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Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS) – Βήματα 
υλοποίησης  

  

Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την υλοποίηση του PECS. Ωστόσο, πριν από  

αυτά τα βήματα, πρέπει να επιλεγεί το δείγμα των ενισχυτών. Πρόκειται για έναν κατάλογο  

στοιχείων και δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για την  

αύξηση των κινήτρων του μαθητή καθώς και για την προώθηση της απόκτησης αποτελεσματικών  

επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

 

Το PECS περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα και φάσεις. 

 

Φάση 1: Διδασκαλία της Υποβοηθούμενης Φυσικής Ανταλλαγής  

  

Στόχος αυτής της φάσης είναι ο/η μαθητής/ρια να κοιτάξει, να φτάσει, να πιάσει και να παραδώσει 
την εικόνα/σύμβολο στο/στη σύντροφό του επικοινωνίας. 

 

Βήμα 
1 

Ο δάσκαλος οργανώνει πρώτα το περιβάλλον. Μόλις το περιβάλλον είναι έτοιμο, 
μπορεί να ξεκινήσει η εργασία. Ο/η μαθητής/ρια με ADS τοποθετείται καθιστός/ή ή 
όρθιος/α μπροστά από τον σύντροφο επικοινωνίας. Ο/η μαθητής/ρια με ADS έχει 
έναν/μια βοηθό που κάθεται πίσω ή δίπλα του/της για να τον/ην βοηθήσει να φτάσει 
τα σύμβολα. Στην αρχή της συνεδρίας ένας επιθυμητός ενισχυτής βρίσκεται πάνω στο 
τραπέζι, αλλά εκτός εμβέλειας. Αυτό που βρίσκεται κοντά του/της είναι η εικόνα ή το 
σύμβολο αυτού του αντικειμένου. 

Βήμα 
2 

Ο δάσκαλος εμπλέκει τον/την εκπαιδευόμενο/η αλληλοεπιδρώντας με το στοιχείο 
ενίσχυσης που βρίσκεται μπροστά του/της. 

Βήμα 
3 

Ο/η σύντροφος επικοινωνίας ανοίγει το χέρι του/της αφού ο/η μαθητής/τρια ξεκινήσει 
το αίτημα. 

Βήμα 
4 

Πριν ο/η μαθητής/ρια πιάσει το επιθυμητό αντικείμενο, ο/η βοηθός υποδεικνύει 
στον/την μαθητή/ρια να πιάσει την εικόνα ή το σύμβολο με ένα σωματικό σύνθημα. 
Είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιείται καμία λεκτική προτροπή, καθώς αυτό βοηθά 
τον/τη μαθητή/ρια να γίνει πιο ανεξάρτητος/η και λιγότερο εξαρτημένος/η από τους 
άλλους. 

Βήμα 
5 

Ο/η μαθητής/ρια θα πρέπει να σηκώσει το σύμβολο ή την εικόνα. Ο/η βοηθός τον/την 
βοηθά να τοποθετήσει το σύμβολο στο ανοιχτό χέρι του/της συντρόφου επικοινωνίας. 

Βήμα 
6 

Ο σύντροφος επικοινωνίας δίνει το αντικείμενο στο/τη μαθητή/ρια και ονομάζει το 
αντικείμενο ενώ κάνει την ανταλλαγή. Σε αυτό το σημείο θα αποφευχθεί η δομή των 
προτάσεων. 

Βήμα 
7 

Ο/η βοηθός και ο/η σύντροφος επικοινωνίας δεν θα δίνουν καμία λεκτική ένδειξη κατά 
τη διάρκεια του βήματος 1 



 
 
 

 

 

TuDOrs Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες”. Ενότητα 2 – Παράρτημα 2 

3 

 

Βήμα 
8 

Ο/η μαθητής/ρια επιβραβεύεται για την ανταλλαγή. 

Βήμα 
9 

Μια στρατηγική διδασκαλίας σε αυτό το στάδιο 1 είναι η σταδιακή μείωση της 
σωματικής βοήθειας. Στην αρχή χρησιμοποιείται πλήρης σωματική βοήθεια. Αυτή θα 
πρέπει να μειώνεται σταδιακά, ώστε το παιδί να μπορεί να ξεκινήσει και να 
ολοκληρώσει μια ανταλλαγή με λίγη ή καθόλου προτροπή. Μερικές φορές είναι 
χρήσιμο να μεταβείτε από την πλήρη σωματική βοήθεια σε απτές προτροπές ή 
χειρονομίες όταν αρχίζει η σταδιακή μείωση. Ωστόσο, είναι σημαντικό, ο/η σύντροφος 
επικοινωνίας να παραμένει με ανοιχτό χέρι κάθε φορά που το παιδί φτάνει την εικόνα. 
Αυτή η σταδιακή μείωση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες 
του/της μαθητή/ριας. 

