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   Πεπίλητη 

Ζ εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ηφζν 

σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο φζν θαη ζηε καζεζηαθή-δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαζαπηή 

απνηειεί ζεκαληηθή παξέκβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ ελζσκάησζή ηνπο 

φκσο ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη 

πξψηκε ζηε ρψξα καο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί.  

Ο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφο θαζνδήγεζε ηελ παξνχζα έξεπλα ζηελ νπνία 

επηρεηξείηαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθήο 

δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζε καζεηέο κε θηλεηηθή αλαπεξία. Χο 

εξεπλεηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πείξακα κε κία νκάδα, πνιιαπιέο 

παξεκβάζεηο θαη ηξείο κεηξήζεηο. 

Απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζρνιηθήο εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία. Ζ ρξήζε ηεο 

ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο εμαζθάιηζε ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηελ πεγή ηεο 

γλψζεο απηφλνκα θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηδαζθαιία. Ζ 

ζπκπεξίιεςε δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο 

ζηελ εθαξκνγή ελφο ζηνρεπκέλνπ θαη δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο ππνζηήξημε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ ζηελ πεξηνρή 

ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ψζηε λα πξνσζεζεί 

ηειηθά ε κάζεζε. Δληνχηνηο ηα απνηειέζκαηα δελ είραλ ηελ ίδηα έθηαζε γηα φινπο 

ηνπο καζεηέο ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο. 

 

       Λέμεηο-θιεηδηά: λέεο ηερλνινγίεο, καζεηέο κε θηλεηηθή αλαπεξία, δηαθνξνπνηεκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.  
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     Κεθάλαιο 1 - Αναπηπία 

      1.1. Οπιζμόρ αναπηπίαρ  

    Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ κειέηε ηνπ ζέκαηνο πνπ επηιέμακε ζεσξνχκε 

απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο. Οη ελλνηνινγηθνί 

πξνζδηνξηζκνί ηεο αλαπεξίαο πξνθχπηνπλ είηε κέζα απφ ην ηαηξηθφ-βηνινγηθφ 

κνληέιν, είηε απφ ην θνηλσληθφ κνληέιν. Σν ηαηξηθφ-βηνινγηθφ νξίδεη ηελ αλαπεξία 

δίδνληαο έκθαζε ζηελ παζνινγία θαη ζηελ αλαηνκία ηεο βιάβεο. Σν θνηλσληθφ 

κνληέιν πξνζεγγίδεη ηελ αλαπεξία δίδνληαο έκθαζε ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ αλάπεξνπ αηφκνπ θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή. 

    χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Κνηλσληθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ 

«αλάπεξν άηνκν ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε άηνκν δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη κφλν ηνπ 

φιεο ή θάπνην κέξνο απφ ηηο αλάγθεο κηαο θπζηνινγηθήο αηνκηθήο ή θαη θνηλσληθήο 

δσήο ιφγσ θάπνηνπ εθ γελεηήο ή επίθηεηνπ ζσκαηηθνχ ή δηαλνεηηθνχ 

κεηνλεθηήκαηνο». (ηαζφπνπινο, 1996, ζ. 323) 

    Σν 1980 ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ) πηνζέηεζε ηε δηεζλή 

ηαμηλφκεζε ησλ φξσλ «πεξηνξηζκφο» (impairment), «αλαπεξία» (handicap), 

«αληθαλφηεηα» (disability) βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε ησλ παξαπάλσ 

φξσλ κεηαμχ ηνπο. «Με ηνλ φξν αληθαλφηεηα (disability) νξίδεηαη ε θαηάζηαζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζε κεξηθή ή νιηθή κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ζηελ εθηέιεζε κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ή κέζα ζηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ. Με 

ηνλ φξν αλαπεξία (handicap) ελλνείηαη ε απψιεηα ή ν πεξηνξηζκφο ησλ επθαηξηψλ 

θάπνησλ αηφκσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο ηζφηηκα κε ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο. Με ηνλ φξν πεξηνξηζκφο / βιάβε (impairments) νξίδεηαη ε θάζε απψιεηα 

ή αλσκαιία ηεο ςπρηθήο, αλαηνκηθήο δνκήο ή ιεηηνπξγίαο». (ΟΖΔ, 1994, ζ. 4). Ζ 

αληθαλφηεηα (disability) νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην λνκνζρέδην γηα ηε δηάθξηζε ηεο 

αλαπεξίαο (Disability Discrimination Act, 1996) σο «ε θπζηθή ή ε πλεπκαηηθή 

βιάβε/πεξηνξηζκφο ε νπνία έρεη νπζηψδε θαη καθξά δπζκελή επίδξαζε ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εθηειέζεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο». (Disability 

Discrimination Act, 1996). «Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ) δηαθξίλεη 

αλάκεζα ζηελ αλαπεξία (infirmite) σο αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηα ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα (functional troubles) πνπ απνξξένπλ απφ απηή (φξαζεο, αθνήο, θίλεζεο, 

πλεπκαηηθά) θαη ην κεηνλέθηεκα (handicap) πνπ ην ζεσξεί θνηλσληθή επίπησζε ηεο 

αλαπεξίαο ή ησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ αληίιεςε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή 
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φηη κηα θπζηθή κεηνλεμία δελ είλαη αλαπεξία ζην βαζκφ πνπ δελ αλαζηέιιεη ην άηνκν 

απφ ηελ απηννινθιήξσζή ηνπ. Άιισζηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ ην άηνκν 

κπνξεί λα πεξάζεη απφ ηε κηα θαηάζηαζε απηνθξνληίδαο ζε κία θαηάζηαζε 

κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο θπζηθήο εμάξηεζεο». (Νηθνιαίδνπ, 1996, ζ. 424) Οη 

απφςεηο απηέο άξρηζαλ λα δηαηππψλνληαη ηε δεθαεηία ηνπ '80 απφ ηνλ Π.Ο.Τ.. Ζ 

ηαμηλφκεζε ησλ λφζσλ, ησλ βιαβψλ, ησλ αλαπεξηψλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ 

θαζίζηαηαη ρξήζηκε γηα δηάθνξνπο ηνκείο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλαπεξία. 

Παξάιιεια εθθξάζηεθαλ αλεζπρίεο γηα ηελ «ηαηξνθεληξηθή» πξνζέγγηζε ηεο 

αλαπεξίαο, πνπ είρε σο ζπλέπεηα λα κε δίδεηαη βαξχηεηα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. Χο 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη ην θνηλσληθφ κνληέιν, ζην νπνίν γίλεηαη κία 

ζαθήο δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ αλαπεξία θαη ζηελ αληθαλφηεηα πνπ πεγάδεη απφ 

απηή. «Ζ αλαπεξία εμεηάδεηαη σο έλα ζέκα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ «αλάπεξε 

θχζε» ηεο θνηλσλίαο θαη φρη σο πξφβιεκα πνπ αθνξά ζηα ίδηα ηα άηνκα». (Έθζεζε 

γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα, 1994, ζ. 10) 

«Οη αλαπεξίεο ηαμηλνκνχληαη σο πξνο ηνλ ρξφλν εθδήισζεο ζε εθείλεο κε ηηο 

νπνίεο γελληέηαη ην βξέθνο - ηηο ζπγγελείο αλαπεξίεο- θαη ζε αλαπεξίεο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή απφ θιεξνλνκηθά αίηηα, αζζέλεηα 

ή αηχρεκα». (ηαζφπνπινο, 1996, ζ. 323). Οη αλαπεξίεο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξα 

είδε: θηλεηηθέο ή ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο, λνεηηθέο-γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο. πρλά φκσο ε αλαπεξία έρεη επηπηψζεηο φρη κφλν ζε έλα ηνκέα 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο (πεξηπηψζεηο 

πνιπαλαπεξίαο). 

Οη κνξθέο θαη θαηεγνξίεο αλαπεξίαο πνπ απαληψληαη είλαη : α) Κψθσζε ή 

βαξεθνΐα, β) Σχθισζε (νιηθή ή κεξηθή), γ) Αλαπεξία ηεο θίλεζεο (εκηπιεγία, 

παξαπιεγία, ηεηξαπιεγία), δ) Αλαπεξίεο- παξαιχζεηο ηνπ εγθεθάινπ 

(ζπαζηηθφηεηα), ε) Ννεηηθή πζηέξεζε, ζη) Άιιεο αλαπεξίεο θαη ρξφληεο παζήζεηο: α. 

Δπηιεςία, β. Νφζνο ηνπ Υάλζελ, γ. Νεθξηθή αλεπάξθεηα, δ. Μεζνγεηαθή αλαηκία ή 

ζπγγελήο αηκνξξαγηθή δηάζεζε (Αηκνξξνθηιία), ε. Υξφληεο παζήζεηο- ζσκαηηθέο 

βιάβεο-θαηάθνηηνη, Βαξηέο αλαπεξίεο πνζνζηνχ 67% θαη πάλσ, δ) Φπρηθέο αζζέλεηεο 

θαη άιιεο αλαπεξίεο. 

Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο άξρηζε λα δίδεηαη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε 

ηεο αλαπεξίαο. Απηή ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαίλεηαη κέζα απφ δηάθνξα 

θείκελα θαη δηαθεξχμεηο, φπσο ε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αλαπήξσλ 
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Αηφκσλ (9 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1975). χκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ 

ησλ Αλαπήξσλ Αηφκσλ επηβεβαηψλεηαη «ε πίζηε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

βαζηθέο ειεπζεξίεο...θαη θαιεί γηα εζληθή θαη δηεζλή δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο σο θνηλή 

βάζε θαη πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ πξνζηαζία απηψλ ησλ δηθαησκάησλ». (OHE, 

1994, ζ. 7). 

Ο ΟΖΔ κεηά απφ 11 ρξφληα ζα επηρεηξήζεη κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα 

ιήςεο κέηξσλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κέζα απφ ηελ ςήθηζε ησλ πξφηππσλ 

θαλφλσλ γηα ηελ εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο. Αλ θαη ε 

ηζρχο ησλ πξφηππσλ θαλνληζκψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηα θξάηε, είλαη 

ζεκαληηθή θαζψο αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε γηα πνιχπιεπξε θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο. 

εκαληηθή επίζεο είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Sundeberg ην 1981, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη δξάζεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ πξφιεςε θαη ηελ έληαμε ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ. χκθσλα κε ηε 

δηαθήξπμε ζα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο «αλ νη 

θνηλσλίεο, νη εηδηθέο νξγαλψζεηο, νη θξαηηθέο αξρέο ζην ζχλνιν ηνπο ιάβνπλ ππφςε 

ζε θάζε δξάζε ηνπο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ηηο αξρέο ηεο ζπκκεηνρήο, έληαμεο, 

αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, απνθέληξσζεο θαη δηεπαγγεικαηηθνχ ζπληνληζκνχ». 

(Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε εηδηθέο αλάγθεο, 2001, ζ. 53)  

 

      1.2. Κοινυνική διάζηαζη ηηρ αναπηπίαρ  

Όζηεξα απφ ηελ αλαθνξά ζε ελλνηνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο 

ζεσξήζακε ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε. Οη άμνλεο 

πνπ ζα θηλεζνχκε γηα λα ηελ εμεηάζνπκε είλαη δχν. Ο πξψηνο είλαη ην θνηλσληθφ 

κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο θαη ν δεχηεξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πηνζέηεζε 

πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ αλαπεξία. 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία ζεσξνχκε 

ελδηαθέξνλ λα δνχκε ζπλνπηηθά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο γεληθφηεξα κέζα 

ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, θαζψο θαη κέζσ ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αληηιήςεσλ. Ζ αλαπεξία πεξηγξάθεηαη ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο «αδξά κέζα απφ 

αηηίεο πνπ πηζηεχεηαη φηη πξνθαινχλ θάπνηα βιάβε/αλαπεξία/αληθαλφηεηα. 

Θεσξείηαη φηη α) νη αλαπεξίεο πξνθαινχληαη απφ άιινπο αλζξψπνπο, β) ν ίδηνο ν 
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άλζξσπνο (κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ) ηηο πξνθαιεί ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη γ) πξνθαινχληαη 

απφ ηε κνίξα, ηε θχζε ή ην ζέιεκα ηνπ Θενχ». (Γθνπξηδηάλ, 1994, ζ. 186) 

«Οη Αλαηνιηθνί ζεσξνχλ ηε θπζηθή αληθαλφηεηα σο κε αλαζηξέςηκε απφ ηαηξηθά 

κέζα. Ζ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα αλάπεξα άηνκα είλαη απηή ηεο παζεηηθήο απνδνρήο 

ηεο κνίξαο θαζψο θαη ην αίζζεκα νίθηνπ απέλαληη ζε απηά. Οη επξσπατθέο- δπηηθέο 

θνηλσλίεο κε θάπνην επίπεδν ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη κε ηελ χπαξμε κηθξψλ 

αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ είραλ ηελ ηχρε λα δνπλ ζε κία θαηάζηαζε πνπ ζα νλνκάδακε 

«θπζηθή έληαμε». Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα αλάπεξα άηνκα ήηαλ κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη κηαο θνηλφηεηαο, φπνπ ηθαλνπνηνχληαη νη βαζηθέο ηνπο αλάγθεο θαη κπνξνχζαλ λα 

βξνπλ ξφινπο κε ζεκαζία γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, αλάινγα κε ηηο θπζηθέο θαη 

δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο». (Γθνπξηδηάλ, 1994, ζ. 187). Σέινο ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

θνηλσλίεο ππάξρεη κία πνηθηιία απφςεσλ θαη αληηκεηψπηζεο ηεο αλαπεξίαο «απφ 

εμνζηξαθηζκφ θαη αθαληζκφ ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ κέρξη απνδνρήο θαη ζεψξεζεο 

ηνπο σο θάηη ηεξφ». (Γθνπξηδηάλ, 1994, ζ. 187) 

«Βέβαηα, παξά ηελ πξφνδν ησλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ, νη πξνθαηαιήςεηο γηα ηα 

ΑΜΔΑ  ζπληεξνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κέζα ζηα παιαηφηεξα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο 

φπνπ: α) Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα ησλ 

άιισλ (θπξίσο ηνπ άκεζνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο), πνπ «πξέπεη» λα ηελ πξνζθέξνπλ σζνχκελνη 

απφ αηζζήκαηα ζπκπφληαο θαη αιιειεγγχεο πξνο ηνπο ζσκαηηθά κεηνλεθηνχληεο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο, β) Λφγσ ηεο θπζηθήο ηνπο «αλαπεξίαο» θαη ηεο εμάξηεζεο πνπ 

απνξξέεη απφ απηή, ηα ΑΜΔΑ είλαη ππνρξεσκέλα λα ππνηαρζνχλ ζην νηθνγελεηαθφ, 

θηιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη απηή ηε βνήζεηα, γ) Ζ 

κεησκέλε πξνζθνξά ησλ ΑΜΔΑ, σο κειψλ κηαο θνηλσλίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξαγσγηθή/θαηαλαισηηθή δπλαηφηεηα ησλ κειψλ ηεο, ηα πεξηζσξηνπνηεί εμ’ 

νξηζκνχ, αθνχ είλαη δχζθνιν ζ’ απηά λα δηεθδηθήζνπλ επί ίζνηο φξνηο ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο, κε έρνληαο ηελ αληίζηνηρε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηζρχ. Παξακέλεη κφλν ε 

ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο θαη ε θηιαλζξσπηθή δηάζεζε ησλ πνιηηψλ λα πξνζθέξνπλ 

ζε εζεινληηθή βάζε ηε βνήζεηά ηνπο. Ζ ζηάζε απηή απνξξέεη απφ ηελ απνπζία κέρξη 

πξφζθαηα, αθφκα θαη ζηηο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο ρψξεο ηεο δχζεο, λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ πνπ ιακβάλνπλ πξφλνηα γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ΑΜΔΑ ζηελ 

θνηλσληθή δσή θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ζηφρν ην κε 

απνθιεηζκφ (ή ηε δηεπθφιπλζε ζπκκεηνρήο) ησλ ΑΜΔΑ απφ ηελ ελεξγφ δξάζε». 

(Νηθνιαίδνπ, 1996, ζ. 427-428) 
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«Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο απφ ηελ θνηλσλία, κέρξη πξφζθαηα 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα νίθηνπ θαη πξνθαηάιεςεο. 

Οπσζδήπνηε νη βαξηά αλάπεξνη παιαηφηεξα ζεσξνχληαλ πνιίηεο δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο. Σν άζπιν ήηαλ απηφ πνπ πξνζέθεξε πξνζηαζία θαη ζηνηρεηψδε 

θξνληίδα». (Γθνπξηδηάλ, 1994, ζ. 187). Μεηά ην ηέινο ηνπ 2νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ 

άξρηζαλ λα αλαθέξνληαη έλλνηεο φπσο ελζσκάησζε θαη νκαινπνίεζε, νη νπνίεο 

δείρλνπλ ηελ πνξεία ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. 

ην θνηλσληθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί πέξα 

απφ ηε ζαθή δηάθξηζε πνπ γίλεηαη κεηαμχ αληθαλφηεηαο θαη αλαπεξίαο γίλεηαη ζαθήο 

αλαθνξά ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ εθείλσλ, πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ ζηελ θνηλσληθή δσή. Γελ ηίζεηαη κφλν 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αλαπεξία ζε επίπεδν αηφκνπ, αιιά δίδεηαη έκθαζε ζηε 

ζρέζε ηνπ αηφκνπ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. (OHE, 1994, ζ. 7) 

«Παξφια απηά ν δξφκνο είλαη καθξχο αθφκε κέρξη ε θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

αλαπεξίαο λα ελζσκαησζεί ζην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ησλ επξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ 

θαη ησλ πξνλνηαθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ». (OHE, 1994, ζ. 5) 

Οη πνιηηηθέο «πνπ πηνζεηνχληαη ππέξ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη απνηέιεζκα 

ησλ ηειεπηαίσλ 200 ρξφλσλ. Με πνιινχο ηξφπνπο αληαλαθινχλ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ επνρψλ». 

(ΟΖΔ, 1994, ζ. 2). Οπζηαζηηθά ν ΟΖΔ αζρνιείηαη κε ηελ αλαπεξία ηε δεθαεηία 

1983-1992, φπνπ θαηαξηίδεη θαη πηνζεηεί έλα θείκελν θαλνληζκψλ γηα ηελ εμίζσζε 

ησλ επθαηξηψλ γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο ζηε 48ε γεληθή ηνπ ζπλέιεπζε ζηηο 

20/12/1993 . 

