
             Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
             Τμήμα Επιστημών  Αποκατάστασης 

 
Augmentative and Alternative      

Communication (AAC) 

 

Δημιουργία υλικού από την Αθανασία Λάμπρου, 

Φλωρεντία Γαβριήλ και Άννα Αχιλλέως  

(εικόνα εξωφύλλου), υπό την επίβλεψη της  

Δρ. Ηλιάδας Πάμπουλου. 

 

Όλοι έχουν δικαίωμα επικοινωνίας! 
 

Όλοι μπορούν να επικοινωνήσουν με 
τον δικό τους τρόπο. 

 
 
 
 

 
Μύθος: 

Η ΕΕΕ μπορεί να αναχαιτίσει την ανάπτυξη 

της ομιλίας. 

 

Αλήθεια: 

Η ΕΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη 

της ομιλίας και ταυτόχρονα να βοηθήσει  

στην ανάπτυξη διαφόρων επικοινωνιακών 

 ικανοτήτων (π.χ. πραγματολογία). 

 

Μύθος: 

Η ΕΕΕ είναι η τελευταία λύση για ένα άτομο 

που έχει περιορισμένη ή καθόλου λεκτική 

επικοινωνία. 

 

Αλήθεια: 

1.Η επικοινωνία είναι δικαίωμα όλων μας. 

2.Η ΕΕΕ πρέπει να είναι από τις πρώτες  

επιλογές! 

 

 

Μύθοι και αλήθειες 

Επαυξητική και  
Εναλλακτική  
Επικοινωνία (ΕΕΕ) 
 
Alternative and  
Augmentative  
Communication (AAC) 

 
 



 

Άτομα με:  

• Εγκεφαλική παράλυση 

• Γενετικά σύνδρομα (π.χ. Rett) 

• Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού 

• Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

• Σκλήρυνση κατά πλάκας 

• Νοητική Υστέρηση 

• Άνοια 
 

 

 

1. Παροχή μεθόδων για την ανάπτυξη της                     
λεκτικής επικοινωνίας. 

2. Παροχή προσωρινών μεθόδων για την    
στήριξη της επικοινωνίας μέχρι να επανέλθει η 
λεκτική επικοινωνία ή να γίνει λειτουργική. 

3. Παροχή μόνιμων μεθόδων για την στήριξη 
της επικοινωνίας. 

 

 

 

 

 

1. Δώσε χρόνο στο άτομο μέχρι να           
προετοιμάσει το μήνυμά του. 

2. Μην απαντάς εκ μέρους του. Περίμενε! 

3. Μην νιώθεις άβολα όταν δεν μιλάει     
κάποιος. Προετοιμάζει το μήνυμά του.  

4. Να μιλάς στο άτομο απευθείας. Όχι στα 
άτομα που τον βοηθούν. 

5. Ποτέ μην προσποιείσαι ότι έχεις        
καταλάβει τι θέλει να σου πει. Μπορεί να     
επαναλάβει το μήνυμά του. 

 

ΧΩΡΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑ:  

-Νεύματα 

-Κινήσεις με το κεφάλι 

-Νοηματική 

-Εκφράσεις προσώπου 

-Κινήσεις σώματος 

                    

 

 

       

     Χαμηλή                   Μεσαία              Υψηλή 

 

ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ: 

-Χαμηλή τεχνολογία 

-Μεσαία τεχνολογία 

-Υψηλή τεχνολογία 

Σε ποιους μπορεί να απευθύνεται 

Στόχοι ΕΕΕ 

Κανόνες επικοινωνίας 

Μορφές ΕΕΕ 

Τι είναι η Επαυξητική και  
Εναλλακτική Επικοινωνία (ΕΕΕ) 

Η Επαυξητική και Εναλλακτική   
Επικοινωνία αφορά το σύνολο των 
μορφών επικοινωνίας που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύ-
σουν, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, 
τα άτομα που έχουν περιορισμένη ή 
καθόλου λειτουργική επικοινωνία. 

 


