
 

 

ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ  ΠΕ60.50 ΕΑΕ  

 

Η χρήση του PECS  - Εναλλακτικός 
Τρόπος Επικοινωνίας στην 
Εκπαιδευτική Διαδικασία 



Ιστορικό παιδιού 

 Νήπιο-5 ετών 

 Έχει φοιτήσει την τάξη του προνηπίου χωρίς 
υποστήριξη. 

 Διάγνωση: 

Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)- 
κοχλιακό εμφύτευμα 

Κινητικές αναπηρίες (σοβαρα νευρολογικά ή 
ορθοπεδικά προβλήματα) Εγκεφαλική παράλυση 
(ημιπληγία δεξιάς πλευράς) 

Άλλες δυσκολίες: καθυστέρηση λόγου (απραξία 
σύμφωνα με τους ιδιωτικούς ειδικούς που το 
παρακολουθούν) 

 



Χαρακτηριστικά παιδιού 

 Επιληπτικές κρίσεις- λαμβάνει φαρμακευτική 
αγωγή. 

 Κοχλιακό εμφύτευμα στο αριστερό αυτί 
(Σεπτέμβριος 2014). Ακουστικό βαρηκοΐας στο δεξί 
αυτί. 

 Ο εκφραστικός λόγος και το λεξιλόγιο είναι 
περιορισμένο.  

 Έχει έντονες δυσκολίες στην άρθρωση. 

 Εκφράζεται κυρίως μονολεκτικά, με χειρονομίες και 
με δεικτικό τρόπο. 

 

 



Χαρακτηριστικά παιδιού 

 Έχει ένα ρεπερτόριο λέξεων μέχρι τρεις συλλαβές 
εκφέροντας συγκεκριμένα φωνήματα όπως ναι, όχι, 
μαμά, μπαμπάς, σπίτι, μήλο, μπάλα, μπανάνα, έλα, 
περίμενε, αυτό, τσίσα, λουλούδια κ.α.  

 Το λεξιλόγιο που γνωρίζει δεν το εκφράζει πάντα 
αυθόρμητα.  

 Δε δηλώνει την ανάγκη που έχει, ούτε ζητάει αυτό 
που θέλει, αλλά πηγαίνει και το κάνει μόνο του. 

 



 Κατανοεί και αντιλαμβάνεται περισσότερα από αυτά 
που μπορεί να εκφράσει. 

 Έχει κατακτήσει έννοιες βασικών θεμάτων. 

 Κατανοεί μια ιστορία μέχρι τέσσερις εικόνες. 

 Δείχνει επιθυμία και επιδιώκει τις συναναστροφές 
με τους συνομήλικους αλλά δυσκολεύεται στην 
επικοινωνία.  

 

Δείχνει έντονη επιθυμία για να μιλήσει αλλά δε 
μπορεί. 



Βραχυσπρόθεσμοι Στόχοι 

 Να δηλώσει την ανάγκη του. 

 Να βοηθηθεί στην εκφορά των λέξεων. 

 Να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο. 

 Να επικοινωνήσει με τους συνομηλίκους.  

 Να εμπλακούν οι συνομήλικοι στην επικοινωνία. 

 

 

 

 



Μακροπρόθεσμοι Στόχοι 

 Να χρησιμοποιεί αυθόρμητα το pecs στην 
καθημερινότητα του προκειμένου να επικοινωνήσει 
με τον προφορικό λόγο. 

 Να επικοινωνεί με τις λέξεις που μπορεί να εκφέρει 
αυθόρμητα χωρίς το Pecs. 

 Να δομεί μια πρόταση. 

 



Βιβλίο επικοινωνίας και 
βάση προτάσεων 

Πίνακας επιλογών 

Περιγραφή Pecs 



Pecs 

 L. Frost και A. Bondy,1985 

 Το Pecs αποτελείται από 6 στάδια. 

 Στη διαδικασία του Pecs συμμετέχουν 2 άτομα, ένας 
σύντροφος επικοινωνίας και ένας σωματικός 
καθοδηγητής. 

 Στη διδακτική αυτή παρέμβαση δεν υπήρχε ο 
σωματικός καθοδηγητής, ενώ ο σύντροφος 
επικοινωνίας ήταν η νηπιαγωγός παράλληλης 
στήριξης. 

 Βοηθητικά λειτούργησαν η ικανότητα μίμησης του 
παιδιού και οι συνομήλικοι. 