Βήμα 
10 

Μόλις επιτευχθεί η σταδιακή μείωση, ο/η σύντροφος επικοινωνίας μειώνει τη χρήση 
της προτροπής με το ανοιχτό χέρι. Στόχος είναι ο/η μαθητής/τρια να ξεκινήσει την 
παράδοση του συμβόλου πριν ο/η σύντροφος επικοινωνίας ανοίξει το χέρι του/της για 
να παραλάβει το αντικείμενο. 

 

 

Φάση 2: Ανάπτυξη του αυθορμητισμού 

  

Η φάση αυτή θα ξεκινήσει όταν οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες που 
περιγράφονται στη φάση 1. Στόχος αυτής της φάσης είναι να αυξηθεί ο αυθορμητισμός των 
μαθητών και η γενίκευση της ανταλλαγής εικόνων. 

 

Βήμα 1 Όπως και στο βήμα 1, το περιβάλλον διαμορφώνεται, τοποθετώντας κατάλληλα 
τον/ην σύντροφο επικοινωνίας και εμφανίζοντας τον ενισχυτή. 

Βήμα 2  Ο/η σύντροφος επικοινωνίας προσελκύει την προσοχή του/της μαθητή/ριας 
αλληλεπιδρώντας με τον ενισχυτή. 

Βήμα 3 Καθώς η δραστηριότητα εξελίσσεται, ο/η εκπαιδευτικός απομακρύνεται από τον/ην 
εκπαιδευόμενο/η, ώστε να υπάρχει μετακίνηση για την πρόσβαση στην εικόνα ή το 
σύμβολο. 

Βήμα 4 Ο/η μαθητής/τρια παίρνει την εικόνα ή το σύμβολο χωρίς να του/της ζητηθεί να το 
κάνει. 

Βήμα 5 Ο/η δάσκαλος/α τοποθετεί το βιβλίο επικοινωνίας σε απόσταση ώστε ο/η 
μαθητής/τρια να πρέπει να μετακινηθεί για να αποκτήσει πρόσβαση στην εικόνα ή το 
σύμβολο. 

Βήμα 6 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας δίνει αμέσως το αντικείμενο στον/ην εκπαιδευόμενο/η 
και το ονομάζει ενώ κάνει την ανταλλαγή. 

Βήμα 7 Δεν δίνονται λεκτικές ενδείξεις καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της φάσης 2. 

Βήμα 8 Ο/η εκπαιδευτικός επιβραβεύει τον/ην εκπαιδευόμενο/η με το ζητούμενο 
αντικείμενο μετά την ανταλλαγή. 
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Σε αυτή τη φάση, ο στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η επικοινωνιακή ανταλλαγή με το να γίνονται 
προτροπές σε διάφορα φυσικά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας. Ο/η 
μαθητής/ρια θα πρέπει επίσης να έχει πολλές ευκαιρίες να ανταλλάσσει εικόνες με διάφορους/ες 
επικοινωνιακούς συντρόφους. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγονται οι λεκτικές προτροπές. Μερικές 
φορές είναι χρήσιμο αν ο/η συνομιλητής/ρια αλληλεπιδρά με το προτιμώμενο αντικείμενο μπροστά 
στον/ην μαθητή/ρια. 

 

Φάση 3: Ταυτόχρονη διάκριση εικόνων 

  

Μόλις οι μαθητές/ριες κινηθούν ανεξάρτητα προς και από το βιβλίο σε έναν/μια σύντροφο 
επικοινωνίας για να ξεκινήσουν μια ανταλλαγή, αρχίζει η φάση 3. 

 

Φάση 3Α. Διάκριση μεταξύ ενός ιδιαίτερα προτιμώμενου εικονιδίου και ενός εικονιδίου που 
αποσπά την προσοχή. 

Βήμα 1 Ο δάσκαλος θα δώσει δύο εικόνες δύο στοιχείων (ένα προτιμώμενο και ένα μη 
προτιμώμενο) σε ορισμένη απόσταση. Ο/η μαθητής/ρια επιλέγει την προτιμώμενη, η 
οποία είναι και η σωστή. 