Αλ θαη ε εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, απνηεινχλ γηα ηα 

θξάηε- κέιε πνπ ηνπο πηνζεηνχλ κία εζηθή δέζκεπζε θαη κηα βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ γηα ηα αλάπεξα άηνκα. Δπίζεο απνηειεί βάζε δηεθδίθεζεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπο. 

 

       1.2.1. Δννοιολογικόρ πποζδιοπιζμόρ ηηρ εξίζυζηρ εςκαιπιών και ιζόηιμηρ 

ζςμμεηοσήρ  

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κία αλαθνξά ζηηο έλλνηεο εμίζσζε επθαηξηώλ, ίζα 

δηθαηώκαηα, ηζόηηκε ζπκκεηνρή θαζψο θαη ζε άιιεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο. 

«Ο φξνο εμίζσζε επθαηξηψλ ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ηα 
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δηάθνξα θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη ην πεξηβάιινλ, φπσο νη ππεξεζίεο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο, νη πιεξνθνξίεο, ηα βηβιία θαη ηα ελεκεξσηηθά έληππα γίλνληαη 

πξνζπειάζηκα ζε φινπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο. 

Ζ αξρή ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ ζεκαίλεη φηη νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ έρνπλ ίζε 

ζεκαζία θαη φηη νη θνηλσλίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε βάζε απηέο θαη φηη φινη νη 

πφξνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ζηνλ 

θαζέλα ίζεο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή». (Έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα, 1994, ζ.14) 

«Δπίζεο πνιινί ζεσξνχλ φηη «νη ίζεο επθαηξίεο απνηεινχλ κία δπλακηθή 

ιεηηνπξγία ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία θαη ζηα κέηξα πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ, ηελ 

απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη θαηνρχξσζε σο άηνκα». (Έθζεζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα, 1994, ζ. 15) 

Δθηφο απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ κέζα ζηελ ηζρχνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία ππάξρνπλ 

ςεθίζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ζρεηηθά κε ηε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ αλαγλψξηζε 

απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ 

γηα φινπο ζπλεπάγεηαη φηη ζα πξέπεη ηα θξάηε-κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ αλαπήξσλ θαη ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. ηνλ θνηλσληθφ ράξηε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (άξζξν 26) αλαθέξεηαη: «Κάζε άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο αλεμάξηεηα 

απφ ηελ πξνέιεπζε θαη ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ πξέπεη λα απνιαχεη 

ζπγθεθξηκέλσλ πξφζζεησλ επεξγεηεκάησλ κε ζθνπφ λα επλνεζεί ε επαγγεικαηηθή 

θαη ε θνηλσληθή ηνπ έληαμε». (Ηζρχνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία, 1996, ζ. 1-2) 

Οη ζπλέπεηεο ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο ηνπ αλάπεξνπ αηφκνπ ιεηηνπξγνχλ 

αζξνηζηηθά σο πξνο ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή νινθιήξσζε ελφο 

αηφκνπ. Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ εμίζσζε επθαηξηψλ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ θέξεη σο 

απνηέιεζκα αιιαγέο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο. Δλζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

αλάπεξσλ αηφκσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηαθξίζεηο πνπ θαζεκεξηλά βηψλνπλ. 

Έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο είλαη ε απηόλνκε δηαβίσζε θαη ε πξνζαξκνγή. Γχν έλλνηεο πνιχ ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Ζ κελ απηφλνκε δηαβίσζε ζέηεη σο ζηφρν ηελ φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε, ψζηε λα 
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ελδπλακψλνληαη νη πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζε 

θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο δσήο. Αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ κε 

αλαπεξίεο λα απνθηνχλ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο εμεηάδνληαο επηινγέο θαη 

ιακβάλνληαο απνθάζεηο. «Ζ θηινζνθία ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο αλαγλσξίδεη φηη 

νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη ηε δσή ηνπο, 

λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο νη ίδηνη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλφηεηα πνπ 

αλήθνπλ». (Πεξηνδηθφ “ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΧΡΑ” γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

(28/3/2003), Ση είλαη αλεμάξηεηε δηαβίσζε, [www.gr-arts/33il02].URL 

http://www.disabled.gr). Ζ θηινζνθία ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο γίλεηαη 

πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε, πνπ σο αξρή ηνπο αθνινπζνχλ ηελ πξνψζεζε ηεο 

ελζσκάησζεο θαη ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο. Σν πξφηππν αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο 

πξνζδίδεη ζην άηνκν κε αλαπεξίεο απηνπεπνίζεζε θαη δχλακε, ψζηε λα πξνζπαζήζεη 

λα πξνζαξκφζεη ην πεξηβάιινλ ζηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο. 

Ζ δε πξνζαξκνγή ζρεηίδεηαη κε ηελ άξζε ησλ έκκεζσλ εκπνδίσλ σο πξνο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Έρεη πξαθηηθφ ραξαθηήξα θαη αλαθέξεηαη ζε 

ζέκαηα σξαξίνπ εξγαζίαο, πξνζβαζηκφηεηαο θηηξίσλ θαη ζχλδεζεο αλαγθψλ ησλ 

αηφκσλ κε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (1994) νη 

ζεσξεηηθέο δηαηππψζεηο ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο είλαη εχθνιεο φκσο ε εθαξκνγή 

ηνπο είλαη δχζθνιε. Ναη κελ έλα κεγάιν πνζνζηφ ρσξψλ έρνπλ απνδερζεί ηηο αξρέο 

θαη ηνπο θαλφλεο, ν δξφκνο φκσο γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αλαπήξσλ αηφκσλ 

είλαη καθξχο θαη δχζθνινο θαη ζίγνπξα πεξλά κέζα θαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

αλαπήξσλ αηφκσλ γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο. 

 

       1.2.2. Απαπαίηηηερ πποϋποθέζειρ για ιζόηιμη ζςμμέηοση ηυν αηόμυν με 

αναπηπίερ  

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη κέζα απφ ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο είλαη ε αθχπληζε γηα δξάζε, ε ηαηξηθή θξνληίδα, ε 

απνθαηάζηαζε θαη νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. 

Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηα θξάηε πνπ κε ηε 

δηακφξθσζε θαηάιιεισλ πξνλνηαθψλ/θνηλσληθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα ζπκβάιινπλ κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ζεζκηθά θαη εζηθά ζηελ 



 12 

επίηεπμε ηεο εμίζσζεο ησλ επθαηξηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

ζηελ θνηλσληθή δσή. 

Ζ αθχπληζε γηα δξάζε απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο γηα ηα πξνβιήκαηα 

ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο, ηα δηθαηψκαηα ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο θαη φηη άιιν 

κπνξεί λα ηνπο αθνξά. Γηα ην ιφγν απηφ ινηπφλ, ηα θξάηε ζα πξέπεη λα πιεξνθνξνχλ 

ηνπο πνιίηεο γηα πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαπεξία. Να 

ππνζηεξίδνπλ εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο, πνπ ζα ελεκεξψλνπλ γηα φια φζα αθνξνχλ 

ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο (πνιηηηθέο, δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο), έηζη ψζηε ηα άηνκα 

κε αλαπεξία λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αθχπληζε γηα δξάζε δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα ΜΜΔ, 

ηα νπνία πξνβάιινληαο κε αηζηφδνμν ηξφπν θαη ζηηο πξαγκαηηθέο ηεο δηαζηάζεηο ηελ 

αλαπεξία ζα βνεζήζνπλ ζην λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή. 

ηελ πξνβνιή ηεο αλαπεξίαο κε ζεηηθφ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη θαη ε 

εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ ελζάξξπλζε γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ αθνξνχλ ζε άηνκα κε αλαπεξία. 

Μηα αθφκε πξνυπφζεζε πνπ ζα πξέπεη ηα θξάηε λα εμαζθαιίζνπλ, έηζη ψζηε λα 

ππάξμεη ηζφηηκε ζπκκεηνρή είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ηαηξηθή θξνληίδα. «Απηή ζα 

επηηεπρζεί κέζα απφ πξνγξάκκαηα πνπ εθηηκνχλ θαη ζεξαπεχνπλ έγθαηξα ηηο 

αληθαλφηεηεο απνθιείνληαο ή πεξηνξίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαπεξίαο». 

(ΟΖΔ, 1994, ζ. 6). ηα πξναλαθεξζέληα πξνγξάκκαηα ζα ζπκκεηέρνπλ ζε επίπεδν 

ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο θαηά θχξην ιφγν άηνκα κε αλαπεξίεο. 

Σν θξάηνο ζα πξέπεη λα εγγπεζεί γηα ηελ πνηφηεηα ηαηξηθήο θξνληίδαο φισλ ησλ 

αλζξψπσλ θαζψο θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κέζα απφ ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, θαηάιιειεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

θαη γεληθφηεξα πςειήο πνηφηεηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο. ηε ρψξα καο ππάξρεη λφκνο 

Ν.2238/1994 πνπ νξίδεη, φηη «αθαηξνχληαη απφ ην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ 

πάζρνληα απφ ρξφληα αζζέλεηα, ηπθινχ, θσθαιάινπ, ηα έμνδα ηεο λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο». (Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε εηδηθέο αλάγθεο, 2001, ζ. 138)  

«Ο φξνο “απνθαηάζηαζε” αλαθέξεηαη δηεζλψο ζηε δηαδηθαζία πνπ έρεη ζηφρν λα 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο λα θηάζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ 

ζσκαηηθά, αηζζεηεξηαθά, ςπρηαηξηθά θαη/ή θνηλσληθά ιεηηνπξγηθά επίπεδα, 

παξέρνληαο ηνπο ηα εξγαιεία λα αιιάμνπλ ηε δσή ηνπο πξνο έλα πςειφηεξν επίπεδν 

αλεμαξηεζίαο. Ζ απνθαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κέηξα γηα λα παξέρεη θαη λα 

απνθαζηζηά ιεηηνπξγίεο ή λα αλαπιεξψλεη ηελ απψιεηα ή ηελ απνπζία κηαο 
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ιεηηνπξγίαο ή ελφο ιεηηνπξγηθνχ πεξηνξηζκνχ. Ζ δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή ηαηξηθή θξνληίδα. Πεξηιακβάλεη κία πιαηηά θιίκαθα 

κέηξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηε βαζηθή θαη γεληθή 

απνθαηάζηαζε κέρξη εμεηδηθεπκέλα κέηξα, φπσο επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε». 

(ΟΖΔ, 1994, ζ. 5) 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε έλλνηα ηεο απνθαηάζηαζεο δηαθνξνπνηήζεθε. Σα 

πξψηα ρξφληα δφζεθε έκθαζε ζηελ ηαηξηθή απνθαηάζηαζε. εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ηζηνξία ηεο απνθαηάζηαζεο δηαδξακάηηζαλ ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο θαη απνδνρήο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζηα νπνία κε ηνλ θαηξφ κεηαηνπίζηεθε ην θέληξν βάξνπο 

απφ ηελ ηαηξηθή θξνληίδα ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη κέηξσλ κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ αηφκσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο δσήο ηνπο. 

ην λφκν ΠΓ4-10/1995, άξζξν 24,ΦΔΚ 231 Α' πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε θαη ε 

ιεηηνπξγία θέληξσλ ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο, ε κειέηε θαη ε εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

ζηα πιαίζηα ησλ ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνχ. Ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηελ ρψξα καο θάπνηα 

θέληξα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο. 

«Σειεπηαία άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη νξγαλψζεηο «άκεζα ζηγφκελσλ» 

αλαπήξσλ, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα πξνβάιινπλ ην πξφηππν ηνπ αθεδεκφλεπηνπ 

αλαπήξνπ» (Πεξηνδηθφ “ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΧΡΑ” γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 

(3/3/2003), Πνιηηηθή απνθαηάζηαζεο θαη αλάπηπμεο, [www.gr-arts/polreh01].URL 

http://www.disabled.gr) 

ηελ Διιάδα ηίζεηαη αλάγθε δεκηνπξγίαο θέληξσλ απνθαηάζηαζεο αλαπήξσλ 

αηφκσλ. Μέζα απφ θείκελα ηνπ ΟΖΔ πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο πνπ ηα θξάηε ζα έπξεπε 

λα πξνβιέπνπλ ππεξεζίεο θαη κέηξα απνθαηάζηαζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε 

αλαπεξίεο. ε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 

απνθαηάζηαζεο γηα φιεο ηηο νκάδεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο αξρέο ηεο ηζνηηκίαο θαη πιήξνπο ζπκκεηνρήο.  

Παξάιιεια κε ηελ θιίκαθα κέηξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε επίπεδν 

απνθαηάζηαζεο απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε αλάπηπμε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ αλάπηπμε απηή ζα πεξηιακβάλεη ηε 

δηακφξθσζε βνεζεηηθψλ κεραληζκψλ θαη εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηελ χπαξμε 

θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο. 

http://www.gr-arts/polreh01%5d.URL
http://www.disabled.gr/
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εκαληηθφ ξφιν ζηε αλάπηπμε ησλ βνεζεηηθψλ κεραληζκψλ δηαδξακαηίδεη ε πςειή 

ηερλνινγία, ελψ φζνλ αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη αλαγθαία ε ζπλερηδφκελε 

θαηάξηηζε ψζηε λα γίλνπλ ηθαλνί ζηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ. 

Παξάιιεια ζα πξέπεη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο λα έρνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ κέηξσλ ππνζηήξημεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηνπο 

βνεζεηηθνχο κεραληζκνχο απφ νηθνλνκηθή άπνςε. 

 

       1.2.3. Σομείρ ζηόσυν για ιζόηιμη ζςμμέηοση  

Μεηά απφ ηελ αλαθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο πξνρσξάκε ζε κία ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ηνκέσλ ζηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ παξεκβάζεηο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ. Οη ηνκείο απηνί ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ εμίζσζε ησλ επθαηξηψλ γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία είλαη ε 

πξνζπειαζηκφηεηα, ε εθπαίδεπζε, ε εξγαζία, ε δηαηήξεζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ε 

θνηλσληθή αζθάιηζε, ε νηθνγελεηαθή δσή θαη ε νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο, ν 

πνιηηηζκφο, ε ςπραγσγία θαη ν αζιεηηζκφο, ε ζξεζθεία. 

Σα άηνκα κε αλαπεξίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηφζν ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ (ζπίηηα, δεκφζηα θηίξηα, εμσηεξηθνχο ρψξνπο) πνπ δνπλ θαη 

θηλνχληαη, φζν θαη ζε πιεξνθνξίεο θαη ζηελ επηθνηλσλία. «Τπάξρεη κηα ζρέζε 

αλάκεζα ζηε θπζηθή αλαπεξία θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Ο δηακνξθσκέλνο 

ηερλεηά ρψξνο (ην θηηζκέλν πεξηβάιινλ) αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε ηνπ κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ή λα εληείλεη ην βαζκφ ηεο θπζηθήο αλαπεξίαο ελφο αηφκνπ. Μηα θπζηθή 

αλαπεξία απαιχλεηαη, αλ ε δηακφξθσζε ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο δελ ζηέθεηαη 

εκπφδην θαη ην αληίζεην. Με άιια ιφγηα, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πνιενδνκηθή νξγάλσζε 

ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο εληείλεη ή πεξηνξίδεη ηηο θπζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Έλα 

άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, φηαλ βξίζθεηαη ζ’ έλα δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ππνβνεζά ηελ απηνλνκία ηνπ, δελ εζσηεξηθεχεη ηελ αλαπεξία ηνπ σο 

απφιπηα αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο». 

(Νηθνιαίδνπ, 1996, ζ. 424). Ζ πξφζβαζε απνηειεί κία έλλνηα κε επξχ πεξηερφκελν, 

πνπ θαιχπηεη πνιινχο ηνκείο. «ηε ρψξα καο ε πξφζβαζε ζην θπζηθφ θαη δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειά 

επίπεδα». (Έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα, 

1994, ζ. 29). Καζεκεξηλά ηα άηνκα κε αλαπεξίεο βηψλνπλ ην πξφβιεκα ηεο 



 15 

αθαηάιιειεο ή αλχπαξθηεο ππνδνκήο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη θηίξηα. Παξάιιεια 

αλεπαξθήο πξφζβαζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηε ρψξα καο, φπνπ π.ρ. άηνκα κε αλαπεξίεο ηεο φξαζεο 

απνθιείνληαη απφ πιεξνθνξίεο ιφγσ ηεο κε δηαδεδνκέλεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Braille. Ζ πξνζπειαζηκφηεηα απνηειεί έλα δήηεκα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο ηεο φξαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα θξάηε ζα έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ζηα δχν πξναλαθεξζέληα επίπεδα (πεξηβάιινλ θαη 

πιεξνθνξία), ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή. ρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πξνβιέπεηαη ε 

ιήςε κέηξσλ θαη ε ζέζπηζε λφκσλ, πνπ ζα άξνπλ ηα εκπφδηα θαη ζα θάλνπλ 

πξνζπειάζηκν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηνπο αλζξψπνπο. ηε δηαδηθαζία απηή 

ζεκαληηθφ ξφιν ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο σο πξνο ηε 

πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ γηα πξνζπειαζηκφηεηα. 

ρεηηθά κε ηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ηελ επηθνηλσλία νη άλζξσπνη κε 

αλαπεξίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιήξε πιεξνθφξεζε γηα φηη κπνξεί λα 

ηνπο αθνξά π.ρ. δηθαηψκαηα, δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα. Έηζη ινηπφλ ηα θξάηε ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο, πνπ ζα επηηξέπνπλ ζε φιεο ηηο νκάδεο ησλ 

αλάπεξσλ αλζξψπσλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ επηθνηλσλία. 

ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηδηαίηεξν ξφιν ζα θαηέρεη θαη ε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ (εηδηθά πξνγξάκκαηα H/Y γηα ηπθινχο κε κεγέζπλζε ή ερνγξαθεκέλε 

αλάγλσζε). «ην παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο απφ ην 1998 ιεηηνπξγεί έλα πξφγξακκα 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ γηα ηπθινχο θαη άηνκα κε 

πεξηνξηζκέλε φξαζε, ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο ACCELERATE 

(Access to the modern Library Services for Blind and Partially Sighted People)». 

(Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Τπεξεζίεο αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ γηα ηπθινύο θαη 

άηνκα κε πεξηνξηζκέλε όξαζε: ε εκπεηξία ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο από ην επξσπατθό πξόγξακκα Accelerate, (4/11/2003), 

([www.text/greek/bib9ath]. URLhttp://www.lib.uom.gr) 

Έλαο δεχηεξνο ηνκέαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή είλαη θαη ε 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, κηαο θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο εληάζζεηαη ζηνλ εζληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ. Τπάξρνπλ θξάηε πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε έλα πιαίζην 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ ηελ 

παξνρή πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ επέιηθησλ θαη πξνζαξκφζηκσλ ζηηο αλάγθεο ησλ 
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καζεηψλ κε αλαπεξίεο, ηελ πξνζθνξά θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ (ζχζηεκα 

γξαθήο Braille γηα ηπθινχο καζεηέο, λνεκαηηθήο γιψζζαο γηα θσθνχο) θαζψο θαη 

ηελ χπαξμε θαηαξηηζκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Κάπνηα άιια θξάηε, φπσο θαη ε 

ρψξα καο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην γεληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο δελ απαληά αθφκα 

επαξθψο ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο ζηεξίδεη ηελ εηδηθή αγσγή. 

Ζ εηδηθή αγσγή έρεη σο ζηφρν «λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο λα κπνπλ ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε. Ζ πνηφηεηά ηεο αληαλαθιά ηηο λφξκεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ νπνία ζα έπξεπε λα ζπλδέεηαη ζηελά. Σα θξάηε ζα πξέπεη λα 

έρνπλ σο ζηφρν λα ελζσκαηψζνπλ βαζκηαία ηηο ππεξεζίεο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε 

γεληθή εθπαίδεπζε». (OHE, 1994, ζ. 9-10). 

Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή είλαη ε 

εξγαζία θαζψο απνηειεί κέζν αλζξψπηλεο επηβίσζεο, νινθιήξσζεο θαη παξάγνληα 

θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο. Σα άηνκα κε αλαπεξίεο βηψλνπλ ηε κε ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ εξγαζία, γεγνλφο πνπ πεξίηξαλα απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ χπαξμε 

εκπνδίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε ηνπο ζε ρψξνπο απαζρφιεζεο, ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ζηελ παξνρή επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

ζηηο πεξηνξηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. ηελ Διιάδα θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’80 θαη ’90 

ζεζπίζηεθαλ θάπνηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζε ηνκείο 

απαζρφιεζεο θαη πινπνηήζεθαλ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Ο λφκνο 

Ν.1648/86 «ζεζπίδεη ηελ πνζφζησζε θαη αλαγθαζηηθή ηνπνζέηεζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ν 

ΟΑΔΓ αλέιαβε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, 

θαηάξηηζεο, απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο». (Οδεγφο ηνπ 

πνιίηε κε εηδηθέο αλάγθεο, 2001, ζ. 195). 

Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ηεο φξαζεο πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν Ν 

2643/1998 (ΦΔΚ 220 Α') «ε πξφζιεςε ηνπο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο Ν.Π.Γ.Γ θαη 

Ο.Σ.Α θάζε βαζκίδαο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 80% ησλ θελψλ ζέζεσλ ηειεθσλεηψλ 

νηθηαθψλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ». (Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε εηδηθέο αλάγθεο, 2001, 

ζ.202). Τπεχζπλνη θνξείο πινπνίεζεο νξίδνληαη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη ν 

ΟΑΔΓ. Ο λφκνο Ν. 2643/1998 αλαθέξεηαη ζηελ πξφζιεςε ηπθιψλ δηθεγφξσλ απφ ην 

δεκφζην θαη ηδησηηθφ θνξέα ζε πνζνζηφ 3%. Πξνβιέπνληαη επίζεο «πξνγξάκκαηα 

επηρνξήγεζεο εξγνδνηψλ θαη λέσλ επαγγεικαηηψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ηεο 

φξαζεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 30278/23.3.2000 απφ ηνλ ππνπξγφ εξγαζίαο, ε 

νπνία ηζρχεη γηα φιεο ηηο νκάδεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο». (Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε 
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εηδηθέο αλάγθεο, 2001, ζ. 208-209) Αξκφδηνο θνξέαο εθαξκνγήο είλαη ν ΟΑΔΓ. 

Κιείλνληαο απηή ηε ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα ζέκαηα απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηελ χπαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο 

επηδφηεζεο εξγνλνκηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, 

ζηα πιαίζηα άιισλ πξνγξακκάησλ γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

απνθιεηζκνχ απφ ηελ εξγαζία. 

Παξφια απηά εθζέζεηο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

(ΔΑΔΑ) αλαθέξνπλ γηα ηελ Διιάδα φηη ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο παξακέλνπλ έσο θαη ζήκεξα 

εθηφο ηνπ γεληθνχ ζπζηήκαηνο ηππηθήο θαη άηππεο θαηάξηηζεο. Έηζη γίλεηαη 

θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζε επαγγέικαηα θαη εηδηθφηεηεο, νη νπνίεο 

πνιιέο θνξέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηηαγέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ 

σζεί ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο. 

Μέζα απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί θαλείο λα δεη φηη ε εξγαζία θαη ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε απηή είλαη δήηεκα δνκψλ θαη ζεζκψλ κηαο ρψξαο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα 

θξάηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ζε πξψηε θάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, γεγνλφο πνπ ζα θάκςεη ηα εκπφδηα 

δηάθξηζεο εηο βάξνο ηνπο. Ζ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ κέηξα θαη δξάζεηο ππνζηήξημεο, φπσο 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, άλνηγκα ζέζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ζε επηρεηξήζεηο αλάπεξσλ αηφκσλ, φπνπ απηά απαζρνινχληαη. Απηά ηα 

κέηξα ζα δηεπθφιπλαλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δπίζεο ε 

αλάπηπμε πξνγξακκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ, ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ε ηαπηφρξνλε δηεπθφιπλζε ηνπο 

απφ ηελ πιεπξά ηεο ηερλνινγίαο ζα βνεζήζεη αξθεηά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ γηα 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εξγαζία. 

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγνδνηψλ ζε ζέκαηα απαζρφιεζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

θαη ε δηακφξθσζε θηλήηξσλ γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπο ζα κπνξέζνπλ λα θάκςνπλ 

έλα αθφκα εκπφδην πξνο ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή. εκαληηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίζεη 

θαη ε αλάπηπμε κηαο εληαίαο εθπαηδεπηηθήο επαγγεικαηηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζα 

ζπλεπηθνπξεί ζηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, ψζηε ηα αλάπεξα άηνκα λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Γηφηη είλαη νπηνπηθφ λα κηιάκε γηα έλα εληαίν εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην θαη λα δεκηνπξγνχκε απφ ηελ άιιε έλα θιεηζηφ πιαίζην επαγγεικαηηθήο 
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εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. 

«Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απνηεινχλ κία απφ ηηο πην ρακειέο νηθνλνκηθά 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη απφ ηηο πην εππαζείο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο». 

(Έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα, 1994, ζ. 

20). Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην είλαη επεηδή νξηζκέλνη αδπλαηνχλ λα 

απαζρνιεζνχλ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο ή θάπνησλ επηπιένλ αλαγθψλ πνπ 

ζπλεπάγεηαη απηή, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ επηπιένλ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα απφ απηά ηνπ ππφινηπνπ πιεζπζκνχ. 

«Σν χληαγκα ηνπ 1975 δελ θάλεη αλαθνξά ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα. ε δηάθνξα 

φκσο άξζξα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία θαη θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ πνιηηψλ». (ηαζφπνπινο, 1996, ζ. 61) Γηα ην 

ιφγν απηφ απφ ηα θξάηε, πνπ παξέρνπλ θνηλσληθή αζθάιηζε ζα πξέπεη λα γίλεη κηα 

πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ θαη παξάιιεια 

ζα πξέπεη λα παξέρεηαη επαξθήο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ 

δελ απαζρνινχληαη, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο. 

Ζ επηδνκαηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζηελ ρψξα καο απφ 

εθζέζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ρακειή έσο θαη αλχπαξθηε. «Παξά ην γεγνλφο φηη ηηο δεθαεηίεο ’80 θαη ’90 ε 

επηδνκαηηθή πνιηηηθή δηεπξχλζεθε θαη θαιχπηεη πνιιέο θαηεγνξίεο αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, παξνπζηάδεη αδηθίεο». (Έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζηελ Διιάδα, 1994, ζ. 21). Σέηνηεο αδηθίεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζε εθζέζεηο 

γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, είλαη ην ρακειφ χςνο ησλ 

παξνρψλ, πνπ δελ επαξθεί γηα θάπνην αλάπεξν άηνκν λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο ηνπ 

αλάγθεο θαη ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο απηψλ ησλ παξνρψλ. ηνηρεία πνπ 

επηηάζζνπλ ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα επηδφκαηα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο. 

«Απφ ηελ άιιε κέζα ζηε δίλε νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ κπαίλεη ζπρλά ην εξψηεκα γηα ην κέιινλ ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο θαη ηελ θξίζε πνπ πεξλά ε θνηλσληθή αζθάιηζε. Γηαηππψλνληαη απφςεηο 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ην θξάηνο πξφλνηαο θαη ελίζρπζε 

ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο». (αθειαξφπνπινο, 1999, ζ. 407-408). Παξάιιεια 

φκσο δηαηππψλνληαη απφςεηο, πνπ ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε λα κελ ππνβαζκηζηεί ν ξφινο 

ηνπ θξάηνπο ζηελ παξνρή θνηλσληθήο θξνληίδαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηδηαίηεξα γηα επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο ηα άηνκα κε 
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αλαπεξία. 

Ζ νηθνγελεηαθή δσή θαη ε νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηνκείο ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

πξφηππνπο θαλφλεο ηνπ ΟΖΔ. Πνιχ ζπρλά ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο γίλεηαη 

αλαθνξά ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε νηθνγέλεηα ζηε δσή ελφο 

αλζξψπνπ, σο έλα «άηππν δίθηπν θξνληίδαο». «Ζ νηθνγέλεηα ζεσξείηαη ην πην 

ζεκαληηθφ άηππν θνηλσληθφ δίθηπν φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ έξεπλεο ηφζν ζηε ρψξα 

καο φζν θαη ζηηο ρψξεο κε δηεπξπκέλα ζπζηήκαηα θξάηνπο πξφλνηαο». 

(ηαζηλνπνχινπ, 1992, ζ. 109) 

Έηζη ινηπφλ, ηα θξάηε ζα πξέπεη λα ηε ζηεξίδνπλ κε θάζε ηξφπν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο νηθνγέλεηεο κε άηνκα κε αλαπεξίεο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 

ζπκβνπιεπηηθή ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο θαζψο θαη ελεκέξσζε 

γηα ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ αλαπήξσλ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα παξέρνληαη 

ππεξεζίεο πνπ ζα αλαθνπθίδνπλ ηηο νηθνγέλεηεο πξνζσξηλά θαη ζα παξέρνπλ βνήζεηα 

ζε επίπεδν πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαζψο θαη πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο 

γηα ηα δηάθνξα επίπεδα θνηλσληθήο δσήο. 

Ζ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ αλάπεξνπ αηφκνπ είλαη έλαο αθφκα 

ηνκέαο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο. Έλα απφ ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ ζε δηάθνξα 

επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο ηα αλάπεξα άηνκα, είλαη ε πξνθαηάιεςε θαη ε 

αξλεηηθή ζηάζε ησλ άιισλ αλζξψπσλ ζην ζέκα ηεο ηεθλνπνίεζεο θαη ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. Απηή ε πξνθαηάιεςε ζα κπνξέζεη λα μεπεξαζηεί κέζα απφ ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηε γλψζε ηεο αλαπεξίαο, γεγνλφο πνπ ζα αιιάμεη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

αλζξψπσλ. 

Ζ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζα εμαζθαιηζηεί θαη κέζα απφ ηνλ 

πνιηηηζκφ. Μέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν ρνξφο, ε δσγξαθηθή θαη ην ζέαηξν ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην δπλακηθφ ηνπο ηφζν πξνο φθεινο 

ηνπο, φζν θαη πξνο ην φθεινο ηεο θνηλφηεηαο πνπ δνπλ θαη θηλνχληαη. Παξφια απηά 

γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη ηα θξάηε λα δηακνξθψζνπλ πξνζβάζηκεο 

ζπλζήθεο, πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο λα ζπκκεηάζρνπλ 

ηζφηηκα. 

Ζ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ρψξνπο 

ςπραγσγίαο, μελνδνρεία, ζηάδηα, αίζνπζεο γπκλαζηηθήο κε απνηέιεζκα λα 

απνθιείνληαη απφ απηνχο. Σα θξάηε ινηπφλ αθελφο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

ππνδνκέο πξνζβαζηκφηεηαο θαη αθεηέξνπ ζα πξέπεη λα πάξνπλ κέηξα, πνπ ζα 
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πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ηφζν ζηνλ αζιεηηζκφ, φζν θαη 

ζηελ ςπραγσγία (αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, 

χπαξμε εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα πξνπνλήζεηο). 

Σέινο, ε ζπκκεηνρή ζε ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη έλαο αθφκε ηνκέαο πνπ 

ζπλδξάκεη ζηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή. Ζ δπζθνιία φκσο πνπ παξαηεξείηαη σο πξνο ηελ 

πξφζβαζε ζε ρψξνπο ιαηξείαο θαζψο θαη ζε ζξεζθεπηηθά θείκελα είλαη θάηη πνπ 

εκπνδίδεη ην αλάπεξν άηνκν λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα θαη ελεξγά. 

 

       1.2.4. Μέηπα για ηην πποώθηζη ηηρ ιζόηιμηρ ζςμμεηοσήρ  

Έρεη γίλεη κία αλαθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη ζηνπο ηνκείο ζηφρσλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

δσήο. Γηα λα πξνσζεζεί ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ππάξρεη αλάγθε λα πξνβιεθζνχλ θαη 

λα εθαξκνζηνχλ θάπνηα κέηξα ηφζν απφ ηα θξάηε φζν θαη απφ δηάθνξεο νξγαλψζεηο 

αλαπήξσλ, ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή. 

Σα κέηξα απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ πιεξνθφξεζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ηε λνκνζεζία, ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ ζε εζληθφ επίπεδν, ηηο νξγαλψζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία νξγαλψζεσλ θαη θξαηψλ γηα ζέκαηα ησλ αλαπήξσλ. 

Μέζα απφ ηα παξαπάλσ κέηξα ζα κπνξέζεη λα γίλεη κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. ηελ 

εθαξκνγή ησλ αλάινγσλ κέηξσλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηα 

θξάηε, αιιά θαη νη νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ αηφκσλ κα 

αλαπεξία. 

 

      1.3. Δκπαίδεςζη και κοινυνική ενζυμάηυζη  

Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα θνηλσληθφ ζεζκφ, ν νπνίνο κεηαδίδεη γλψζεηο, αμίεο, 

ζηάζεηο ζηνπο αλζξψπνπο ελψ παξάιιεια επίζεκα πηζηνπνηεί θαη λνκηκνπνηεί ηηο 

γλψζεηο ζε κία θνηλσλία. Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί «ζεζκφ ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο. Ζ 

αζηηθή θνηλσλία είλαη ε πξψηε πνπ ε ηδενινγία ηεο πεξηέρεη ηελ αξρή ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηε κφξθσζε γηα φινπο αλεμαηξέησο ηνπο πνιίηεο» (Φξαγθνπδάθε, 

1986, ζ. 15). 

Σν ζρνιείν σο θνηλσληθφο ζεζκφο ζπληειεί «ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. Μεηαδίδεη επηινγή γλψζεσλ, νξηζκέλε 
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παηδεία (θνπιηνχξα), νξηζκέλε κνξθή εζληθήο γιψζζαο, κεηαδίδεη αξρέο θαη αμίεο 

πνπ είλαη θπξίαξρεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία, αξρέο θαη αμίεο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο, αιιά θαη εζηθέο, αηζζεηηθέο, θηινζνθηθέο θ.ν.θ.. Σν ζρνιείν δηακνξθψλεη 

ηηο λεφηεξεο γεληέο ψζηε λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία, δειαδή λα απνθηήζνπλ 

ζπλαίζζεζε ζπκκεηνρήο ζην εζληθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη 

θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο 

νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο». (Φξαγθνπδάθε, 1986, ζ. 16-17) 

Σν 1981 ζηε Μάιαγα ηεο Ηζπαλίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κία δηεζλήο δηάζθεςε 

ζρεηηθά κε ηε δξάζε θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ε νπνία θαηέιεμε ζηελ δηακφξθσζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

Sundeberg. ηε δηαθήξπμε ηνπ Sundeberg αλαθέξεηαη «ε αλάγθε λα γίλεη ζπλείδεζε 

ε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηζηήκεο, ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Θέηεη σο 

αλαγθαηφηεηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο 

ηεο ζπκκεηνρήο, έληαμεο, αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, απνθέληξσζεο θαη 

δηεπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ». (Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε εηδηθέο αλάγθεο, 2001, 

ζ. 53). Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ (ησλ δηαθεξχμεσλ) πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. 

«Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπλίζηαηαη ζε κέηξα θαη ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη θαιχπηνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο». (Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Εηδηθή Εθπαίδεπζε, (8/4/2003), [www.public-

library].URL http://www.dea.gr). «θνπφο ηεο «εηδηθήο αγσγήο» είλαη: ε ππνζηήξημε 

θαη ε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο, ηεο πλεπκαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. Δπίζεο, βαζηθή επηδίσμε ηεο 

είλαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε θαη κέζσ απηήο ε θνηλσληθή ηνπο 

ελζσκάησζε. Με άιια ιφγηα, ε «εηδηθή αγσγή» δελ είλαη κία απιή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, είλαη κία ζπλνιηθή βνήζεηα δσήο, πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζε φια εθείλα 

ηα λεαξά άηνκα πνπ θαηαηξέρνληαη απφ ηελ πίεζε θάπνηαο πξνζσπηθήο αληίμνεο 

θαηάζηαζεο». (Κξνπζηαιάθεο, 2000, ζ. 13) 

χκθσλα κε ηνλ αλζεξέι ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη παξαθάησ αξρέο: α) Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ 

απηψλ λα είλαη εηδηθψο πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, αιιά θαη ζηνπο 

http://www.dea.gr/
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ηδηάδνληεο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ηνπο, β) λα δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη πξνζνρή 

ζηελ ςπρνινγία ησλ αηφκσλ απηψλ θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ρψξνπ, ε νπνία αθνξά ζηηο αηζζήζεηο πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ, γ) λα επηδηψθεηαη, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ε 

επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ αηφκσλ φρη κφλν κε άηνκα κε ηηο ίδηεο 

δπλαηφηεηεο, αιιά θαη κε άιια, κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζή ηνπο θαη δ) λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε φια εθείλα ηα παηδαγσγηθά θαη πξνζαξκνζκέλα κέζα θαζψο θαη ζηηο 

αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα εληάζζνληαη αμηνπξεπψο. 