1ο Στάδιο- Πως επικοινωνούμε 

 Ο εκπαιδευτής δελεάζει το παιδί με το επιθυμητό 
αντικείμενο- στοιχείο ενίσχυσης. Το παιδί  μαθαίνει να 
πλησιάζει και να δίνει την εικόνα στο χέρι ανταλλάσσοντας 
τη με το πραγματικό αντικείμενο. Ο σύντροφος 
επικοινωνίας εκφέρει τη λέξη και δίνει το αντικείμενο. 

 Υπάρχει μόνο μια εικόνα η οποία τοποθετείται ανάμεσα 
στο παιδί και στον σύντροφο επικοινωνίας. 

 Απουσία λεκτικής καθοδήγησης (Bondy & Frost, 2002). 

 Αρχικά η πρώτη επαφή με τη διαδικασία του Pecs έγινε με: 

- κάποιο τροφικό ενισχυτή 

- τα τραγούδια που αρέσουν πολύ στο παιδί 

- τα παιχνίδια ή αντικείμενα καθημερινής χρήσης. 

 

 



Το επιθυμητό 
αντικείμενο με την 
εικόνα ανάμεσα 
στο παιδί και στο 
σύντροφο 
επικοινωνίας. 



Δίνει την εικόνα Λαμβάνει τον χυμό 



Το  πάζλ, η εικόνα και το 
επιθυμητό αντικείμενο 

Δίνει την κάρτα  του πάζλ 



Παίρνει το πάζλ 



2ο  Στάδιο- Απόσταση και επιμονή 

 Η διδασκαλία του παιδιού αφορά την ικανότητά του 
να παίρνει την εικόνα από το βιβλίο για να τη δώσει 
στο χέρι του συντρόφου επικοινωνίας που βρίσκεται 
σε απόσταση. Ο σύντροφος επικοινωνίας εκφέρει τη 
λέξη και δίνει το αντικείμενο. 

1. Το παιδί παίρνει και δίνει την εικόνα από το βιβλίο 
επικοινωνίας. 

2. Υπάρχει απόσταση μεταξύ εκπαιδευτή και παιδιού. 

3. Υπάρχει απόσταση μεταξύ παιδιού και βιβλίου 
επικοινωνίας. 

 

 

 



• Απουσία λεκτικής καθοδήγησης. 

• Μια εικόνα η οποία τοποθετείται στο βιβλίο 
επικοινωνίας. 

• Επιδιώκεται η γενίκευση της νέας δεξιότητας σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα και με διαφορετικούς 
συντρόφους επικοινωνίας (Bondy & Frost, 2002). 

 

 



Η εικόνα ψαλίδι Παίρνει την εικόνα 

Απόσταση μεταξύ εκπαιδευτή και παιδιού 



Σηκώνεται και φέρνει την 
κάρτα 

Δίνει την κάρτα ψαλίδι 



Παίρνει το ψαλίδι και 
επιστρέφει για να κόψει το 
ψάρι 

Στη συνέχεια ζητάει 
μαρκαδόρο 

 



Σηκώνεται και φέρνει την 
κάρτα 

Παίρνει τους μαρκαδόρους 

 



 Ζωγραφίζει σύμφωνα με το πρότυπο 



Παίρνει την εικόνα 
χαρτομάντηλα 

Τη δίνει 

Απόσταση μεταξύ παιδιού και βιβλίου επικοινωνίας 



Παίρνει το χαρτί 
για να σκουπιστεί 



3ο Στάδιο- Διάκριση εικόνων 

 Το παιδί μαθαίνει να ζητάει κάθε φορά κάποιο επιθυμητό 
αντικείμενο ή δραστηριότητα. 

 Το παιδί επιλέγει την εικόνα από το βιβλίο επικοινωνίας ανάλογα με 
τις προτιμήσεις του και την αφήνει στο χέρι του συντρόφου 
επικοινωνίας εκφέροντας τη λέξη.  

 Η επιλογή γίνεται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες εικόνες 
επιθυμητές ή μη επιθυμητές.  

 Λαμβάνει το στοιχείο ενίσχυσης και από τις αντιδράσεις του 
παιδιού διαπιστώνεται αν πήρε το επιθυμητό ή το ανεπιθύμητο 
αντικείμενο.  

 Απαραίτητη είναι η ικανότητα οπτικής διάκρισης των συμβόλων 
σύμφωνα με την οποία το παιδί θα πρέπει να μάθει να διακρίνει την 
έννοια με το αντίστοιχο πραγματικό αντικείμενο. 

 Επιδιώκεται η γενίκευση της νέας δεξιότητας σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα και με διαφορετικούς συντρόφους επικοινωνίας για  
να μάθει να ζητά αντικείμενα εκτός του οπτικού του πεδίου. 
 