Βήμα 2 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας προσελκύει τον/ην μαθητή/ρια και με τα δύο στοιχεία 
αλληλεπιδρώντας με αυτά. 

Βήμα 3 Ο/η μαθητής/ρια κρατά την εικόνα ή το σύμβολο στο χέρι του/της και απομακρύνεται 
για να το παραδώσει στον/ην σύντροφο επικοινωνίας. 

Βήμα 4 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας παρέχει ενίσχυση μόλις ο/η μαθητής/ρια αγγίξει τη 
σωστή εικόνα. 

Όταν ο/η μαθητής/ρια πιάσει τη σωστή εικόνα. Η λεκτική ενίσχυση μπορεί να δοθεί με "ναι", 
"αυτό είναι" ή "καλή επιλογή". 

Βήμα 5 Ο σύντροφος επικοινωνίας δίνει αμέσως το αντικείμενο στον/ην εκπαιδευόμενο/η και 
το ονομάζει ενώ γίνεται η ανταλλαγή. 

Βήμα 6 Στο φυλλάδιο επικοινωνίας προσφέρονται διάφορα ερεθίσματα περισπασμού και 
εικόνες, καθώς ο/η μαθητής/ρια είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ δύο ή 
περισσότερων εικόνων, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των διακρίσεων. 

Βήμα 7 Ο δάσκαλος δεν δίνει λεκτικές υποδείξεις κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής. 

Βήμα 8 Ο δάσκαλος μετακινεί τις εικόνες στο βιβλίο. 

 

Φάση 3Β. Διδασκαλία της ταυτόχρονης διάκρισης εικόνων. 

Βήμα 1 Θα προστεθούν εικόνες για να αυξηθεί ο αριθμός των διακρίσεων που πρέπει να 
κάνει ο/η μαθητής/ρια καθώς είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ δύο ή περισσότερων 
εικόνων. Θα προστεθούν όσα περισσότερα επιθυμητά και ανεπιθύμητα στοιχεία. 
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Εάν ο/η μαθητής/ρια μπερδευτεί, ο αριθμός των εικόνων θα μειώνεται μέχρι το 
τελευταίο γνωστό σημείο επιτυχίας. 

Βήμα 2 Ο/η εκπαιδευτικός θα παρέχει άφθονες ευκαιρίες στον/ην μαθητή/ρια να κάνει το 
αίτημα. 

Βήμα 3 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας παρουσιάζει στον/ην εκπαιδευόμενο/η δύο 
προτιμώμενα στοιχεία με δύο εικόνες. 

Ο έλεγχος αντιστοιχίας βεβαιώνει ότι ο/η μαθητής/ρια ζητά και παίρνει το αντικείμενο που 
ζήτησε. Ένας απλός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να παρουσιαστούν δύο προτιμώμενα 
αντικείμενα και να υπάρχουν εικόνες και των δύο στο βιβλίο επικοινωνίας. Όταν ο/η μαθητής/ρια 
παρουσιάζει στον/ην σύντροφο επικοινωνίας μια εικόνα, μην του δώσετε το αντικείμενο ή μην 
πείτε το όνομά του. Εάν ο/η μαθητής/τρια πάρει το αντικείμενο που ταιριάζει με την εικόνα που 
παρουσιάστηκε, θα πρέπει να επιτρέψετε την πρόσβαση, να τον/την επιβραβεύσετε και να 
ονομάσετε το αντικείμενο. 

Βήμα 4 Όταν ο/η μαθητής/ρια κάνει τις ανταλλαγές, ο σύντροφος επικοινωνίας απαντά: 
"Εντάξει, παρ’ το". Αν ο/η μαθητής/ρια πάρει το άλλο αντικείμενο, ο/η σύντροφος 
επικοινωνίας εμποδίζει την πρόσβαση και εφαρμόζει μια διαδικασία διόρθωσης, 
ώστε ο/η μαθητής/ρια να πρέπει να πάρει τη σωστή εικόνα. 

 

Διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων. 

Βήμα 1 Όταν ο/η μαθητής/ρια δίνει τη λανθασμένη εικόνα, ο/η σύντροφος επικοινωνίας 
παίρνει τη σωστή εικόνα, τη δείχνει στον/ην μαθητή/ρια και την ορίζει  λεκτικά. 