 

       1.3.1. Μονηέλα εκπαίδεςζηρ  

Χο εθπαηδεπηηθή έληαμε νξίδεηαη «ε ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε γεληθά πιαίζηα θνίηεζεο ζπλνκειίθσλ ηνπο (γεληθά 

ζρνιεία), κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπο θαη ηειηθφ ζηφρν ηε 

ζπλεθπαίδεπζε, ρσξίο φκσο ηε κέξηκλα εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εγγπεζνχλ θάηη παξφκνην». 

(Υαξνππηάο, 2001, ζ. 108) 

Χο ελζσκάησζε νξίδεηαη «ε ξεηή δέζκεπζε ησλ παξαγφλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο λα θέξνπλ ζηελ ηάμε θαη λα εθπαηδεχζνπλ παηδηά κε αλαπεξίεο ζε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε έθηαζε. ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο αλήθεη ε 

παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο ζην ρψξν ηνπ 

γεληθνχ ζρνιείνπ. Οη παξνρέο απηέο γίλνληαη κέζα ζε έλα γεληθφηεξν θιίκα 

ζπλεξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε αληαγσληζκνχ, ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηελ επέλδπζε ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξνζψπσλ θαη 

φρη ζηηο αδπλακίεο ηνπο». (Υαξνππηάο, 2001, ζ. 109) 

Ζ ελζσκάησζε είλαη έλαο φξνο πνπ ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηελ έληαμε, αλ θαη κεηαμχ 

ηνπο δηαθέξνπλ σο πξνο ην φηη ε έληαμε δελ νδεγεί θαη’ αλάγθε ζηελ ελζσκάησζε, 

αλ θαη πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηεο. «Ζ ελζσκάησζε απνηειεί έλα φξακα ζηελ νπζία 

θαη θάηη ην νπηνπηθφ ζηελ πινπνίεζε. Γηφηη είλαη κία δηαξθήο ζπεηξνεηδήο αλειηθηηθή 

πνξεία κε επηηεχμεηο θαη νπηζζνδξνκήζεηο, κία επηινγή πνπ ελαληηψλεηαη ζηε 

δηαθνξά, αιιά ηελ θεθαινπνηεί κε έλα ηξφπν δεκηνπξγηθφ πνπ επηηξέπεη ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο λα αλαδεηθλχνληαη, αιιά δελ αθήλεη λα γίλνληαη δηαθνξνπνηήζεηο 

εμαηηίαο ηνπο». (Υαξνππηάο, 2001, ζ. 109) 

ρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ν Κππξησηάθεο (2001) αλαθέξεη φηη απνηειεί «ηελ 

αιιειεπίδξαζε πνπ βηψλεη ην άηνκν κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, 
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κέζσ ηεο νπνίαο αίξνληαη ηα εκπφδηα θαη ε απνκφλσζε πνπ ζπλήζσο βηψλεη έλα 

άηνκν κε αλαπεξίεο ζηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή ελ γέλεη. Έηζη, δελ απνηειεί 

κία κνλνκεξή πνξεία πξνζαξκνγήο, αιιά κηα δηαδηθαζία ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη 

ζρέζεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο». Ζ ελζσκάησζε απνηειεί θαηά απηή ηελ 

άπνςε κηα παηδαγσγηθή αξρή πνπ σο ζηφρν έρεη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ θαη ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξίεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Θεσξεί 

ην θνηλφ ζρνιείν σο ζεκείν επηθνηλσλίαο θαη ζπλάληεζεο φισλ ησλ παηδηψλ, πνπ 

παξάιιεια ηα πξνεηνηκάδεη γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε. 

Ζ πνξεία γηα ηελ ελζσκάησζε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξίεο ζην θαλνληθφ ζρνιείν 

απαηηεί δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: «α. Σε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα ζπκκεηέρεη 

ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία ηεο ηάμεο, λα αληαπνθξίλεηαη δειαδή ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηάμεο ζην ειάρηζην απνδεθηφ επίπεδν, β. Σε δπλαηφηεηα ηνπ 

καζεηή λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο νκάδαο». (Σδνπξηάδνπ, 2000, ζ. 132). ε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο καζεηήο δελ πιεξεί ηηο δχν απηέο πξνυπνζέζεηο ηφηε ε ελζσκάησζε ηνπ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα ζπλαληήζεη εκπφδηα. 

Πνιχ ζπρλά ε έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο απαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε ην 

δηαρσξηζκφ πιήξεο ελζσκάησζε ή επηιεθηηθή. Χο πιήξεο ελζσκάησζε ζεσξείηαη «ην 

κνληέιν ηεο ειάρηζηεο απφξξηςεο», ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα πξέπεη νη καζεηέο κε 

αλαπεξίεο λα εθπαηδεπηνχλ καδί κε ηνπο καζεηέο ρσξίο αλαπεξίεο ζε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε έθηαζε, ζηνηρείν πνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θάπνησλ φξσλ 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (εηδηθφ πξνζσπηθφ, πιηθνηερληθή 

ππνδνκή)». (Υαξνππηάο, 2001, ζ. 109) 

ε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο κε αλαπεξίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα ηεο θνηλήο ηάμεο επαξθψο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

βνεζηνχληαη ζηα ζρνιηθά καζήκαηα απφ εηδηθνχο δαζθάινπο. «Βάζεη απηήο ηεο 

θαηεχζπλζεο ζα πξέπεη ζε θάζε ηάμε 25 καζεηψλ νη καζεηέο κε αλαπεξίεο λα κελ 

μεπεξλνχλ ηνπο δχν». (Υαξνππηάο, 2001, ζ. 109) 

Ζ επηιεθηηθή ελζσκάησζε αλαθέξεηαη ζε κεξηθή ηνπνζέηεζε καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο. ηφρνο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαηά ηξφπν πνπ λα κε 

δηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο γηα ηνπο άιινπο καζεηέο. «Αληί λα 

ηξνπνπνηείηαη ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο επηιέγνληαη ηα καζήκαηα, νη ελφηεηεο ή αθφκα θαη νη επηκέξνπο δηδαθηηθέο 
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ψξεο απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί ν καζεηήο κε αλαπεξίεο». 

(Υαξνππηάο, 2001, ζ. 109) 

Έλαο άιινο φξνο πνπ ζπρλά ζπλαληάηαη ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ εηδηθή 

εθπαίδεπζε είλαη ν φξνο inclusion education. ηελ ειιεληθή γιψζζα ε αθξηβήο 

κεηάθξαζε είλαη «ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε» ή «εθπαίδεπζε ηνπ κε απνθιεηζκνύ». 

Ζ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε σο έλλνηα δηεπξχλεη ηνλ φξν «έληαμε» θαη πξνρσξά 

έλα βήκα πην πέξα ζέηνληαο σο ζηφρν «ηελ ακθηζβήηεζε ησλ θξαγκψλ πνπ ζέηνπλ νη 

δηαθξίζεηο θαη ν απνθιεηζκφο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη αγσλίδεηαη γηα κία 

θνηλσλία νπζηαζηηθήο ελζσκάησζεο». (Εψληνπ-ηδέξε, 2000, ζ. 59). Γηαηππψλεηαη 

επίζεο ε επαλεμέηαζε ησλ αμηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη πξνηείλεηαη κηα ξηδνζπαζηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά. 

Ζ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε αζρνιείηαη κε ηελ επεκεξία φισλ ησλ καζεηψλ 

ζεσξψληαο, πσο θαλέλαο καζεηήο δελ πξέπεη λα κείλεη εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ρεηηθά κε ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο ζεσξεί πσο πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηεί ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο σο «άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» 

κηαο θαη απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε θαζνξίδεηαη πνιιέο θνξέο απφ κία εζθαικέλε 

επίζεκε δηάγλσζε. Έηζη αληηθαζηζηνχλ ηνλ φξν «εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» κε 

ηνλ φξν «θξαγκνί ζηε κάζεζε». (Εψληνπ-ηδέξε, 2000, ζ. 61) Σν δήηεκα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε θαη 

πξνζπαζεί λα ην αληηκεησπίζεη κε δίθαην ηξφπν ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 

ππήξμε κηα έληνλε θξηηηθή γηα ηα κνληέια ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ζε πξνηάζεηο αλακφξθσζεο απηψλ ησλ 

κνληέισλ. Αληηπξνηάζεθε έλα εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, πνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ θαη ζπλάκα κε δηαρσξηζηηθφ απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ην 

«ζρνιείν γηα φινπο». Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη (Υαξνππηάο, 

2001, ζ. 112): α) «Ζ δπλαηφηεηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηε 

δηαξθή βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ην ζχζηεκα «καζαίλεη» απφ ηα ιάζε ηνπ 

θαη δελ ηα επαλαιακβάλεη, β) Πξνζηηνχο ζε θφζηνο θαη επέιηθηνπο ηξφπνπο 

ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο κε ηε ρξήζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ηεο αλνηθηήο θαη εμ’ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, γ) Δλαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο εμαηνκηθεπκέλεο ή κηθξννκαδηθήο παξέκβαζεο κε ζθνπφ ηελ 
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απνηειεζκαηηθή δηαζχλδεζε ηνπ εζληθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηηο αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζε επίπεδν γλσζηηθφ, ζσκαηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

ηεο πξνζέγγηζεο, δ) Γπλαηφηεηα λα παξακέλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε 

αλαπεξίεο ζην γεληθφ ζρνιείν κε πνηνηηθά βειηηνχκελεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο». 

 

      1.4. Διδική αγυγή/εκπαίδεςζη ζηην Δλλάδα  

 «Άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε βάζε ην λφκν Ν. 2817/2000, 

ζεσξνχληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο 

εμαηηίαο ησλ ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ, ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ (Ηκβξηψηε 1939, Chancerel, ηπεηάλνπ 1989, Ρηβηέ 1989, 

Σζφλζνλ & Βέξλεξ 1983, ηαζηλνπνχινπ 1990, ηαζηλφο 1991, Καιαληδή-Αδίδη 

1992, UNESCO 1994, Σδνπξηάδνπ 1995, νχιεο 1997, Υξεζηάθεο 2000, 2001). ηα 

άηνκα απηά πεξηιακβάλνληαη φζνη έρνπλ: α) λνεηηθή αλεπάξθεηα ή αλσξηκφηεηα, β) 

ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο) ή αθνήο (θσθνί, 

βαξήθννη), γ) ζνβαξά λεπξνινγηθά ή νξζνπεδηθά ειαηηψκαηα ή πξνβιήκαηα πγείαο, 

δ) πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη νκηιίαο, ε) εηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε, φπσο δπζιεμία, 

δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, ζη) ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπζθνιίεο θαη φζνη παξνπζηάδνπλ απηηζκφ θαη άιιεο δηαηαξαρέο 

αλάπηπμεο. ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο 

πξφζσπα λεπηαθήο, παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, αιιά έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

θαη θξνληίδα γηα νξηζκέλε πεξίνδν ή γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο δσήο 

ηνπο». (Γξνζηλνχ, 2001, ζ. 225-226) 

Οη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηαγηγλψζθνληαη απφ ηα Κέληξα Γηάγλσζεο 

Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ), ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: α) Σελ έξεπλα θαη ηε δηάγλσζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ ησλ 

δπζθνιηψλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ειηθίαο έσο 22 εηψλ, β) Σελ 

εηζήγεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ θαηάιιειε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηελ 

παξάιιειε αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ πνξείαο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο 

φζνπο εκπιέθνληαη ζε απηήλ (ζρνιηθφο ζχκβνπινο εηδηθήο αγσγήο, δηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θ.α.), γ) Σελ εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε εμαηνκηθεπκέλσλ ή 

νκαδηθψλ πξνγξακκάησλ (δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, δηδαθηηθή ππνζηήξημε), δ) Σελ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ άκεζα 
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ή έκκεζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, γνλείο, καζεηέο), ε) 

Σνλ θαζνξηζκφ ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεηάδεηαη ην παηδί ζην ζπίηη ή ζην 

ζρνιείν θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε θαη 

παξακνλή ζηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, ζη) Σελ εηζήγεζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

γξαπηψλ δνθηκαζηψλ ησλ καζεηψλ ησλ .Μ.Δ.ΑΔ κε άιιεο κνξθήο δνθηκαζίεο ζηηο 

εμεηάζεηο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δ) Σελ εηζήγεζε γηα 

ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξψηκεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, γηα 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαγλσζκέλσλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. (Γξνζηλνχ, 

2001) 

Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα 

πιαίζηα ηεο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηα νπνία κπνξεί λα θνηηνχλ ζε: 

Δηδηθά ζρνιεία (φισλ ησλ βαζκίδσλ): α) εκεξήζηα εηδηθά ζρνιεία κε ζηέγαζε ζε 

αλεμάξηεην δηδαθηήξην (π.ρ. ζρνιείν ηπθιψλ θαη κεξηθψο βιεπφλησλ, ζρνιείν θσθψλ 

θαη βαξήθνσλ θ.α.), β) εηδηθά ζρνιεία κε νηθνηξνθείν, ζηα ζρνιεία απηά ηα παηδηά 

δνπλ θαη εθπαηδεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν (π.ρ. ΚΔΑΣ, ΖΛΗΟ), γ) ζε κε 

εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο, ε παξνρή εηδηθήο αγσγήο ζην παηδί ζην ζπίηη ή ζε 

λνζειεπηηθνχο ρψξνπο απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ, εθφζνλ ην παηδί δελ κπνξεί λα 

βξίζθεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πιαίζην (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα ιφγνπο πγείαο). 

Δηδηθέο ηάμεηο / ηκήκαηα έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε γεληθά ζρνιεία: α) κε 

παξαθνινχζεζε ηεο θαλνληθήο ηάμεο ην πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο, ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ην παηδί παξαθνινπζεί ζε εηδηθή ηάμε ηα καζήκαηα ζηα νπνία 

αληηκεησπίδεη πεξηζζφηεξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ελψ ελζσκαηψλεηαη ζηε γεληθή 

ηάμε γηα ηα ππφινηπα καζήκαηα, β) κε παξαθνινχζεζε ηεο εηδηθήο ηάμεο ην 

πεξηζζφηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην παηδί παξαθνινπζεί 

κφλν ηελ εηδηθή ηάμε, αιιά ελζσκαηψλεηαη ζηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, 

ζηηο γηνξηέο, ζηα δηαιείκκαηα, ζηε γπκλαζηηθή θ.α.. Γηα ην ιφγν απηφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλαληάκε είηε ηε ιεηηνπξγία εηδηθψλ ηάμεσλ κέζα ζην γεληθφ 

ζρνιείν, είηε ηελ χπαξμε εηδηθνχ ζρνιείνπ κέζα ζε απηφ. Έηζη δίδεηαη ε επθαηξία 

παηδηά ηνπ ζπλεζηζκέλνπ ζρνιείνπ λα κπαίλνπλ ζηελ ηάμε ή λα παξαθνινπζνχλ 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ, ην ιεγφκελν κνληέιν ηεο «αληίζηξνθεο 

ελζσκάησζεο». (Πνιπρξνλνπνχινπ, ., Εηδηθή αγσγή, (3/1/2003), 

[www.parouden/spec_ag].URL http://www.geoCities.com) 

Μνλάδεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο εηδηθήο αγσγήο: α) Σα Σερληθά 

http://www.parouden/spec_ag%5d.URL
http://www.geocities.com/
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Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ) Α' βαζκίδαο πεξηιακβάλνπλ πξφγξακκα γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηνπ Α 

θχθινπ ζπνπδψλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ Ν. 2640/1998 (ΦΔΚ 206 Α') γηα ηελ 

παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο γλψζεο, ζε απηά εγγξάθνληαη 

απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ε θνίηεζε δηαξθεί πέληε ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθά 

έηε (απφ 14 έσο 19 εηψλ), β) Σα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ) Β' 

βαζκίδαο πεξηιακβάλνπλ ηνπο Α' θαη Β' θχθινπο ζπνπδψλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 

Ν. 2640/1998, ζε απηά εγγξάθνληαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ θαη ε θνίηεζε δηαξθεί δχν 

ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθά έηε ζε θάζε θχθιν ζπνπδψλ, ζην Β' θχθιν ζπνπδψλ κπνξνχλ 

λα εγγξάθνληαη θαη απφθνηηνη ηνπ Σ.Δ.Δ Α' βαζκίδαο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο 

(απφ 19 έσο θαη 22 εηψλ), γ) Ζ δεκηνπξγία ηκεκάησλ έληαμεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα θνηλά Σ. Δ.Δ απνηειεί ζηφρν πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ 

θαιείηαη λα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ (Ν. 2817/2000). Γηα παξάδεηγκα ηα 

παηδηά πνπ δελ θέξνπλ δηάγλσζε λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηα 

Σ.Δ.Δ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ κε εμαηνκηθεπκέλα ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Σ.Δ.Δ., δ) Σα Δξγαζηήξηα 

Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.Κ) ιεηηνπξγνχλ 

κέρξη ζήκεξα θάησ απφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή ζπιιφγσλ γνλέσλ ή 

άιισλ ηδησηηθψλ θνξέσλ, κε ηελ πινπνίεζε ηνπ λφκνπ Ν. 2817/2000 ζα 

αλαπηχζζνπλ πνιιαπιά πξνγξάκκαηα θαη ζα επηθεληξψλνληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο 

εξγαζηεξίσλ (αγγεηνπιαζηηθήο, αλζνθεπνπξηθήο θ.α.), επίζεο ζα αλαπηχζζνπλ θαη 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (θαηαζθελψζεηο, εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδξνκέο, 

εθζέζεηο έξγσλ ρεηξνηερλίαο θ.α.). (Γξνζηλνχ, 2001) 

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηα ηέζζεξα είδε δηδαθηηθψλ κνληέισλ 

γηα ηε δηδαζθαιία παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα νπνία 

ελζσκαηψλνληαη ζηε γεληθή ηάμε: α) Γίρσο ηελ παξνρή εηδηθήο βνήζεηαο. Αθνξά 

ζηελ ηνπνζέηεζε ελφο κηθξνχ αξηζκνχ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε κε 

θξηηήξην ην είδνο ησλ καζεζηαθψλ ηνπο δπζθνιηψλ. Παξάιιεια επαηζζεηνπνηείηαη 

θαη επηκνξθψλεηαη ν παηδαγσγφο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

απμεκέλεο ηνπ ππνρξεψζεηο. β) Με ζπλδηδαζθαιία. Αθνξά ζηε ζπλεξγαζία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη εηηθεηνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη δπν 

εθπαηδεπηηθνί απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ γηα ην πξφγξακκα. γ) Με ηελ παξνρή 

βνήζεηαο απφ πεξηπαηεηηθφ εθπαηδεπηηθφ. Αθνξά ζηελ πεξηνδηθή επίζθεςε εηδηθνχ 
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(θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ, ςπρνιφγνπ, ινγνζεξαπεπηή θηι.) ν νπνίνο «εθπαηδεχεη» ην 

δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη ηνλ πξνκεζεχεη κε ην εμεηδηθεπκέλν - απαξαίηεην πιηθφ θαη 

«βνεζά» ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ. δ) Με ηελ παξνρή βνήζεηαο 

απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα. Αθνξά ζηελ πεξηνδηθή επίζθεςε ππνζηεξηθηηθήο νκάδαο 

(θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, ςπρνιφγνο, ζρνιηθφο ζχκβνπινο εηδηθήο αγσγήο / γεληθή 

εθπαίδεπζεο θηι.). Ζ νκάδα δξα κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ζπκβνπιεχεη ην δάζθαιν, ην παηδί θαζψο θαη ηνπο γνλείο ηνπ. Κχξηνη ζηφρνη ηεο 

δξάζεο απηήο είλαη: α. Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, β. Ζ απνδνρή ηνπ 

παηδηνχ κε εηδηθέο αλάγθεο, γ. Ζ απνθπγή παξαπνκπήο ηνπ παηδηνχ ζε εηδηθή ηάμε. 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, ., Εηδηθή αγσγή, (3/1/2003), [www.parouden/spec_ag].URL 

http://www.geoCities.com) 

 

       1.4.1. Ανιζόηηηερ και εμπόδια ηηρ εκπαίδεςζηρ ηυν αηόμυν με αναπηπίερ ζηην 

Δλλάδα  

ηε ρψξα καο δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ λα δίλνπλ ηελ εηθφλα 

ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Τπνινγίδεηαη «κε βάζε δηεζλή 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φηη ην 12-15% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ καζεηψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη άηνκα κε αλαπεξίεο». (Έθζεζε 

γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα, 1994, ζ. 22). 

ρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο ππνινγίδεηαη φηη «ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ηδξχκαηα 

εηδηθήο αγσγήο αληηζηνηρεί ζην 0,73% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γεληθήο θαη ηερληθήο) . Σν πνζνζηφ 

απηφ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κηθξφ, αλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε 

δηεζλείο ζηαηηζηηθέο, ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ αληίζηνηρνπ πιεζπζκνχ πνπ έρεη 

θάπνηα ζσκαηηθή αλαπεξία ή θάπνηα λνεηηθή ή ςπρνινγηθή δηαηαξαρή, πνπ δελ ηνπ 

επηηξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ είλαη κεγαιχηεξν». 

(Καζζσηάθεο, 1996, ζ. 458) 

Σα εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο είλαη 

θαζεκεξηλά θαη ζρεηίδνληαη κε παξαιείςεηο ζε επίπεδν ζεζκηθφ, θαζψο θαη ζε 

επίπεδν απιήο πξφζβαζεο ζηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην 

αίηεκα γηα ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε λα θαηαζηξαηεγείηαη, ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο λα ζηεξνχληαη ην δηθαίσκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ππάξρεη θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο. 

http://www.parouden/spec_ag%5d.URL
http://www.geocities.com/
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Σν 1989 ην ζπκβνχιην ησλ ππνπξγψλ θνηλνηηθψλ ππνζέζεσλ φξηζε σο «θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ» ηελ απνζηέξεζε θάπνησλ δηθαησκάησλ ηεο θνηλσληθήο δσήο (ζηέγαζε, 

εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε) πνπ βηψλνπλ νξηζκέλεο νκάδεο θαη άηνκα. «Απνηέιεζκα 

απηήο ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ απνζηεξήζεσλ είλαη φηη νη δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ έρνπλ κείλεη εθηφο ή ζην πεξηζψξην κηαο γεληθφηεξεο επεκεξίαο. Οη 

νκάδεο δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηξφπν δσήο πνπ 

απνιακβάλνπλ νη πνιινί. Δκπνδίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλσληθέο αληαιιαγέο 

θαη πξαθηηθέο θαζψο θαη ζε θνηλσληθά δηθαηψκαηα, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

θνηλσληθή έληαμε θαη πνπ επνκέλσο θαζνξίδνπλ θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ». 

(Καβνπλίδε, 1996, ζ. 49) 

Δπίζεο απφ ην ζπκβνχιην ησλ ππνπξγψλ ησλ θνηλνηηθψλ ππνζέζεσλ (1989) 

«ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεσξήζεθε ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ απαζρφιεζε». (Καβνπλίδε, 1996, ζ. 50). ηα πιαίζηα 

αλάπηπμεο θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ην 1991 άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ θάπνηα 

πξνγξάκκαηα, πνπ δελ ζηφρεπαλ αθξηβψο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ, 

αιιά πξνσζνχζαλ ηελ ελζσκάησζε δηαθφξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Σέηνηα πξσηνβνπιία ήηαλ ην Horizon, ε νπνία ζηήξηδε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ή γηα 

κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο. Παξάιιεια ζηφρεπε θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ηφπσλ 

εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο θαη δεκνζίσλ θηηξίσλ, ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκα ζηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο. 

Ζ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε πξφβαιιε σο έλα δίθαην αίηεκα ησλ 

ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. «Χο ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε απφ ηε κηα πιεπξά λνείηαη ε 

χπαξμε θάπνησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ, φπσο ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ γηα ζρνιηθή 

θνίηεζε, ε παξνρή ηεο ίδηαο καζεζηαθήο πξνζθνξάο ,ε εμαζθάιηζε θνηλψλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε θνηλή πιηθνηερληθή ππνδνκή ζηα ζρνιεία. Απφ ηελ 

άιιε ζεκαίλεη ηελ ηζφηηκε θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηίηισλ (πηπρίσλ θαη ηίηισλ 

ζπνπδψλ) ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο». (Ππξγησηάθεο, 

1996, ζ. 11). Έηζη ινηπφλ, ην θάζε θξάηνο έρεη σο ππνρξέσζε ηε ιεηηνπξγία ελφο 

αμηνθξαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ νπνίνπ νη ζηφρνη ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζρνιηθή θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζε κηα ηζφηηκε βάζε. 

«ηε ρψξα καο ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο παξνπζηάδεη αξθεηέο 

ειιείςεηο, νη νπνίεο αλαζηέιινπλ θαη θαζπζηεξνχλ ηελ έληαμε ηνπο ζην πεξηβάιινλ 

θαη ηηο δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθήο εθπαίδεπζεο». (Έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 
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αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ Διιάδα, 1994, ζ. 23). Οη ειιείςεηο, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεπαξθή πιηθνηερληθή ππνδνκή ηφζν ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ελ γέλεη. Γελ δηαζέηνπλ 

νχηε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηε θπζηθή πξφζβαζε ησλ αλάπεξσλ αηφκσλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν αιιά νχηε θαη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα ηε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε. 

Δπίζεο, σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ «ε θαηάξηηζε ηεο πιεηνςεθίαο απηνχ 

είλαη ειιηπήο». (Έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 

Διιάδα, 1994, ζ. 24). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο κε 

άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ κηα ζηνηρεηψδε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη αγσγήο, πνπ φκσο δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ απηήο. 

Γεγνλφο πνπ κπνξεί λα θαλεί απφ ην φηη κε ην λφκν (Ν. 1566/85) «δελ πξνβιεπφηαλ 

κεηεθπαίδεπζε-επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο γηα ηνπο θαζεγεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο δελ ππήξρε ζεζκνζεηεκέλε ε δπλαηφηεηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε παλεπηζηήκηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή». (Εψληνπ-

ηδέξε, 2000, ζ. 34) 

Παξάιιεια «ειιηπή ή θαη αλχπαξθηα ήηαλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο» (Έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζηελ Διιάδα, 1994, ζ. 24) Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα έσο ηψξα 

θαηαξηίδνληαλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ ειηθία θαη φρη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ 

θάζε αηφκνπ. Οη αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο είλαη: «α) ε δπλαηφηεηα γηα λα αθνινπζεζεί 

ελαιιαθηηθή πνξεία σο πξνο ηε δηδαθηέα χιε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, β) ε ζπλάθεηα 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηα δεδνκέλα απηήο, γ) ε 

ηζνξξνπία σο πξνο ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαθηέαο χιεο, ρσξίο λα γίλεηαη 

δηαρσξηζκφο καζεκάησλ ζε βαζηθά θαη δεπηεξεχνληα, δ) ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ησλ κεζφδσλ, ε) Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ» (Εψληνπ - ηδέξε, Α., 23/10/2003, Η εμέιημε ηεο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο από ην εηδηθό ζην γεληθό ζρνιείν, [www.190-gr.pdf].URL 

http://www.dea.gr). «χκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α. ην βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν ζπγθεληξσηηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

λνκηθηζκφ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη εκθαλέο ηφζν απφ ηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ». (Εψληνπ-

ηδέξε, 2000, ζ. 31). Ο ζπγθεληξσηηζκφο παξαηεξείηαη θαη ζην ρψξν ηεο εηδηθήο 

http://www.dea.gr/
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αγσγήο θαη απηφ θαίλεηαη κέζα απφ ηελ απνζπαζκαηηθή θαη ειιηπή λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Οη λφκνη 1143/81 θαη 1566/85 

δέρζεθαλ πνιιέο επηθξίζεηο γηαηί θαηάθεξαλ ην αθξηβψο αληίζεην απνηέιεζκα απφ 

ηελ έληαμε θαη «ελίζρπζαλ ην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε θπζηνινγηθά θαη κε 

θπζηνινγηθά παηδηά, θαηαηάζζνληαο ηνπο καζεηέο ζε θαηεγνξίεο πξνβιεκαηηθψλ 

αηφκσλ θαη νδεγψληαο ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε». (ηαζηλφο, 1991, ζ. 237) 

Δπίζεο ππήξρε κηα επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζην ππνπξγείν Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο θαη ζην ππνπξγείν Παηδείαο, θνξείο πνπ αζρνινχληαλ κε ηε εηδηθή αγσγή. 

Με ην λφκν Ν. 1566/85 γίλεηαη «ε απνθιεηζηηθή κεηαβίβαζε ζην ππνπξγείν Παηδείαο 

φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχζαλ ζηα δεηήκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζέκαηα απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο». 

(Εψληνπ-ηδέξε, 2000, ζ. 33). Σν ππνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο δηαηήξεζε ηνλ 

ηαηξνδηαγλσζηηθφ-ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ηνπ. Σέινο, κε ην λφκν Ν. 2817/2000 

«πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε ηκήκαηνο εηδηθήο αγσγήο κε ππεχζπλν θνξέα ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηάξηηζε 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ». (Οδεγφο ηνπ πνιίηε κε εηδηθέο αλάγθεο, 2000, ζ. 184-

185) 

Απφ ηελ άιιε ε πνιηηηθή ηεο έληαμεο ζηελ Διιάδα δελ κπφξεζε λα επηηειέζεη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο επαξθψο, κηαο θαη «ην έδαθνο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ήηαλ 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν γηα κηα ηέηνηα αιιαγή -νχηε άιισζηε ηα θνηλσληθά 

δεδνκέλα επέηξεπαλ κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε». (Εψληνπ-ηδέξε, 2000, ζ. 37) 

Οπζηαζηηθά, ε πνιηηηθή ηεο έληαμεο ζηελ εθπαίδεπζε πξνσζείηαη κε ην λφκν Ν. 

2817/2000, ν νπνίνο πεξηνξίδεη ην εηδηθφ ζρνιείν γηα πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε ζνβαξή 

αλαπεξία θαη ζεζκνζεηεί ηε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ βνήζεηαο 

θαη ππεξεζηψλ γηα θάζε παηδί κε αλαπεξίεο. 

Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιέο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο «δελ ππάξρνπλ παξά κφλν ελδείμεηο φηη ην πνζνζηφ είλαη κηθξφ παξά ην 

γεγνλφο φηη παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αο ζεκεησζεί φηη ηα 

άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιέο ηνπ ΟΑΔΓ (500-700 άηνκα θάζε ρξφλν) 

αληηπξνζσπεχεη ην % ηνπ αξηζκνχ φζσλ εγγξάθνληαη σο άλεξγνη ζηα κεηξψα ηνπ 

ΟΑΔΓ». (Καζζσηάθεο, 1996, ζ. 465). Δπίζεο, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο κέλεη εθηφο ηνπ γεληθνχ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο, ζηνηρείν 

αληηθαηηθφ πξνο ηελ πνιηηηθή ηεο έληαμεο πνπ πξνσζείηαη ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν 
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θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Έηζη ινηπφλ ε ζέζπηζε ελφο 

ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

απνηειεί βαζηθφ αίηεκα ηνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δσή.  

 

Κεθάλαιο 2 - Κινηηικέρ αναπηπίερ 

2.1. Μονηέλα ανηίλητηρ ηηρ αναπηπίαρ 

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 κεζνπξαλνχζε ην ηαηξηθφ κνληέιν πνπ 

επηθεληξψλνληαλ ζηηο δπζθνιίεο θαη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ αηφκνπ. Σν ηαηξηθφ-αηνκηθφ 

κνληέιν ηεο αλαπεξίαο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ, αληηιήςεσλ θαη 

ρεηξηζκψλ ησλ ζεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα αλάπεξα άηνκα απφ ηε ζθνπηά ηεο 

παζνινγίαο θαη ηεο ειαηησκαηνινγίαο (Oliver, 1996). Ζ ζεψξεζε απηή επηθεληξψλεη 

ζην «ειαηησκαηηθφ-πξνβιεκαηηθφ» ζψκα ή κπαιφ ηνπ αηφκνπ (Barnes & Mercer, 

2004) θαη ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα θπξίαξρε θαη απνδεθηή απφ ηνπο αθαδεκατθνχο θαη 

απφ απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

Οη ζπληζηψζεο ηνπ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ σο εμήο: Ο ηαηξηθφο-επηζηεκνληθφο 

ιφγνο ηεο αλαπεξίαο, ε θηιαλζξσπία, ε θνηλσληθή πνιηηηθή - ππεξεζίεο θξνληίδαο, ε 

απνπζία ξπζκίζεσλ ηνπ θξάηνπο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε, νη αηνκηθέο 

πξνθαηαιήςεηο, νη πξαθηηθέο δηαρσξηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ ηαηξηθή ζεψξεζε αληηκεησπίδεη ηελ αλαπεξία ακηγψο σο θιηληθφ-αηνκηθφ 

πξφβιεκα (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003). Με βάζε ηελ νπηηθή απηή, γηα ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ε δπζιεηηνπξγία 

ηνπ νξγαληζκνχ. πλεπψο, νη φπνηεο παξεκβάζεηο γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν ζε αηνκηθφ επίπεδν. Ζ άπνςε απηή έρεη ππνζηεξηρζεί 

επηζηεκνληθά απφ ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή πξνζέγγηζε. Ζ ηαηξηθή πξνζέγγηζε ηεο 

αλαπεξίαο κπνξεί λα εληαρζεί ζε έλα επξχηεξν πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο αλαπεξίαο 

πνπ νλνκάδεηαη αηνκηθφ κνληέιν (Oliver, 1996). 

Απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην θνηλσληθφ κνληέιν, φπνπ ε αλαπεξία γίλεηαη κέζα 

ζηα πιαίζηα νπνηαζδήπνηε ζπκπεξηθνξάο πνπ ζέηεη φξηα ζηηο επηινγέο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία φζνλ αθoξά ζηε ζπκκέηνρε ηνπο ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

αλαπεξία είλαη έλα θνηλσληθφ παξά έλα αηνκηθφ πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα ιπζεί κε 

θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ επηθέξνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο αιιαγέο (Oliver 1981, φπσο αλαθέξεηαη ζε Barnes, 2001). Σν θνηλσληθφ 
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κνληέιν ηεο αλαπεξίαο πξνηάζζεη κηα ελαιιαθηηθή ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο: Αληί ε 

αλαπεξία λα ζεσξείηαη έλα ηξαγηθφ γεγνλφο πνπ έηπρε ζε θάπνην δχζηπρν άηνκν 

θαηαζηξέθνληάο ηνπ ηε δσή, πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κηα πεξίπησζε ζηελ νπνία 

ππάξρεη έιιεηςε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο κέζσ ηεο ζηέξεζεο βαζηθψλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, σο κηα κνξθή θνηλσληθήο αδηθίαο ε νπνία κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ελψ ε θνηλσλία παξέρεη ζηνπο κε αλάπεξνπο ην πεξηζψξην λα 

αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, νη αλάπεξνη ζηεξνχληαη απηά ηα δηθαηψκαηα απφ ηελ 

ίδηα ηελ θνηλσλία (Oliver, 1996). Σν βηνθνηλσληθφ κνληέιν δελ είλαη άξλεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπεξία, ζσκαηηθή, 

αηζζεηεξηαθή ή πλεπκαηηθή. Δίλαη κηα αλαγλψξηζε φηη νη δσέο ησλ αλζξψπσλ κε 

αλαπεξίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο αλάινγεο θνπιηνχξαο 

γηα λα θαηαιήμνπκε ζε κηα πιήξσο ζπκπεξηιεπηηθή θνηλσλία.(Barnes, 2001).  Σν 

βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν αλαγλσξίδεη φηη νη ςπρνινγηθνί θαη νη θνηλσληθνί 

παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε λφζν, ζηελ αζζέλεηα θαη ζηελ πγεία. 

Σν ίδην ην φλνκά ηνπ «βηνςπρνθνηλσληθφ», ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη ηφζν νη βηνινγηθνί 

φζν θαη νη ςπρνινγηθνί θαη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο είλαη νπζηαζηηθνί ζπληειεζηέο 

ηεο πγείαο. Δδψ ε αλαπεξία εμαξηάηαη απφ ην θπζηθφ θαη ην ςπρνθνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν δηαξθψο κεηαβάιιεηαη. Έηζη ε πγεία αληηκεησπίδεηαη 

νινθιεξσηηθά ηφζν ζε ζσκαηηθφ φζν θαη ζε δηαλνεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, 

ελψ ε αξξψζηηα ή ε αλαπεξία γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα χπαξμε αληζνξξνπίαο ε νπνία 

δελ νθείιεηαη κφλν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αηηία αιιά ζε έλα ζχλνιν νξγαληθψλ, 

ςπρνθνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

θαη επεξεάδνπλ ην άηνκν. 

