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ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Ένα έργο που υποστηρίζει την ενσωμάτων μαθητών που βρίσκονται 

σε μειονεκτική θέση μέσω της χρήσης της μεθόδου :

Augmentative and Alternative Communication (AAC)

Μια μέθοδος που ενισχύει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και 

επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στις τάξεις 

υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές. Βοηθά στην αντιμετώπιση της 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ESL) και των μειονεκτημάτων.  

Το AAC@School προσφέρει ένα νέο εργαλείο για την εκπαίδευση, 

επιτρέποντας την ένταξη των μαθητών με προβλήματα επικοινωνίας 

καθώς και μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
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AAC

σημαίνει 

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Είναι μια μέθοδος 

επικοινωνίας που 

μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από 

παιδιά ή ενήλικες,

οι οποίοι δυσκολεύονται 

να επικοινωνήσουν 

επειδή

έχουν ελάχιστη ή 

καθόλου σαφή ομιλία.

Λειτουργεί επιπρόσθετα 

ή αντικαθιστά την 

προφορική

επικοινωνία. 

Το AAC μπορεί επίσης 

να βοηθήσει στην 

κατανόηση καθώς και 

να προσφέρει ένα μέσο 

έκφρασης

ΣΤΟΧΟΙ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ,

ειδικά εκείνων που εργάζονται με 

ΑΤΟΜΑ

με ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

βοηθοί στην τάξη, καθηγητές, 

θεραπευτές.

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Βελτίωση της κατανόησης και τη χρήσης 

των μεθοδολογιών AAC στο σχολείο 

(συμπεριλαμβανομένων των λύσεων 

βασισμένων σε ΤΠΕ)

2. Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού χώρου 

ένα χώρο στην ΕΕ για την αλληλεπίδραση 

μεταξύ εκπαιδευτών. Ένας τρόπος 

μάθησης που δίνει νέα οπτική γωνία και 

οδηγεί σε καινοτόμες λύσεις.

3. Ανάλυση υφιστάμενων και δημιουργία 

νέων εργαλείων για τη στήριξη της χρήσης 

του AAC. Κοινή χρήση και προσαρμογή 

υφιστάμενων μεθόδων.

4. Εκπαίδευση εκπαιδευτών και 

εκπαιδευτικών.

5. Διάδοση της γνώσης, ανταλλαγή 

αποτελεσμάτων για την προώθηση του 

AAC στο σχολείο.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ

1

Έρευνα σχετικά με 

τις βέλτιστες 

πρακτικές της 

εφαρμογής AAC στις 

διάφορες χώρες, 

που συνεργάζονται 

στο έργο. Τα 

ερευνητικά 

αποτελέσματα θα 

χρησιμοποιηθούν 

για τη 

μοντελοποίηση και 

την εξαγωγή 

μεθοδολογιών 

χρήσιμων για την 

εφαρμογή του AAC 

για διαφορετικές 

ομάδες στόχους και 

περιβάλλοντα.

2

Εκπαιδευτικό 

υλικό AAC για  

εκπαιδευτικούς.

Θα σχεδιαστεί με 

επίκεντρο τη 

μετάδοση της 

γνώσης και θα 

βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς να 

αναπτύξουν και να 

χρησιμοποιήσουν τη 

μεθοδολογία μέσα 

στις τάξεις τους. Η 

μέθοδος AAC θα 

προσαρμοστεί 

αναλόγως σε 

διαφορετικές 

ηλικιακές κλίμακες 

και θα στοχεύει 

άτομα με αναπηρία 

με επικοινωνιακές 

δυσκολίες, καθώς 

και πρόσφυγες και 

μετανάστες.

3

Μια 

εργαλειοθήκη: με 

εργαλεία που θα 

μπορούσαν να 

υποστηρίξουν τους 

εκπαιδευτικούς και 

άλλους  

ενδιαφερόμενους

στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος 

μάθησης και 

επικοινωνίας κυρίως 

στα σχολεία,

μέσα από την 

εφαρμογή της

μεθοδολογίας AAC 

στις καθημερινές 

τους 

δραστηριότητες.



ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : 