Βήμα 2 Όταν ο/η μαθητής/ρια κοιτάζει την εικόνα, ο/η σύντροφος επικοινωνίας προτρέπει 
τον/ην μαθητή/ρια να δώσει τη σωστή εικόνα, κρατώντας το χέρι του/της κοντά στην 
εικόνα και δίνοντας σωματικές υποδείξεις, εάν είναι απαραίτητο. 

Βήμα 3 Όταν ο/η μαθητής/ρια δώσει τη σωστή εικόνα, ο/η σύντροφος επικοινωνίας 
αναγνωρίζει λεκτικά τη σωστή απάντηση, αλλά δεν δίνει το αντικείμενο στον/ην 
μαθητή/ρια. Ο/η σύντροφος επικοινωνίας συνεχίζει με μια άσχετη οδηγία. 

Βήμα 4 Όταν ο/η μαθητής/ρια ακολουθήσει την οδηγία, ο/η σύντροφος επικοινωνίας 
εμπλέκει τον/ην μαθητή/ρια αλληλεπιδρώντας με το επιθυμητό αντικείμενο. 

Βήμα 5 Όταν ο/η μαθητής/ρια αγγίξει τη σωστή εικόνα, ο/η σύντροφος επικοινωνίας επαινεί 
τον/ην μαθητή/ρια λεκτικά. 

Βήμα 6 Όταν ο/η μαθητής/ρια δίνει τη σωστή εικόνα, ο/η σύντροφος επικοινωνίας δίνει το 
επιθυμητό αντικείμενο στον/ην μαθητή/ρια. 

 

 

Φάση 4: Χτίσιμο της δομής της πρότασης 

  

Όταν ο/η μαθητής/ρια χρησιμοποιεί και γνωρίζει πώς να διακρίνει μεταξύ 12 και 20 εικόνων για να 
επιλέξει το επιθυμητό αντικείμενο, τότε μεταβαίνει στη φάση 4. Σε αυτή τη φάση ο/η μαθητής/ρια 
καθοδηγείται να εφαρμόσει τη λέξη "θέλω" με μία από τις εικόνες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί 
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σε μια λωρίδα πρότασης και να τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής 
ανταλλαγής. Ο στόχος αυτής της φάσης είναι ο/η μαθητής/ρια να ρωτήσει αυθόρμητα 
χρησιμοποιώντας μια απλή δομή πρότασης. 

Βήμα 1  Ο/η εκπαιδευτικός ή ο/η σύντροφος επικοινωνίας τοποθετεί το σύμβολο "Θέλω" 
στην αριστερή πλευρά της λωρίδας προτάσεων και περιμένει από τον/ην 
μαθητή/ρια να ξεκινήσει την επικοινωνιακή ανταλλαγή. 

Βήμα 2 Όταν ο/η μαθητής/ρια παίρνει την εικόνα από τον πίνακα, ο/η εκπαιδευτικός 
καθοδηγεί τον/ην μαθητή/ρια να τοποθετήσει την εικόνα στο σύμβολο "Θέλω" της 
λωρίδας προτάσεων. 

Βήμα 3 Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τον/ην μαθητή/ρια να πάρει την ταινία πρότασης και 
να τη δώσει στον/ην σύντροφο επικοινωνίας. 

Βήμα 4 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας διαβάζει τη λωρίδα προτάσεων, δείχνει τα σύμβολα 
της λωρίδας και δίνει το ζητούμενο αντικείμενο στον/ην εκπαιδευόμενο/η. 

Βήμα 5 Ο/η εκπαιδευτικός ή ο/η σύντροφος επικοινωνίας αντικαθιστά τη λωρίδα πρότασης 
στο βιβλίο επικοινωνίας. 

Βήμα 6 Σε επαναλαμβανόμενες δοκιμές, ο/η εκπαιδευτικός μειώνει σταδιακά τις οδηγίες 
μέχρι ο/η μαθητής/ρια να είναι σε θέση να τοποθετήσει το σύμβολο δίπλα στο 
σύμβολο "θέλω". 

Βήμα 7 Μόλις καθιερωθεί η ανταλλαγή, ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τον/ην μαθητή/ρια να 
τοποθετήσει το σύμβολο "θέλω" στη λωρίδα πρότασης πριν από την τοποθέτηση της 
εικόνας του ζητούμενου αντικειμένου. 