Έηζη, νη ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ θαζψο θαη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη, ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη φρη κε ηελ ίδηα ηελ αλαπεξία (Guthrie, 2001). Δίλαη 

επηηαθηηθή ινηπφλ ε αλάγθε λα δίλνληαη επθαηξίεο, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ ε 

αλάπηπμε θαη νη ηθαλφηεηεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο θαη λα 

θαηαθηήζνπλ ηελ αλεμαξηεζία (Sammon,2001). Με απηφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγεί θαηά 

ησλ δηαθξίζεσλ θαη πξνάγεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ηζφηεηα (Norfolk country 

council, 2006). 

Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε αλαπεξία απνηειεί πεξηζζφηεξν θνηλσληθφ δήηεκα θαη 

φρη αηνκηθφ (Oliver, 1990, φπσο αλαθέξεηαη ζε Υξηζηνθνξάθε 2004) θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν ζα πξέπεη ε ίδηα ε θνηλσλία λα θαηαλνήζεη φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά θαη γεληθφηεξα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξνέξρνληαη 
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απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ απηή νξίδεη. 

(Marks, 1999, φπσο αλαθέξεηαη ζε Υξηζηνθνξάθε 2004). Σφζν ε θνηλσλία φζν θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ή θαη λα ζπληεξήζνπλ 

ειιείκκαηα, θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη ζηεξεφηππα πνπ εληζρχνπλ ην «κχζν» ηεο 

κεηνλεμίαο (Υξηζηνθνξάθε, 2004). 

 

Ιαηξηθό κνληέιν Κνηλσληθό κνληέιν 

πζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο Κνηλφηεηα θαη ζρέζεηο 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο ειιείςεηο Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα δπλαηά ζεκεία 

Καζνδήγεζε απφ ηελ απζεληία Καζνδήγεζε απφ ηνλ πειάηε 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ ππεξεζία Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ ζηήξημε 

ρεδηαζκφο νκαδηθνχ πξνγξάκκαηνο Δμαηνκηθεπκέλεο παξέκβαζε 

Θεξαπεχσ ην άηνκν Πξνζαλαηνιηζκφο ζην άηνκν κέζα ζηελ     

θνηλσλία 

Παζεηηθφηεηα Δλεξγεηηθφηεηα 

Μεδέλ ζρεδηαζκφο ρεδηαζκφο κε φξακα 

Έιεγρνο απφ επαγγεικαηίεο Έιεγρνο απφ ηνλ πειάηε 

Θεσξία ηεο πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο Θεσξία ηεο θνηλσληθήο θαηαπίεζεο 

Πξνζσπηθφ πξφβιεκα Κνηλσληθφ πξφβιεκα 

Ηαηξηθνπνίεζε Απηνεμππεξέηεζε 

Δηδίθεπζε Δκπεηξία 

Αηνκηθή ηαπηφηεηα πιινγηθή ηαπηφηεηα 

Φξνληίδα Γηθαηψκαηα 

Πξνζαξκνγή Δπηβεβαίσζε 

Αηνκηθή πξνζαξκνγή Κνηλσληθή αιιαγή 

Πίνακαρ 1. Σα ζημεία κλειδιά πος διαθοποποιούν ηα δςο μονηέλα 

 

2.2. Οπιζμοί κινηηικήρ αναπηπίαρ 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (W.H.O.) νξίδεη σο βιάβε (impairment) «ηελ 

νπνηαδήπνηε απώιεηα ή αλσκαιία ζηελ ςπρνινγηθή, ζσκαηηθή ή αλαηνκηθή δνκή ή 

ιεηηνπξγία». ηαλ απηή ε απψιεηα ή ε αλσκαιία θαηαιήγεη ζε αδπλακία λα εθηειέζεη 

θάπνηνο κηα δξαζηεξηφηεηα κε ηξφπν πνπ ζεσξείηαη θπζηνινγηθφο γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, ηφηε απηή ε δπζθνιία απνηειεί πξφβιεκα (disability) (π.ρ. πξνβιήκαηα 
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ζηελ επηθνηλσλία, ζηελ αθνή, ζηελ θίλεζε ή ζην ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ). Ζ αλαπεξία 

(handicap) είλαη ην απνηέιεζκα ηεο βιάβεο ή ηνπ πξνβιήκαηνο, φηαλ ην άηνκν 

αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζην θπζηνινγηθφ ηνπ ξφιν. χκθσλα κε απηνχο ηνπο 

νξηζκνχο, κηα αλαπεξία δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ελφο αηφκνπ αιιά είλαη κία 

πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ (W.H.O., 1980). Γηα 

παξάδεηγκα, έλα άηνκν πνπ γελληέηαη ρσξίο ηα άλσ άθξα (βιάβε) ελδερνκέλσο λα 

κελ κπνξεί λα γξάςεη ή λα απηνεμππεξεηεζεί κε ηξφπν θαλνληθφ (πξφβιεκα). Δάλ 

απηφ ην άηνκν δελ ζπκκεηέρεη ζην ζρνιείν ή ζηελ εξγαζία ιφγσ ηεο δπζθνιίαο θαη 

ηνπ πξνβιήκαηνο, ηφηε απηφ είλαη αλαπεξία. Παξφιε ηε δπζθνιία, ην άηνκν απηφ 

κπνξεί λα είλαη ηθαλφ λα εθηειέζεη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

πφδηα ή ην ζηφκα ηνπ ή ρξεζηκνπνηψληαο ηερλεηά κέιε, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζεη 

ηηο ζπλζήθεο αλαπεξίαο (Γεξνδηάθνκνο, 2004). Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο δελ έρεη δηαηππσζεί έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ θηλεηηθή 

αλαπεξία. Γεληθφηεξα ππάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: Ζ πξψηε είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο 

πγείαο, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο ζπλζήθεο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πεξηνξίδνπλ 

ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία (Davies θαη Dipner, 1992 φπσο αλαθέξεηαη ζε Ellsum θαη 

Pedersen, 2005). χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, νη Stone θαη Collea (1996) νξίδνπλ 

ηελ θηλεηηθή αλαπεξία σο ζσκαηηθή δπζιεηηνπξγία πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. χκθσλα κε ηελ Disability 

Discrimination Act 1992, φπσο αλαθέξεηαη ζε Ellsum θαη Pedersen, 2005 ε αλαπεξία 

νξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην άηνκν κε νιηθή ή κεξηθή απψιεηα ησλ ζσκαηηθψλ ηνπ 

ιεηηνπξγηψλ. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε, ε ιεγφκελε βηνθνηλσληθή, δηαηππψζεθε απφ ηελ 

ICF (International Classification of Functioning). χκθσλα κε απηήλ, ε αλαπεξία 

απνηειείηαη απφ 3 δηαζηάζεηο: ηε ζσκαηηθή βιάβε (impairment), πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ απψιεηα κηαο δνκήο ηνπ ζψκαηνο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζηε δεχηεξε 

δηάζηαζε πνπ είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο αηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (activity). Ζ ηξίηε 

δηάζηαζε είλαη ν πεξηνξηζκφο ζηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία (participation) θαη 

αλαθέξεηαη ζηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε θαζεκεξηλέο 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε δξαζηεξηφηεηεο θαη άιινπο παξάγνληεο (Barnes and 

Mercer, 2004). Ζ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε αλαγλσξίδεη πσο ε ζπκκεηνρή είλαη ην 

απνηέιεζκα αλάκεζα ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη ζηα θνηλσληθά 

θαη θπζηθά πεξηβάιινληα. Δλψ ελζσκαηψλεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ζηε 

ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο, εληνχηνηο δελ ην πξάηηεη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο, αιιά εζηηάδεη ζηηο αηνκηθέο ζπλζήθεο δσήο ηνπ αηφκνπ. 
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χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο IDEA (ERIC Digest E560), «ε θηλεηηθή/νξζνπεδηθή 

αλαπεξία είλαη νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή αλαπεξία πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία». Ο φξνο πεξηιακβάλεη ηνπο αθξσηεξηαζκνχο, ηελ έιιεηςε 

ελφο κέινπο ηνπ ζψκαηνο, ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε, ηελ πνιηνκπειίηηδα, θαη ηε 

θπκαηίσζε νζηψλ. Ο πιεξέζηεξνο νξηζκφο πνπ απνδίδεη ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο θαηά 

ηελ άπνςε ησλ πεηζηψηε θαη ηαζφπνπινπ (2003), ηελ νξίδεη σο «ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δνχκε θαη εθθξάδνπκε ηελ παξνπζία καο ζηνλ θφζκν κε ην ζψκα καο». Ζ 

θίλεζε νξγαλψλεηαη απφ πνιιά ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ (λεπξηθφ, κπτθφ, νζηηθφ), 

ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη άξηζηα κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηε Φεινχθα (2008) ε 

θηλεηηθή αλαπεξία είλαη φξνο επξχο θαη πεξηιακβάλεη κεηνλεμίεο, πνπ πξνέξρνληαη 

απφ λεπξνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο (εγθεθαιηθή παξάιπζε, δηζρηδή ξάρε, επηιεςία θ.ά.) 

ή κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα (κπτθέο δπζηξνθίεο, πνιηνκπειίηηδα, λεαληθή 

ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θ.ά.). «Οπνηαδήπνηε αιινίσζε ηεο θίλεζεο, είηε ιφγσ 

απψιεηαο είηε ιφγσ πεξηνξηζκνχ θαηφπηλ βιάβεο, νξίδεηαη σο «θηλεηηθή αλαπεξία» 

θαη κπνξεί λα έρεη ζπλέπεηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αηφκνπ, 

φπσο είλαη ε απηνθξνληίδα, ε κάζεζε, ε επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε, ε ςπραγσγία, 

νη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη ε αλεμαξηεηνπνίεζε» (Wilson-Jones, Morgan, 

Shelton & Thorogood, 2007, φπσο αλαθέξεηαη ζε Πνιεκηθνχ, 2010). Κηλεηηθέο 

αλαπεξίεο ιέγνληαη νη αλαπεξίεο πνπ αθνξνχλ ηε κείσζε ή θαηάξγεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο δηαθφξσλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο φπσο ζπκβαίλεη ζηηο παξαπιεγίεο, 

ηεηξαπιεγίεο, αθξσηεξηαζκνχο, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θηι (Κνπθινγηάλλε-

Γνξδηψηνπ, 1992, φπσο αλαθέξεηαη ζε Κνπηζνχπε, Μνζρνλεζψηε, 2002). 

Σα παηδηά κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο απνηεινχλ έλα εηεξνγελέο ζχλνιν σο πξνο ηελ 

αηηηνινγία ηεο θηλεηηθήο δηαηαξαρήο πνπ παξνπζηάδνπλ. πγθεθξηκέλα, νη δηαηαξαρέο 

πνπ παξνπζηάδνπλ κπνξεί λα νθείινληαη ζε βιάβεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζε πξνβιήκαηα ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ζε ρξφληεο παζήζεηο 

(πεηζηψηεο-ηαζφπνπινο, 2003, Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003). 

 

2.3. Σαξινόμηζη και αιηιολογία ηυν κινηηικών αναπηπιών 

Ο άλζξσπνο κε ηε γέλλεζή ηνπ αξρίδεη λα νξγαλψλεη ηελ θίλεζή ηνπ ε νπνία ζηελ 

αξρή θαζνξίδεηαη απφ ηα αξρέγνλα αληαλαθιαζηηθά. ηαδηαθά αλαπηχζζνληαη 

απηφκαηνη κεραληζκνί πνπ απνηεινχλ ην ππφβαζξν γηα θάζε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ο θηλεηηθφο κεραληζκφο πεξηιακβάλεη ην ππξακηδηθφ ζχζηεκα, ην ζχζηεκα ηνπ 
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πεξηθεξηθνχ θηλεηηθνχ λεπξψλα θαη ην εμσππξακπδηθφ. Με απηνχο ηνπο κεραληζκνχο 

γίλνληαη νη εθνχζηεο θηλήζεηο (Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004). Ο θηλεηηθφο 

έιεγρνο δηαηαξάζζεηαη ιφγν ηεο λεπξνινγηθήο βιάβεο (Κνπηζνχθε, 2008). Ζ 

θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

θπζηνινγηθνχ κπτθνχ ηφλνπ. ε πεξηπηψζεηο βιάβεο ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ 

πζηήκαηνο (Κ.Ν..) ζπλαληψληαη δηαηαξαρέο ηνπ κπτθνχ ηφλνπ νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηνπο κεραληζκνχο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ζηάζεο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ 

θηλήζεσλ. Πξνθαινχλ αλάινγα κε ηελ έδξα θαη ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο εκηπιεγία, 

ηεηξαπιεγία ή παξαπιεγία. Παξαηεξείηαη αηξνθία ησλ κπψλ, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

ππεξηνλία, αχμεζε ησλ ηελφλησλ αληαλαθιαζηηθψλ θαη ζεκείν Babinski 

(Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004). 

«Οη θηλεηηθέο βιάβεο, ίζσο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κνξθή βιάβεο, 

παξνπζηάδνπλ πνιπκνξθία, ηφζν σο πξνο ηελ αηηηνινγία ηνπο φζν θαη σο πξνο ηηο 

κνξθέο εθδήισζεο ηνπο. Δίλαη δπλαηφ λα είλαη κφληκεο ή πξνζσξηλέο, θαη θάπνηεο 

θνξέο δεκηνπξγνχλ ειάρηζηα πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, ελψ θάπνηεο άιιεο 

απαηηείηαη καθξφρξνλε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο γηα λα κπνξέζεη ην άηνκν κε 

αλαπεξία λα εληαρζεί ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα δήζεη κέζα ζ’ έλα θφζκν πνπ 

θαηά θαλφλα είλαη θηηαγκέλνο γηα ην κέζν φξν ηνπ πιεζπζκνχ» (Γεκεηξφπνπινο, 

2000). 

πγθεθξηκέλα νη θηλεηηθέο αλαπεξίεο ηαμηλνκνχληαη ζε: Α) Κηλεηηθέο αλαπεξίεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ βιάβε ηνπ θεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο, φπσο, εγθεθαιηθή 

παξάιπζε, δηζρηδήο ξάρε, επηιεςία θαη ζχλδξνκν ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηάζπαζεο 

πξνζνρήο, Β) Κηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ βιάβε νξζνπεδηθήο θχζεο, 

φπσο πεξηζηαηηθά έιιεηςεο ή αηεινχο ζρεκαηηζκνχ κειψλ ηνπ ζψκαηνο ή βιάβεο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο εμ’ αηηίαο θάπνηαο λφζνπ 

(πνιηνκπειίηηδα) ή θάπνηνπ αηπρήκαηνο, Γ) Παξακνξθψζεηο θαη δπζκνξθίεο, φπσο νη 

ζπγγελείο θαηαζηάζεηο ιαγσρεηιία θαη ιπθφζηνκα, ή παξακφξθσζε θαη δπζκνξθία 

απφ έγθαπκα ή αηχρεκα (Κνπηζνχθε,2008). 

Οη θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη νη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ θηλεηηθή αλαπεξία είλαη εκθαλείο θαηά ηε γέλλεζε ε εκθαλίδνληαη 

αξγφηεξα δπζρεξαίλνληαο αλάινγα κε ην βαζκφ θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο, 

ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Έρνπκε ινηπφλ: α) Πξνγελλεηηθέο βιάβεο 

(πνζνζηφ > 50%) ζπγγελείο ινηκψμεηο φπσο έξπηο, ηνμνπιάζκσζε εξπζξά θηι, 

ζπγγελείο αλσκαιίεο ηνπ Κ.Ν., φπσο αγελλεζία κεζνιφβηνπ, ζχλδξνκν Dandy-
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Walker, ζπγγελήο πδξνθέθαινο, ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο ή πξνγελλεηηθέο 

καηεπηηθέο δηαηαξαρέο θαη ελδνκήηξηα αγγεηαθά επεηζφδηα, ελδνκήηξηεο ινηκψμεηο 

(εξπζξά, ζχθηιε, επαηίηηδα θ.α.), ελδνκήηξηα αζθπμία ιφγσ αλνμίαο, αλαηκίαο, 

παξαηεηακέλεο εγθπκνζχλεο θ.α., ελδνκήηξηα αηκνξξαγία ιφγσ ηξαπκαηηζκψλ, 

ηνμηλαηκίαο θ.ά., δηαηαξαρέο κεηαβνιηζκνχ ηεο εγθχνπ ππεξβνιηθή ή παξαηεηακέλε 

έθζεζή ηεο ζε αθηηλνβνιία, θαθή δηαηξνθή, θάπληζκα, λαξθσηηθά, αιθνφι θ.ά., β) 

Πεξηγελλεηηθέο Βιάβεο (10-15%) Δπηπινθέο ηνθεηνχ, ινηκψμεηο ΚΝ, 

Τπεξρνιεξηζξηλεκία, ππνγιπθαηκία, ηξαχκαηα ηνθεηνχ, θαζπζηεξεκέλε πξψηε 

αλαπλνή ηνπ λενγλνχ, κεραληθή θξαληαθή θάθσζε θαη ελδνθξηληθή αηκνξξαγία ηνπ 

λενγλνχ, γ) Μεηαγελλεηηθέο βιάβεο. Δγθεθαιηθή θάθσζε, ινηκψμεηο, ελδνθξαληαθή 

αηκνξξαγία, επίθηεηε εγθεθαινπάζεηα, λενγληθνί ζπαζκνί, λενγληθφο ίθηεξνο, 

αηπρήκαηα, αθηηλνβνιία, λενπιάζκαηα, δειεηεξηάζεηο, αλνμία (Αγξέβε θ.α., 2008). 

Οη θπξηφηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο είλαη νη εμήο: 

α) Δγθεθαιηθή παξάιπζε: Δίλαη κία λεπξνινγηθή δηαηαξαρή πνπ πξνθαιείηαη απφ 

βιάβεο ζηηο θηλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή ηεο βιάβεο 

ζην ζψκα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηεηξαπιεγία, δηπιεγία, ηξηπιεγία θαη κνλνπιεγία. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρέο ζηνλ κπτθφ ηφλν, έιιεηςε λεπξνκπηθνχ ζπληνληζκνχ 

θαη κπτθή αδπλακία (Αγξέβε, θ.ά,2008), β) Γηζρηδήο ξάρε (spina bifida): Δίλαη κηα εθ 

γελεηήο πάζεζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αηειή αλάπηπμε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

ζηηο πξψηεο βδνκάδεο ηεο εκβξπτθήο δσήο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ νζηηθέο 

παξακνξθψζεηο θαη δηαηαξαρέο ηεο ζηάζεο (Αγγεινπνπινπ-αθαληάκε, 2004), γ) 

Σξαπκαηηζκνί Νσηηαίνπ Μπεινχ: Δίλαη θαθψζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ 

πξνθαινχλ βιάβε ζην λσηηαίν κπειφ κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο θίλεζεο θαη 

ηεο αίζζεζεο, απφ ην ζεκείν βιάβεο θαη θάησ. Αλάινγε κε ηε βιάβε πνπ έρεη 

ππνζηεί ν λσηηαίνο κπειφο, είλαη θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ ηξαπκαηηζκνχ. Ο 

ηξαπκαηηζκφο κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ηεηξαπιεγίαο φπνπ είλαη επεξεαζκέλα ηα 

άλσ θαη ηα θάησ άθξα, ή ηε κνξθή παξαπιεγίαο φπνπ είλαη επεξεαζκέλα θπξίσο ηα 

θάησ άθξα (Βάζηνο θ.α., 2008), δ) Δγθεθαιηθέο θαθψζεηο: Πξνθαινχλ κεξηθή ή 

νιηθή αλαπεξία θαη έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε θαη ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αηφκνπ. 

Υαξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ζπαζηηθφηεηα, επηιεπηηθέο θξίζεηο, δηαηαξαρέο ηεο 

αηζζεηηθφηεηαο θαη έιιεηςε λεπξνκπτθνχ ζπληνληζκνχ (Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 

2004), ε) Παηδηθή, εθεβηθή αξζξίηηδα: Δίλαη κηα θιεξνλνκηθή αζζέλεηα πνπ πξνθαιεί 

κπτθή αδπλακία, ιφγσ ηεο πξννδεπηηθήο εθθχιηζεο ησλ κπτθψλ ηλψλ, ζη) 

Αξζξνγξίπσζε: Δίλαη θαη απηή κηα εθ γελεηήο πάζεζε θαηά ηελ νπνία 
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πξνζβάιινληαη νη αξζξψζεηο θαη νθείιεηαη ζε εθθχιηζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκέλε θίλεζε ησλ άθξσλ (Αγγεινπνπινπ-αθαληάκε, 

2004), δ) Αθξσηεξηαζκνί: είλαη ε αθαίξεζε ηκήκαηνο ή κέινπο ηνπ ζψκαηνο. 

Πξνέξρεηαη απφ ηξαπκαηηζκνχο ζε αηπρήκαηα, θαθνήζεηο φγθνπο, αγγεηαθέο βιάβεο, 

δπζκνξθίεο, θαη άιια (Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004). 

 

2.4. Υαπακηηπιζηικά ηυν αηόμυν με κινηηικέρ αναπηπίερ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο αλαθέξνληαη ζηε 

ζσκαηηθή, θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθή, πλεπκαηηθή θαη καζεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε 

θαη εμέιημε (πεηζηψηεο & ηαζφπνπινο, 2003). 

σκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Αθνξνχλ ηε γεληθή θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη έρνπλ 

δηακνξθσζεί απφ ην είδνο θαη ηε βαξχηεηα ηεο αζζέλεηαο. πλήζσο ππάξρνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε εμ’ αηηίαο ηνπ θησρνχ κπτθνχ ζπληνληζκνχ, ηεο λεπξνςπρηθήο 

δπζπξαγίαο (απφ απιή αδπλακία έσο παξάιπζε) θαη ηεο απνπζίαο κειψλ ηνπ 

ζψκαηνο, θαζψο θαη πξνβιήκαηα ζηελ αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα, κε άκεζν 

αληίθηππν ζηε ζρνιηθή εξγαζία θαη επίδνζε. Απαηηείηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο 

(αλαπεξηθά ακαμίδηα θ.ά.) (Φεινχθα,2008). 

Κνηλσληθό-ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο βηψλνπλ εκπεηξίεο ηέηνηεο, πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηφζν ηε 

δηάζεζή ηνπο φζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο: γίλνληαη 

επηζεηηθά, ππεξθηλεηηθά, απαζή, αδηάθνξα θαη ζηεξνχληαη ηελ απνδνρή απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003). Αλ κάιηζηα, ε θηλεηηθή αλαπεξία 

πξνέιζεη κεηά απφ αηχρεκα, ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα, δεκηνπξγείηαη ζην άηνκν έλα 

επηπξφζζεην άγρνο, γηαηί πξέπεη λα ζπκθηιησζεί κε ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 

αιιάμεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Δπίζεο, νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηα θνηλσληθά πξφηππα γηα ην 

ζσκαηηθά σξαίν, θαζψο θαη νξηζκέλεο αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. αθξάηεηα, 

ζηειφξξνηα, δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία, κεραληθφο εμνπιηζκφο θ.ά.) εκπνδίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ζεηηθήο εηθφλαο. Έηζη δπζθνιεχνληαη λα εδξαηψλνπλ ζεηηθέο ζρέζεηο θαη 

ζηάζεηο θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ απφξξηςε απφ ηνπο άιινπο. Πξφζθαηεο κειέηεο 

θάλνπλ ιφγν γηα ρακειή απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ηα νπνία 

θαίλεηαη λα αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα ηππηθά-αλαπηπζζφκελα παηδηά γηα 

ζέκαηα φπσο ε θνηλσληθή απνδνρή, ε εμσηεξηθή ηνπο εηθφλα, θαη ε αζιεηηθή θαη 
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αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε (Shields, Murdoch, Loy, Dodd θαη Taylor, 2006). 

Παξφκνηα πνξίζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ έξεπλεο πνπ κειεηνχλ παξάγνληεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, απφ ηηο νπνίεο δηαθαίλεηαη κεησκέλε αίζζεζε επεμίαο ζηνπο 

πιεζπζκνχο απηνχο (Livingston, Rosenbaum, Russell, θαη Palisano, 2007, φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Πνιεκηθνχ,2010). 

Δηαλνεηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Ζ θηλεηηθή αλαπεξία απφ κφλε ηεο δελ ζπλεπάγεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη λνεηηθή πζηέξεζε, θαζψο επεξεάδεη κφλν ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ην 

άηνκν δηαζέηεη φιεο ηηο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ δηαζέηνπλ θαη ηα άηνκα ρσξίο 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Οη πεξηνξηζκνί θαη ηα εκπφδηα, πνπ πξνβάιινληαη ζηελ 

απφθηεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πιεξνθνξηψλ, νθείινληαη ζην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ 

άιισλ πξνβιεκάησλ, πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχνπλ ηελ θηλεηηθή αλαπεξία 

(Πνιπρξνλνπνχινπ,2003). 

Μαζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά: Οη θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηε 

κάζεζε ησλ παηδηψλ, νη νπνίνη αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, εμ αηηίαο κηαο γεληθήο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ, ηε 

δπζθνιία λα δερηνχλ πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ θαη ην επίπεδν θαη ηε θχζε 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ. 

Οη θηλεηηθέο αλαπεξίεο επεξεάδνπλ επίζεο θαη ηελ επηθνηλσλία, ην ιφγν, 

δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ. Γπζθνιίεο ζηηο 

πεξηνρέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο, πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ιφγνπ, 

πεξηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα παξάγεη ή λα κηκείηαη ήρνπο, κε 

απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κε θαηαλνεηνχ ιφγνπ ή ηελ νινθιεξσηηθή έιιεηςή ηνπ. 

Οη θηλεηηθέο αλαπεξίεο δελ έρνπλ κειεηεζεί ηφζν φζν άιιεο αλαπεξίεο φπσο ε 

λνεηηθή πζηέξεζε, ε θψθσζε θαη ε ηχθισζε, πνπ είλαη πην εχθνιν λα δηαγλσζηνχλ 

θαη λα αμηνινγεζνχλ. 

Δλψ ζηε θπζηνινγηθή θηλεηηθή αλάπηπμε, κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο ην 

παηδί απνθηά βαζηθέο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη κέρξη ηα 5 ηνπ ρξφληα ηειεηνπνηεί ηηο 

αδξέο θαη ιεπηέο θηλήζεηο πνπ έρεη θαηαθηήζεη, ζηα άηνκα κε παζνινγηθή αλάπηπμε 

ηεο θίλεζεο ζηακαηά ή θαζπζηεξεί ε αηζζεηηθνθηλεηηθή αλάπηπμε θαη παξακέλνπλ ηα 

αληαλαθιαζηηθά ηεο βξεθηθήο ειηθίαο (prosvasi.uoa.gr). Τπάξρνπλ θαη θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο ςπρνθνηλσληθήο αλάπηπμεο πνπ δελ έρνπλ 

νξγαληθή αηηηνινγία. ρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο ή 

θαη κε ζπλδπαζκέλεο δηαηαξαρέο. Σέηνηεο είλαη ε θηλεηηθή αδεμηφηεηα, , ην ζχλδξνκν 

ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη νη θηλεηηθέο εθθνξηψζεηο (Ajuriaguerra θαη Marceli, 1989, 
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φπσο αλαθέξεηαη ζε Κνκπάο, 2004). 

 

2.5. ςνοδά πποβλήμαηα ζηιρ κινηηικέρ αναπηπίερ. 

Πνιιέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί θαη γεληθφηεξα ηα άηνκα πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζπλππάξρνπλ κε ην θηλεηηθφ έιιεηκκα. Απηά ηα ζπλσδά 

πξνβιήκαηα ζπρλά εκπνδίδνπλ ηφζν ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ νη ζπλνκήιηθνη ηνπ θαη ε επξχηεξε θνηλφηεηα ζηελ νπνία δεη. 

πγθεθξηκέλα, πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε ηελ 

θηλεηηθή αλαπεξία: πρλά παξαηεξνχληαη ζπαζκνί, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, 

ζηειφξξνηα, δπζθνιίεο ζίηηζεο θαη επηιεςία (Αγγεινπνχινπ-αθαληάκε, 2004). 

Άιια πξνβιήκαηα αθνξνχλ αηζζεηεξηαθέο θαη ςπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο, λνεηηθή 

πζηέξεζε, δπζθνιίεο κάζεζεο θαη ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. 

Οη αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο κηα θαηεγνξία 

πξνβιεκάησλ. Δκθαλίδνληαη ζε πςειή ζπρλφηεηα (30-75%) ζε παηδηά κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο. Οη δηαηαξαρέο ηνπ νθζαικνθηλεηηθνχ ειέγρνπ πξνθαινχλ ζηξαβηζκφ, 

δηαηαξαρέο νπηηθήο εληφπηζεο, νπηηθήο κλήκεο θαη θαζπζηέξεζε αλαγλψξηζεο 

ρξσκάησλ ζπλαληψληαη ζε παηδηά κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε. Ζ ζπρλφηεηα 

δηαηαξαρψλ αθνήο είλαη 15% (prosvasi.uoa.gr). 

ζνλ αθνξά ηηο ςπρνθηλεηηθέο-αηζζεηηθνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο, ηα άηνκα κπνξεί λα 

παξνπζηάδνπλ ζηεξεναγλσζία, ζσκαηναγλσζία, δηαηαξαρέο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη 

θαηεπζπληηθφηεηαο ( prosvasi.uoa.gr). 

Δπίζεο, ε δηαδηθαζία ηεο λνεηηθήο εμέιημεο θαζπζηεξεί πνιιέο θνξέο θαη δελ 

έρνπκε ηελ ίδηα σξίκαλζε ζηα ρξνληθά φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηα θπζηνινγηθά 

παηδηά. Σα πνζνζηά ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο είλαη αξθεηά πςειά (30%-50%). Ζ 

εθηίκεζε ηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ πνιιέο θνξέο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ιφγσ ηεο 

βαξηάο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο πνπ 

κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ. Δίλαη φκσο απαξαίηεην λα ιακβάλεηαη πάληνηε ππφςε ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ κεγαιψλεη ην παηδί, γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη 

πεξηβαιινληνινγηθή ζηέξεζε (prosvasi.uoa.gr). 

Οη δπζθνιίεο κάζεζεο ζπλνδεχνπλ ζπρλά ηα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία. Μπνξεί 

λα παξνπζηαζηνχλ δηαηαξαρέο ζηε κλήκε θαη ηελ ζθέςε, ππεξθηλεηηθφηεηα, 
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επηζεηηθφηεηα, δηαηαξαρέο ζην ιφγν θαη ηελ νκηιία, εηδηθέο καζεζηαθέο δηαηαξαρέο 

ζηελ αλάγλσζε, ηελ νξζνγξαθία θαη ηελ αξηζκεηηθή. Δίλαη πξνβιήκαηα πνπ 

ζπρλφηαηα γίλνληαη αληηιεπηά ζηελ πξνζρνιηθή ή ζρνιηθή ειηθία, κε απνηέιεζκα 

ηελ θαζπζηεξεκέλε εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο. 

Σέινο, νη ςπρηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο είλαη ζπρλφηαηα δεπηεξνπαζείο 

ιφγσ ηεο θηλεηηθήο αλαπεξίαο θαη αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνγή. 

κσο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηνχλ βαξχηεξεο θαηαζηάζεηο, φπσο ε θαηάζιηςε. 

Ζ πξνεθεβηθή ειηθία είλαη ε ελαξθηήξηα πεξίνδνο γηα θαηάζιηςε δηφηη ζε απηή ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ε νκνηνκνξθία είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ο McCoy (1982, ζ. 159) 

αλαθέξεη φηη ε αλαπεξία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ρακειή απηναληίιεςε θαη 

θαηάζιηςε. Οη έξεπλεο πάλσ ζηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε δείρλνπλ 

δπν δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Ζ πξψηε δειψλεη φηη ε απηναληίιεςε ησλ έθεβσλ 

κε αλαπεξία δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ησλ ππνινίπσλ έθεβσλ. Ζ δεχηεξε 

ππνδειψλεη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε θαη ηδηαίηεξα 

ηα θνξίηζηα φζν αθφξα ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ηνπο, ηελ θνηλσληθή απνδνρή, ηηο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο (Shields, Murdoch, Loy, 

Dodd & Taylor, 2006). Παξφια απηά δελ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ηδηαίηεξα νη 

θνπέιεο κε εγθεθαιηθή παξάιπζε έρνπλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε. χκθσλα κε 

άιιεο έξεπλεο, ε απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνεθηίκεζε ζρεηίδνληαη κε θησρέο 

θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. Οη Colver Allan and the SPARCLE group (2006), ηφληζαλ φηη 

ε ρακειή απηνεθηίκεζε ζπλδέεηαη κε επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά νη Magill-Evans θαη Restall (1991) ζε κηα καθξνρξφληα έξεπλα δελ βξήθαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε έθεβνπο κε ε ρσξίο εγθεθαιηθή παξάιπζε θαηά ηελ 

εθεβεία. 

Αξθεηέο κειέηεο (π.ρ. Dodrill, Beier, Kasparick, Tacke, Tacke & Tan, 1984) 

ηνλίδνπλ ηελ ππεξπξνζηαζία ησλ γνληψλ. ε νηθνγέλεηεο παξαηεξεζήθαλ 

δπζιεηηνπξγηθνί ηξφπνη αλαηξνθήο (Kiseliova & Akimova, 2001). Οη δπζαξκνληθνί 

ηξφπνη αλαηξνθήο ζπλνδεχνληαη απφ θαηψηεξα επίπεδα επηθνηλσλίαο (Bocharova, 

Kazarina, Sidorov & Soloviov, 2000). χκθσλα κε ην Ratter (1970) ππάξρνπλ δπν 

είδε αλαηξνθήο πνπ πξνάγνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη δεκηνπξγνχλ κηα 

πξνζσπηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θησρέο ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο. Απηέο 

είλαη ε ππεξπξνζηαζία θαη ε αλαηξνθή παξαίηεζεο (Resignation upbringing). πρλά 

παηδηά κε ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο είλαη αδχλακα 

λα αιιειεπηδξάζνπλ έμσ γηαηί έρνπλ φηη επηζπκνχλ κέζα ζην ζπίηη θαη έηζη ε 
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ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ είλαη πνιχ θησρή (Kondrashencko, Donskoy & 

Igumnov, 1999).Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ εκπνδίδνπλ ζηελ απνθαηάζηαζε δελ 

αθνξνχλ φκσο ηα παηδηά, αιιά θπξίσο ηνπο γνλείο. Οη γνλείο ζπρλά παξνπζηάδνπλ 

ελνρέο, ππεξπξνζηαζία, επηζεηηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ, ελψ αξγφηεξα κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί απφξξηςε ηνπ παηδηνχ, έληνλε ςπρηθή θφπσζε θαη δεπηεξνγελήο 

θαηάζιηςε. 

 

2.6. Δκπαίδεςζη και κοινυνική ένηαξη ηυν αηόμυν με κινηηικά 

πποβλήμαηα  

Οη καζεηέο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, φπσο είλαη αλακελφκελν, αληηκεησπίδνπλ 

πνιιά εκπφδηα ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο, αιιά ηα εκπφδηα θαη νη θξαγκνί πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπρλά απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε 

πξφθιεζε (Pivic, McComas & La Flamme, 2002, φπσο αλαθέξεηαη ζε Υξηζηνθνξάθε 

2004). Ζ γλψζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ παηδηνχ, ζσκαηηθψλ θαη θηλεηηθψλ, είλαη 

ζεκαληηθή ηφζν γηα ην ίδην ην παηδί φζν θαη γηα ηνλ δάζθαιν, θαζψο ε αλάπηπμε θαη 

ε ελίζρπζή ηνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο 

ιεθηηθήο θαη κε (Καξηαζίδνπ, 2004). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά εθθξάδνπλ έληνλε αλεζπρία θαη πξνβιεκαηηζκνχο 

ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ελφο παηδηνχ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο κέζα ζε κηα ηάμε γεληθνχ 

ζρνιείνπ, φρη επεηδή δηαθσλνχλ κε ηελ έλλνηα θαη ηε θηινζνθία ηεο ελζσκάησζεο, 

αιιά επεηδή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αηζζάλνληαη απξνεηνίκαζηνη θαη κε ειιηπή 

ππνζηήξημε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εθπαηδεχνπλ παηδηά κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο 

(Johnson,1980, Hill, 1988, φπσο αλαθέξεηαη ζε Υξηζηνθνξάθε 2004). Δπηπξνζζέησο 

ζπρλά εθθξάδνπλ έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ 

απηψλ ησλ καζεηψλ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζηελ ηάμε, ελψ 

ζπρλά θνβνχληαη φηη έλαο καζεηήο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζα δεκηνπξγήζεη εζηία 

δηαηαξαρήο κέζα ζηελ ηάμε. Ζ ζηάζε θαη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο 

ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο κπνξνχλ λ’ αιιάμνπλ πξνο ηε ζεηηθή πιεπξά, αλ ηα 

ζρνιεία δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζνχλ ηελ 

ελζσκάησζε θαη εληζρχνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (McLeskey & Waldron, 2002, φπσο αλαθέξεηαη ζε Υξηζηνθνξάθε 

2004). 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απνζηνιέο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ 
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Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο 

ψζηε νη καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ δεμηφηεηεο, λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο, λα γίλνπλ 

απηφλνκνη, λα πάξνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ κηα ζεηηθή 

ζηάζε γηα ηε κάζεζε (Βαξζάκεο, ηατθνπνχινπ, αρπαηδίδνπ θαη ηατθφπνπινο, 

2008). θνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα ελεξγνπνηεζνχλ ηα πγηή κέιε, λα ραιαξψζεη 

ην ζψκα θαη λα θηλεηνπνηεζεί. Δηδηθά ζηηο εθ γελεηήο πεξηπηψζεηο φπσο ε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη απαξαίηεηε ε δηδαζθαιία πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

βνεζνχλ ζηελ θηλεηηθή εμέιημε θαη κάζεζε (Κνπηζνχθε, 2008). 