 Το παιδί επιλέγει μια εικόνα ανάμεσα σε δυο από 
το βιβλίο επικοινωνίας. Τη δίνει στο χέρι του 
συντρόφου επικοινωνίας. 

A. για να την ανταλλάξει με το επιθυμητό αντικείμενο 

B. ή παίρνει μόνο του το αντικείμενο. 

 Απουσία λεκτικής καθοδήγησης (Bondy & Frost, 
2002). 

 

 



Εικόνες ζωγραφικής  και 
παραμύθι 

Επιλέγει παραμύθι 

Επιλογή παραμυθιού 



Το παίρνει «Διαβάζει» 



Επιλογή τραγουδιού 

 Αναρτημένες εικόνες 
τραγούδια  στο ταμπλό 

 Από το ταμπλό επιλέγει 
το τραγούδι που θέλει  
 



Το παιδί παίρνει 
την καρτέλα και τη 
δίνει στην 
νηπιαγωγό η οποία  
την τοποθετεί 
δίπλα στο στόμα 
αναφέροντας  τη 
λέξη ελεφαντάκι. 
Τότε ξεκινάμε να 
το τραγουδάμε 



4ο Στάδιο- Δομή πρότασης 

 Ανάπτυξη προτασιακών δομών. Το παιδί διδάσκεται να 
τοποθετεί την εικόνα «θέλω» μαζί με το αντικείμενο 
επιθυμίας στη βάση προτάσεων. 

1. Τοποθέτηση εικόνας επιθυμητού αντικειμένου στη 
βάση προτάσεων. 

2. Τοποθέτηση της εικόνας «θέλω» από το παιδί. 

3. Ανάγνωση της πρότασης δείχνοντάς τη με το δάκτυλο. 

 Το παιδί δίνει την πρόταση στο σύντροφο επικοινωνίας 
ο οποίος αναφέρει την πρόταση. 

 Εκτεταμένη πρόταση με επιθετικούς προσδιορισμούς, 
ρήματα και προθέσεις (Bondy & Frost, 2002). 

 

 



Τοποθετεί την καρτέλα 
θέλω και δίπλα το 
αντικείμενο. 

Εικόνα θέλω  και 
υπολογιστής 



Καθοδηγείται ώστε 
να εκφέρει κάθε 
φορά το ρήμα 
θέλω και το 
αντικείμενο με τον 
τρόπο που μπορεί  

 



Επέκταση δομής της πρότασης 

 Το παιδί μπορεί να τοποθετήσει την εικόνα «θέλω», 
το αντικείμενο και κάποιον επιθετικό προσδιορισμό 
που γνωρίζει. 

 

 Στο παρακάτω παράδειγμα το παιδί έχει κληρωθεί 
να παίξει στη γωνιά της ζωγραφικής 

 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το παιδί έχει μάθει να  
ζωγραφίζει συγκεκριμένα πράγματα π.χ. σπίτι, 
ανθρωπάκι, λουλούδια, χορταράκι, ουρανό. Γι αυτό 
την πεταλούδα τη ζωγραφίζει με τη μέθοδο της 
μίμησης προτύπου. 

 

 



Με προτροπή 
λοιπόν και 
τοποθετώντας το 
Pecs κοντά της θα 
πρέπει να μου πεί τι 
θέλει να 
ζωγραφίσει. Αφού 
επιλέξει την 
καρτέλα πεταλούδα 
την τοποθετεί στο 
ταμπλό 
επικοινωνίας και με 
παρότρυνση πάλι 
επιλέγει το ροζ  
χρώμα. 

 

 

 



Στη συνέχεια 
επιλέγει με 
παρότρυνση να 
ζωγραφίσει μωβ 
κύκλους για να 
διακοσμήσει την 
πεταλούδα 



5ο Στάδιο- Απάντηση στην ερώτηση «τι θέλεις;» 

 Στο στάδιο αυτό το παιδί μαθαίνει να απαντά στην 
ερώτηση «τι θέλεις;». 

 Από τα προγενέστερα στάδια το παιδί γνωρίζει τον 
τρόπο με τον οποίο εκφράζει τις προτιμήσεις του. Γι 
αυτό λοιπόν θα πρέπει να πάρει την εικόνα του 
«θέλω» να ολοκληρώσει την πρόταση με κάποια 
εικόνας της επιλογής του και να κάνει την 
ανταλλαγή. 

 Το παιδί δείχνει και αναφέρει τις εικόνες της 
πρότασης το ίδιο κάνει και ο σύντροφος 
επικοινωνίας (Bondy & Frost, 2002). 

