    } 

 

 

 Όςαμ ναμαμξίγξσμε ςημ ξθϊμη ασςή παίομξσμε ςημ 

απξθηκεσμέμη ςιμή για ςξ υοόμα και ςξ PlayerName απϊ ςξμ 

SettingsManager . Ασςϊ γίμεςαι μέρα ρςη viewWillAppear . 

override func viewWillAppear(animated: Bool) { 

        super.viewWillAppear(animated) 

         

        self.view.backgroundColor = SettingsManager.sharedInstance.getCurrentColor() 

 

        textField.text = SettingsManager.sharedInstance.getPlayerName() as String 

    } 

 

 Έυξσμε επίρηπ ςξ κξσμπί “Φ” , ξ υειοιρμϊπ ςξσ ξπξίξσ 

γίμεςαι ϊπχπ και ποξηγξσμέμχπ με ςημ μέθξδξ xButtonTapped η 

ξπξία κάμει pop ςξμ ςοέυξμ ViewController . 
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Ο Manager 

Βαρικϊ οϊλξ ρςημ σλξπξίηρη ςηπ εταομξγήπ παίζει ξ 

Manager  ξ ξπξίξπ είμαι υχοιρμέμξπ ρε δϋξ αουεία , ςξμ 

SettingsManager και ςξμ GameManager . 

Ο GameManager 

Δίμαι ασςϊπ πξσ επιλέγει ςημ δοαρςηοιϊςηςα πξσ θα εκςελερςεί 

ρςξμ GameViewController . Κάθε δοαρςηοιϊςηςα έυει ςη μξοτή 

ςηπ κλάρηπ game η ξπξία είμαι ςϋπξσ NSObject . Πεοιέυει ςιπ ενήπ 

μεςαβληςέπ :  

• gameType : String 

• gameDescription : String 

• imageName : String 

• buttonFrame : CGRect 

• interactionType : String 

• dragableImage : String 

• initialFrame : CGRect 

• successfulFrame : CGRect 

Όλεπ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ είμαι απξθηκεσμέμεπ ρςξμ πίμακα data 

ςϋπξσ NSArray . 

 Αμάλξγα με ςιπ επιλξγέπ ςξσ υοήρςη ρςξμ ViewController 

και ρςξμ ScenarioViewController καλξϋμςαι ξι ρσμαοςήρειπ 

changeCurrentGameType , changeCurrentGame και 
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updateGameDataArray ξι ξπξίεπ αλλάζξσμ ςιπ μεςαβληςέπ 

currentGame και currentGameType και δημιξσογξϋμ έμα 

καιμξϋοιξ πίμακα δοαρςηοιξςήςχμ , ςξμ currentGameDataArray , 

o ξπξίξπ δημιξσογείςαι τιλςοάοξμςαπ απϊ ςξμ data μϊμξ ςιπ 

καςαυχοήρειπ πξσ μαπ ατξοξϋμ . 

 Η ρσμάοςηρη getNextGame επιρςοέτει ςημ επϊμεμη 

δοαρςηοιϊςηςα πξσ θα τξοςχθεί ρςξμ GameViewController . ε 

πεοίπςχρη πξσ η μεςαβληςή gameType  είμαι “random” , ςϊςε με 

ςημ μέθξδξ arc4random_uniform επιλέγεςε μία ςσυαία θέρη ςξσ 

πίμακα data ραμ επϊμεμη δοαρςηοιϊςηςα . ε αμςίθεςη πεοίπςχρη 

διαςοέυεςαι ρειοιακά ξ πίμακαπ currentGameDataArray . 

 func changeCurrentGameType(gameType : String){ 

        currentGameType = gameType 

        updateGameDataArray(gameType) 

    } 

     

    func changeCurrentGame(game : String){ 

       currentGame = game 

    } 

     func updateGameDataArray(gameType : String){ 

        let predicate = NSPredicate(format: "gameType == %@", gameType) 

        currentGameDataArray = data.filteredArrayUsingPredicate(predicate) 

    } 

      func getNextGame() -> game{ 

        if (currentGame == "random") { 

            let index = arc4random_uniform(UInt32(data.count)) 

             

            return data[Int(index)] as! game 
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        } 

         

        let nextGame: AnyObject = currentGameDataArray[currentGameIndex] 

         

        currentGameIndex = (++currentGameIndex) % currentGameDataArray.count 

 

        return nextGame as! game 

    } 

 

 ςξ ςέλξπ ςηπ διαδικαρίαπ κάμξσμε reset ςιπ μεςαβληςέπ 

ασςέπ . 

 

Ο SettingsManager 

 Δίμαι σπεϋθσμξπ ρςξ μα παίομει ςξ επιλεγμέμξ υοόμα 

τϊμςξσ  καθόπ και ςξ ϊμξμα ςξσ υοήρςη πξσ έυει ειραυθεί ρςξμ 

SettingsViewController,  και μα ςα απξθηκεϋει ρςξ UserDefaults . 

func updateColorWith(color : UIColor) { 

        let colorData : NSData = NSKeyedArchiver.archivedDataWithRootObject(color) 

        let ud : NSUserDefaults = NSUserDefaults.standardUserDefaults() 

        ud.setObject(colorData, forKey: "bgColor") 

        ud.synchronize() 

    } func updatePlayerNameWith(name : NSString) { 

        let ud : NSUserDefaults = NSUserDefaults.standardUserDefaults() 

        ud.setObject(name, forKey: "playerName") 

        ud.synchronize() 

    } 
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Link κώδικα στο bitbucket : 

https://manoslb@bitbucket.org/pantelisss/playtism.git 

Zip κώδικα σε dropbox link : 

https://www.dropbox.com/s/8x13u7258j8d967/code.zip?dl=0 

 

 

 

 

 

https://manoslb@bitbucket.org/pantelisss/playtism.git
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