Βήμα 8 Σε επαναλαμβανόμενες δοκιμές, ο/η εκπαιδευτικός μειώνει σταδιακά την 
καθοδήγηση έως ότου ο/η μαθητής/ρια είναι σε θέση να τοποθετήσει το σύμβολο 
δίπλα στο σύμβολο "θέλω". 

Σε αυτό το σημείο, ο/η βοηθός αρχίζει να ζητά από τον/ην μαθητή/ρια να δείξει τα σύμβολα στην 
ταινία, ενώ ο/η σύντροφος επικοινωνίας την διαβάζει. 

Βήμα 9 Όταν ο/η μαθητής/ρια είναι σε θέση να δείχνει τα σύμβολα ενώ ο/η σύντροφος 
επικοινωνίας διαβάζει τις λέξεις, ο/η σύντροφος επικοινωνίας κάνει παύση αφού πει 
το "θέλω" και πριν προσδιορίσει το εικονιζόμενο αντικείμενο, δίνοντας έτσι χρόνο 
στον/ην μαθητή/ρια να προφέρει ο/η ίδιος/α το αντικείμενο. 

Βήμα 10 Εάν ο/η μαθητής/ρια προφέρει κάτι κατά τη διάρκεια της παύσης, αφού ο/η 
σύντροφος επικοινωνίας πει "Θέλω", τότε αυτός/ή παρέχει αμέσως το ζητούμενο 
αντικείμενο. Κατά τη διάρκεια της εκφώνησης δίνει έπαινο. 

 

 

Φάση 5: Ανταπόκριση στο ερώτημα "Τι θέλεις"; 

  

Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές/ρες θα ζητήσουν προφορικά και αυθόρμητα έναν αριθμό 
αντικειμένων ή δραστηριοτήτων. 
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Βήμα 1 Ο/η συνομιλητής/ρια δείχνει την κάρτα "Θέλω" και ρωτά: "Τι θέλεις;". 

Βήμα 2 Μόλις ο/η μαθητής/ρια είναι σε θέση να συμπληρώσει τη φράση "Θέλω" με μια 
εικόνα, ο/η σύντροφος επικοινωνίας προσθέτει μια αυξανόμενη καθυστέρηση 
μεταξύ της κουκκίδας και της λεκτικής προτροπής "Τι θέλεις;". 

Βήμα 3 Όταν ο/η μαθητής/τρια αποδείξει ότι είναι σε θέση να ξεπεράσει την ένδειξη του 
σημείου απαντώντας στο λεκτικό σήμα με το σύμβολο "Θέλω" και την επιθυμητή 
εικόνα, ο/η σύντροφος επικοινωνίας τον/την επαινεί. 

Βήμα 4 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας παρέχει άφθονες ευκαιρίες στον/ην μαθητή/ρια να 
απαντήσει στην ερώτηση "Τι θέλεις;", καθώς και ευκαιρίες για να ξεκινήσει αιτήματα 
χωρίς προτροπή. 

 

 

Φάση 6: Σχόλια ως απάντηση σε μια ερώτηση 

  

Στόχος αυτής της φάσης είναι να διδαχθεί μια νέα επικοινωνιακή λειτουργία: η ταυτοποίηση ή η 
ονομασία των πραγμάτων. Το τελευταίο μέρος αποσκοπεί στην εξάλειψη της ερώτησης, ώστε ο/η 
μαθητής/ρια να αρχίσει να χρησιμοποιεί αυθόρμητα σχόλια. 

Βήμα 1 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας συγκεντρώνει υλικό που περιλαμβάνει τα αντικείμενα 
που υπάρχουν ήδη στο λεξιλόγιο που ζητάει ο/η μαθητής/ρια, μαζί με εικόνες των 
αντικειμένων, καθώς και μια νέα εικόνα ή ένα σύμβολο ή μια νέα προτροπή 
πρότασης, όπως "βλέπω". 

Βήμα 2 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας κρατάει ένα αντικείμενο ψηλά και στη συνέχεια 
τοποθετεί το σύμβολο "Βλέπω" και την εικόνα του αντικειμένου κοντά στη λωρίδα 
πρότασης. 

Βήμα 3 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας κρατάει το αντικείμενο και ρωτάει: "Τι βλέπεις;" και 
στη συνέχεια δείχνει το σύμβολο "Βλέπω". 