 

 



Επιλέγει καβαλέτο Ζωγραφίζει  στο καβαλέτο 

Τι  θέλεις; 



6ο Στάδιο- Σχολιασμός 

 Στόχος του σταδίου αυτού είναι να μάθει το παιδί να 
απαντά εκτός από την ερώτηση «τι θέλεις;» και τις 
παρακάτω ερωτήσεις: 

 Τι έχεις; 
 Τι βλέπεις; 
 Τι ακούς; 
 Τι είναι αυτό; 
 και να μπορεί να ζητάει αυθόρμητα και να διατυπώνει 

σχόλια για τα αντικείμενα (Bondy & Frost, 2002). 
 
Η διδασκαλία του σταδίου αυτού δεν έχει 

πραγματοποιηθεί γιατί δεν έχει κατακτηθεί πλήρως η 
γενίκευση και ο αυθόρμητος τρόπος χρήσης των 
εικόνων. 



Ενημέρωση των συνομηλίκων για το Pecs 

 Πραγματοποιήθηκε οργανωμένη δραστηριότητα με 
όλα τα παιδιά για να ενημερωθούν για τον τρόπο 
λειτουργίας του Pecs. 

 Τα παιδιά συμμετείχαν ως πομπός και δέκτης στην 
επικοινωνία με τις καρτέλες. Επέλεγαν καρτέλες και 
τους δινόταν το αντικείμενο.  

 Οριοθετήθηκε ο χώρος και τοποθετήθηκε το βιβλίο 
επικοινωνίας χωρίς πάντα να είναι αυστηρά 
καθορισμένος. 

 Η εμπλοκή των συνομηλίκων ξεκίνησε από το 2 
στάδιο. 



Επικοινωνία με τους συνομηλίκους 

1ο Παράδειγμα 

 Επιλογή παιχνιδιού στις ελεύθερες δραστηριότητες 

 

 



Επιλογή χαντρών Αναφέρει την επιλογή 



Παίζουν όλοι μαζί 
Το κορδόνι είναι ένα για να 
συνεργάζονται 



Κάνει την επιλογή του τι 
θέλει να κατασκευάσει 

Το αναφέρει δείχνοντας 

 

 
 

•    2ο Παράδειγμα- Οικοδομικό υλικό 
 



 

Το αναφέρει δείχνοντας την 
εικόνα ξύλινα τουβλάκια 

 

Επιλογή του συνομηλίκου 



 

Τα παιδιά κατασκευάζουν 
ένα σπίτι με περίφραξη 

 

Το αποτέλεσμα της 
κατασκευής 



Αξιολόγηση 

 Αυξήθηκε το λεξιλόγιο – κατανόηση εννοιών. 
 Έγινε προσπάθεια να αναπτυχθεί ο προφορικός  λόγος με την 

εκφορά της λέξης αλλά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες 
στην άρθρωση. Αναφέρει θέλω + αντικείμενο με τον τρόπο 
που μπορεί. 

 Χρησιμοποιεί τις λέξεις που γνωρίζει περισσότερο αυθόρμητα 
και με πιο δυνατή φωνή. Απαντά με «ναι» και «όχι» με 
περισσότερη συχνότητα. 

 Κατανόησε τη διαδικασία επικοινωνίας με την ανταλλαγή 
εικόνας.   

 Ωστόσο, δεν τη χρησιμοποιεί αυθόρμητα λόγω της καλής 
λειτουργικότητας του παιδιού, χρειάζεται διαρκώς 
υπενθύμιση και καθοδήγηση κάνοντας ερωτήσεις όπως «τι 
θέλεις;». 

 Η αλληλεπίδραση με τ’ άλλα παιδιά αυξήθηκε και με την 
επικοινωνία γνώρισαν καλύτερα το παιδί.  



Σχολιασμός 

 Η κατανόηση του Pecs έγινε με πολλαπλές ευκαιρίες 
μάθησης. Σε κάθε ευκαιρία υπήρχε η εκφορά της λέξης. 

 Το Pecs αποτέλεσε ένα μέσο και δεν ήταν ο αυτοσκοπός 
δηλαδή να μάθει το παιδί να χειρίζεται αποκλειστικά 
αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας.  Το παιδί είχε τη 
δυνατότητα να δηλώσει την ανάγκη του χωρίς να 
υποβαθμίζεται ο προφορικός του λόγος. 

 Έγινε μια προσπάθεια κυρίως για την ανάπτυξη του 
προφορικού λόγου με απώτερο σκοπό την 
αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους αλλά και με τους 
ενήλικες. 
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