Βήμα 4 Εάν ο/η μαθητής/ρια δεν σηκώσει το σύμβολο "Βλέπω" μετά από τρία έως πέντε 
δευτερόλεπτα, ο/η σύντροφος επικοινωνίας καθοδηγεί τον/ην μαθητή/ρια να το 
σηκώσει και να το τοποθετήσει στη λωρίδα πρότασης. 

Βήμα 5 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας περιμένει πέντε δευτερόλεπτα για να δει αν ο/η 
μαθητής/ρια σηκώνει και τοποθετεί την εικόνα του αντικειμένου στην ταινία 
προτάσεων. 

Βήμα 6 Εάν ο/η μαθητής/ρια ολοκληρώσει το βήμα 5, ο/η σύντροφος επικοινωνίας λέει: 
"Ναι, βλέπω ένα ________". 

Βήμα 7 Εάν ο/η μαθητής/ρια δεν ολοκληρώσει το βήμα 5, ο/η σύντροφος επικοινωνίας 
τον/την καθοδηγεί να το κάνει και στη συνέχεια λέει: "Βλέπεις ένα ________". 

Βήμα 8 Ο/η σύντροφος επικοινωνίας ενισχύει τον/ην μαθητή/ρια στα βήματα 5 ή 7 με 
λεκτικό έπαινο ή άλλη ενίσχυση. 
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Βήμα 9 Καθώς ο/η μαθητής/ρια είναι σε θέση να συναρμολογήσει και να χρησιμοποιήσει το 
σύμβολο "Βλέπω" για να απαντήσει στην ερώτηση "Τι βλέπεις;", ο/η σύντροφος 
επικοινωνίας σβήνει τα σύμβολα. 

Βήμα 10 Καθώς ο/η μαθητής/ρια είναι σε θέση να συναρμολογήσει και να χρησιμοποιήσει 
την ανταλλαγή για να απαντήσει στο ερώτημα "Τι βλέπεις;", ο/η σύντροφος 
επικοινωνίας αυξάνει τον αριθμό των εικόνων και των στοιχείων ώστε ο/η 
μαθητής/ρια να διακρίνει τις εικόνες κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης. 

 

 

Φάση 6: Σχολιασμός ως απάντηση σε μια ερώτηση - Διαφοροποίηση των απαντήσεων 
στις ερωτήσεις 

  

Βήμα 1 Καθώς ο/η μαθητής/ρια είναι σε θέση να απαντήσει αξιόπιστα στο ερώτημα "Τι 
βλέπεις;", ο/η σύντροφος επικοινωνίας τοποθετεί το σύμβολο "Βλέπω" κάτω από το 
σύμβολο "Θέλω" στην επάνω αριστερή γωνία του βιβλίου επικοινωνίας. 

Βήμα 2 Μόλις ο/η εκπαιδευόμενος/η είναι σε θέση να απαντήσει αξιόπιστα στο "Τι βλέπεις;", 
ο/η συνομιλητής/ρια παρεμβαίνει στο "Τι βλέπεις;" Λέγοντας "Τι θέλεις;". 

Βήμα 3 Όταν ζητηθεί σωστά από τον/ην μαθητή/ρια, ο/η συνομιλητής/ρια επικοινωνίας δίνει 
το ζητούμενο αντικείμενο. 

Βήμα 4 Όταν το σχόλιο είναι σωστό, ο/η σύντροφος επικοινωνίας απαντά με λεκτική 
επιβεβαίωση και ενίσχυση. 

 

 

Φάση 6: Σχολιασμός ως απάντηση σε μια ερώτηση - Ενθαρρύνετε τα αυθόρμητα σχόλια 
και ενσωματώστε χαρακτηριστικά και τροποποιήσεις. 

  

Βήμα 1 Καθώς ο/η μαθητής/ρια αποδεικνύει την ικανότητά του να διατυπώνει αιτήματα και 
να απαντά σε ερωτήσεις, ο/η συνομιλητής/ρια  σταματά τις ερωτήσεις για να 
ενθαρρύνει τα αυθόρμητα σχόλια. 

Βήμα 2 Καθώς ο/η μαθητής/ρια επιδεικνύει ικανότητες στη φάση 6, ο/η σύντροφος 
επικοινωνίας παρέχει ευκαιρίες εξατομίκευσης των αιτημάτων, διαθέτοντας εικόνες 
για ανάθεση ή τροποποίηση. Οι ιδιότητες ή οι τροποποιήσεις μπορούν να προστεθούν 
ανά πάσα στιγμή μετά τη φάση 4. 

 