Σα παηδηά κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά απφ πξαθηηθά ζέκαηα 

ζηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπο ζην ζρνιείν. Έλα απφ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ε κεηαθνξά. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία δελ είλαη 

δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζπκβαηηθφ ιεσθνξείν ή λα πεξπαηήζνπλ απφ θαη 

πξνο ην ζρνιείν αιιά θαη ηνπο ρψξνπο αλαςπρήο. Απηφ γίλεηαη αηηία άγρνπο γηα ηνπο 

γνλείο πνπ αλεζπρνχλ γηα ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ην παηδί κε 

ηηο παηεξίηζεο ή ην αλαπεξηθφ ακαμίδην. (Sontag, Burke & York, 2004). Οη δάζθαινη 

θαη νη ζεξαπεπηέο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ απηέο ηηο δπζθνιίεο θαη κε ηε βνήζεηα 

ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, λα επηδηψθνπλ ηελ πξνψζεζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθή 

αλαπεξία. Γηα λα επηηεπρηεί απηφο ν ζηφρνο είλαη πξναπαηηνχκελε ε ζπκπεξίιεςή 

ηνπο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. 

Σα πξνβιήκαηα ζηελ θηλεηηθφηεηα εκπνδίδνπλ πνιιέο θνξέο θαη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε, παξφιε ηελ επηζπκία ησλ παηδηψλ λα ζπλάπηνπλ θηιίεο. Δίλαη αιήζεηα φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ λέσλ κε ή ρσξίο αλαπεξία αλαθέξνπλ φηη ε θηιία είλαη ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο. Θεηηθέο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή 

απνδνρή θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Pitt, 2003 φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Curtin θαη Clarke,2005). Έρεη βξεζεί φηη λένη κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα ζπλάςνπλ θηιηθέο ζρέζεηο κε πεξηζζφηεξνπο 

ζπλνκειίθνπο θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθνί (Kliewer, 1998 φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Curtin θαη Clarke, 2005). Χζηφζν, ν Johnstone (1995) αλαθέξεη φηη αθφκε θαη αλ 

ππάξρεη απνδνρή απφ ηνπο ζπκκαζεηέο, αηζζάλνληαη θαη πάιη απνκνλσκέλνη, αιιά 

απηφ δελ αθνξνχζε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιείνπ. Οη Lightfoot et al. (1999) 

βξήθαλ φηη ηα ζπζηήκαηα επαξθνχο θνηλσληθήο ζηήξημεο είλαη απαξαίηεηα ζηνπο 

λένπο 11 -16 εηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο γηα ηε θνίηεζε ηνπο ζε ζρνιεία γεληθήο 

εθπαίδεπζεο. Ζ δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ζηήξημεο πνπ δνκήζεθε απφ θαζεγεηέο θαη 
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καζεηέο θαη ε ζπκπεξίιεςε ηνπο ζηηο απνθάζεηο βειηίσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζην 

ζρνιείν. Ζ κειέηε ησλ Connors θαη Stalker (2003), πνπ δηήξθεζε δπν ρξφληα, 

ππνζηεξίδεη ην παξαθάησ απνηέιεζκα: ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

δήισλαλ επηπρία πνπ πήγαδε απφ έλα αίζζεκα επηηπρίαο ζην ζρνιείν θαη ηηο ζρέζεηο 

κε θίινπο. Ηδηαίηεξα ε ζρνιηθή επηηπρία εμαξηηφηαλ απφ ηελ θνηλσληθή ζηήξημε 

(Curtin θαη Clarke, 2005). 

Παξφιν πνπ ππήξραλ ζεηηθέο ηζηνξίεο αλάπηπμεο θηιίαο αλάκεζα ζε παηδηά θαη 

έθεβνπο κε ή ρσξίο αλαπεξία, ππάξρνπλ ηζηνξίεο κνλαμηάο θαη αληθαλφηεηαο λα 

λνηψζνπλ εππξφζδεθηα (Corbett, 2001 φπσο αλαθέξεηαη ζε Curtin θαη Clarke, 2005). 

Απηφ ππνγξακκίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ηε δπζθνιία λα 

θαηαιάβνπκε ηηο επηινγέο ηεο θηιίαο πνπ θάλνπλ ηα παηδηά κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη 

ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν θάπνηα έρνπλ δπζθνιία ελψ θάπνηα άιια φρη. Φαίλεηαη θαη ζε 

απηή ηελ έξεπλα φηη ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία είλαη κηα εηεξνγελήο νκάδα θαη 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ζρέζεσλ θαη ην είδνο ηεο ζηήξημεο πνπ 

πξνηηκνχλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

Ζ θνηλσληθή έληαμε βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο απηναληίιεςεο. Οη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ελζαξξχλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ φπνπ ηα άηνκα αιιειεπηδξνχλ κε 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. ζν φκσο ην παηδί κεγαιψλεη κε ηελ είζνδν ζηελ εθεβεία, νη 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο, φπσο ηα πάξηη θαη νη γηνξηέο, δελ γίλνληαη πηα ζην ζπίηη, 

αιιά έμσ. Έηζη ε αιιειεπίδξαζε γίλεηαη δχζθνιε, θαζψο ε πξφζβαζε ζε απηέο ηηο 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απαγνξεπηηθή. Ζ αδπλακία ηνπ 

εθήβνπ λα παξεπξίζθεηαη ζηηο παξέεο ησλ ζπκκαζεηψλ φηαλ βγαίλνπλ βφιηα, ε 

αλαζθάιεηά ηνπ φηαλ κηιά κε ην άιιν θχιν θαη ε απνγνήηεπζε δεκηνπξγνχλ έληαζε 

θαη ζπκφ γηα ηελ αλαπεξία ηνπ. 

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ην πξνθίι ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθή 

αλαπεξία δηαθέξεη απφ απηφ ησλ λέσλ ρσξίο αλαπεξία: είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

θαπλίδνπλ, λα πίλνπλ ή λα θαπλίδνπλ καξηρνπάλα, θάλνπλ ιηγφηεξν πγηεηλή δηαηξνθή, 

θαη ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Steele et al. 1996, φπσο αλαθέξεηαη ζε Antle, Mills, 

Steele, Kalinins & Rosen, 2007). Δπηπιένλ ζπκκεηέρνπλ ιηγφηεξν ζε θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο λα πεξλνχλ ρξφλν κε θίινπο κεηά ην ζρνιείν θαη αλαθέξνπλ 

φηη έρνπλ δπζθνιία λα θάλνπλ λένπο θίινπο θαη λα κηινχλ γηα φηη ηνπο ελνριεί ζε 

απηνχο (Stevens et al. 1996, φπσο αλαθέξεηαη ζε Antle, Mills, Steele, Kalnins & 

Rossen, 2007). 

πλεπψο, ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 
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έθεβσλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία. χκθσλα κε ηε Φεινχθα (2008) κεξηθέο απφ ηηο πην 

ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ γηα ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία 

είλαη λα παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε θαη λα αθνχλε ξαδηφθσλν. χκθσλα κε 

πξφζθαηεο έξεπλεο (Mactavish & Scheien, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζε Φεινχθα, 

2008), νη πην ζπρλέο θαη δεκνθηιείο κνξθέο νηθνγελεηαθήο ςπραγσγίαο αληαλαθινχλ 

πέληε γεληθέο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ: α) Παζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη 

παζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ ην άηνκν κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο παξαθνινπζεί σο απιφο ζεαηήο ή αθξναηήο ρσξίο ελεξγφ ζπκκεηνρή 

(παξαθνινχζεζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, βηληενηαηληψλ, παξαθνινχζεζε ηεο 

θίλεζεο ζην δξφκν απφ ηε βεξάληα ή ην παξάζπξν ηνπ ζπηηηνχ, αθξφαζε κνπζηθήο 

θαη ξαδηνθψλνπ), β) Φπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο θνιχκπη), γ) Κνηλσληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (φπσο θηιηθέο θαη νηθνγελεηαθέο επηζθέςεηο), δ) Εηδηθέο πεξηζηάζεηο 

(φπσο ζπκκεηνρή ζε απνθξηάηηθν πάξηη). 

    Οη δηαθνξέο, πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε δεκνηηθφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθήο ηεο ζέζεο θαη ηεο θχζεο ηεο αλαπεξίαο. 

 

2.7. Μεηάβαζη, αςηοπποζδιοπιζμόρ, κοινυνική ζηήπιξη και κινηηική 

αναπηπία  

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

απμνκεηψλνληαη, αλάινγα θαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη. Ζ απφθηεζε ελφο 

παηδηνχ κε θηλεηηθή αλαπεξία είλαη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα θινλίζεη ηε 

ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζα δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία ησλ ζρέζεσλ. Ζ νηθνγέλεηα 

έρεη λα αληηκεησπίζεη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πηέζεηο. Οη γνλείο πεξλνχλ κηα 

ζεηξά ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηαδίσλ κέρξη λα απνδερζνχλ ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο 

ηνπ παηδηνχ ηνπο. Ζ ζεηξά απηψλ ησλ ζηαδίσλ δε δηαθέξεη απφ απηή πνπ αθνινπζεί 

ηελ απψιεηα ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ (Μαξγαξίηε, 2004). Γηα θάζε γνλέα ε 

απφθηεζε ελφο παηδηνχ απνηειεί πξνέθηαζε ηεο δσήο θαη κηα δεχηεξε επθαηξία 

εθπιήξσζεο ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπ πξνζδνθηψλ. Καζψο νη γνλείο 

επελδχνπλ ζηνλ εξρνκφ ελφο παηδηνχ, ην πιήγκα, φηαλ απηφ γελληέηαη κε αλαπεξία, 

είλαη κεγάιν. Αηζζήκαηα καηαίσζεο, αληθαλφηεηαο θαη ελνρνπνίεζεο αθνινπζνχλ 

ηελ απνηπρία γηα απηνεπηβεβαίσζε θαη νινθιήξσζε κέζα απφ ην παηδί 

(Κνληνπνχινπ, 1998). 
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Αξθεηνί πηζηεχνπλ φηη ε ζηάζε ησλ γνληψλ επεξεάδεη θαη ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ, 

θαη φηη ε θνηλσληθή ηνπο απνδνρή επεξεάδεηαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ γνληψλ 

απέλαληη ζην πξφβιεκα. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη ε 

αλαπεξία είλαη έλα γεγνλφο, ελψ ε κεηνλεμία γηα ηελ αλαπεξία θαηαζθεπάδεηαη 

αξρηθά απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα. Σελ κεηνλεμία γηα ηελ αλαπεξία ηνπ ην άηνκν 

αξρίδεη λα ηελ λνηψζεη φηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ην νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. πρλά λνηψζεη ηελ απφξξηςε θαη ηελ απνκφλσζε απφ ηνπο αλζξψπνπο 

γχξσ ηνπ (Μαξγαξίηε, 2004). Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνπο Cameron, Snowdon 

& Orr, (1992) νη νπνίνη έδεημαλ φηη κεηέξεο παηδηψλ αλαθέξνπλ κείσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνπο δηθηχνπ κεηά ηε γέλλεζε ή ηε δηάγλσζε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία 

θαη ζπλαηζζήκαηα απνκφλσζεο. 

Οη γνλείο πξνζπαζνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ηηο θηιίεο ησλ 

έθεβσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία, εθθξάδνληαο αλεζπρία γηα ην παξαγσγηθφ ηνπο 

κέιινλ. Καηαλαιψλνπλ επίζεο πνιχ ρξφλν ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ησλ 

παηδηψλ αλαγλσξίδνληαο φηη απηά ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ κεγάια πξνβιήκαηα ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο. Ζ γνλετθή ζηήξημε είλαη πνιχ ζεκαληηθή (Antle, Mills, Steele, 

Kalnins & Rossen, 2007). Μέζα απφ ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία 

κεηψλεηαη ν θίλδπλνο γηα δεπηεξνγελείο θαηαζηάζεηο (Antle, Mills, Steele, Kalnins & 

Rossen, 2007) φπσο πξνβιήκαηα βάξνπο, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, γαζηξεληεξηθά, 

ρακειή απηνεθηίκεζε απηνπεπνίζεζε, θαηάζιηςε θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο.(Pope 1992, Turk et al. 1997· Hogan et al.2000, φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Antle, Mills, Steele, Kalnins & Rossen, 2007). 

Οη Turnbull et al. (1999) βξήθαλ φηη νη γνλείο αλεζπρνχζαλ γηα ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε πνπ είραλ ηα παηδηά ηνπο θαη ζεσξνχζαλ φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε 

πξνζπάζεηα θαη εκπινθή απφ κέξνο ηνπο γηα λα μεθηλήζνπλ θαη λα δηαηεξεζνχλ νη 

θνηλσληθέο επαθέο (Turnbull et al. 1999, φπσο αλαθέξεηαη ζε Antle, Mills, Steele, 

Kalnins & Rossen, 2007). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο θηιίαο σο πεγή ζηήξημεο ελαληία ζην 

θνηλσληθφ άγρνο (Bagwell et al. 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζε Antler, Mills, Steele, 

Kalinins & Rossen, 2007) ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο 

νηθνγελείαο. 

χκθσλα κε ηνπο Hartman, Radin & McConnell (1992), νη δπζθνιίεο πνπ ε 

νηθνγέλεηα θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη είλαη παξά πνιιέο. Έλα άηππν δίθηπν είλαη 

ηζρπξφ εξγαιείν θαη ηδηαίηεξα νη νκάδεο απηνβνήζεηαο. Οη Singer θαη Irvin, (1989), 

αλαθέξνπλ φηη νη κεηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξία, είραλ βειηίσζε φζνλ αθνξά ζηελ 
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θαηάζιηςε θαη ην άγρνο. Σν ίδην ζπλέβαηλε κε φζνπο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο νκάδεο 

ζηήξημεο. Φάλεθε φηη νη κπακπάδεο ζπκκεηείραλ ιηγφηεξν απφ ηηο κεηέξεο. Ζ 

θνηλσληθή ζηήξημε επλνεί θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ζεσξείηαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Οη 

Grigal, Neubert, Moon θαη Graham (2003) εξεχλεζαλ ηηο πεπνηζήζεηο γνλέσλ έθεβσλ 

κε αλαπηπμηαθή αλαπεξία, φζνλ αθνξά ηηο επθαηξίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

ηνπο λα επηδείμνπλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ππήξρε ζπκθσλία αλάκεζα ζηνπο γνλείο γηα 

ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ δεμηνηήησλ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ην φηη ηα παηδηά είραλ 

αλάγθε απφ ηε δηδαζθαιία ηνπο. Οη Sands, Bassett, Lehmann θαη Spencer (1998) 

ζεκεηψλνπλ φηη νη καζεηέο έρνπλ αλάγθε φρη κφλν λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο 

απηνπξνζδηνξηζκνχ, αιιά θαη λα έρνπλ επαλαιακβαλφκελεο επθαηξίεο γηα ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ζρεδηαζκψλ. Απηέο νη επθαηξίεο κπνξεί λα αλαπηχζζνληαη ή λα 

κεηψλνληαη αλάινγα κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνληψλ θαη ηε ζηήξημε ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπο. Αλ ελζαξξχλνληαη νη γνλείο λα πηζηεχνπλ φηη ν απηνπξνζδηνξηζκφο είλαη 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, απηφ βνήζα ζεκαληηθά. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα (Abery, 1994, 

Field & Hoffman, 1994, Mithaug et al., 1998, Wehmeyer, 1996, φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Grigal, Neubert , Moon & Graham, 2003). 

Βαζηθφ εκπφδην γηα ηα λέα άηνκα κε αλαπεξία σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

απνηπγράλνπλ. Χζηφζν, απηφ πνπ έρνπλ αλάγθε απηά ηα άηνκα είλαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη έρνπλ δηθαίσκα ζηελ απνηπρία θαη ζηελ επαλεθθίλεζε κηαο 

πξνζπάζεηαο. Οη εκπεηξίεο απνηπρίαο απμάλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ θαη γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπο. (Ward, 1988, φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Harrison, 1997). Κάπνηεο πξνηάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζνπλ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη νη εμήο: λα εκπιέθνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα, λα ηνπο επηηξέπνπλ 

θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα θάλνπλ επηινγέο σο πξνο απηά πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα 

(ξνπρηζκφ- γνχζην), λα εκπιέθνπλ ηα άηνκα ζε θαζεκεξηλέο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ 

πνπ ζπλάδνπλ κε ηα φξηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη λα αιιεινυπνζηεξίδνληαη σο πξνο ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ 

ζέηνπλ (Harrison, 1997). 
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Ζ εξγαζία δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επεκεξία ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. Έρεη βξεζεί φηη ε εξγαζία θαηαπνιεκά ην άγρνο θαη απμάλεη ηα 

βηψκαηα αζθάιεηαο, αλεμαξηεζίαο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, απμάλεη ην εχξνο 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ θαη ζπκβάιιεη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ 

αηφκνπ (Cimarolli et al., 2006, φπσο αλαθέξεηαη ζε Μπνπρνξίθνπ, 2009). Κάλνληαο 

αλαθνξά ζην ίδην πεδίν, εληνπίδνπκε φηη ζρεηηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη ε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζηήξημε, φηαλ ιακβάλεηαη ζε πςειά επίπεδα απφ εξγαδφκελα άηνκα κε 

αλαπεξία, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ θνηλσληθνχ θχθινπ ησλ αηφκσλ θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο (Reinhard, 2001 ζε Cimarolli et al., 2006, 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Μπνπρνξίθνπ,2009). Παξάιιεια, ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη 

ςπρνινγηθά νθέιε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηξηάδνπλ ή πξνιακβάλνπλ ηελ αξλεηηθή 

ζηήξημε πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηα δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα ησλ αηφκσλ (Cimarolli et 

al., 2006 φπσο αλαθέξεηαη ζε Μπνπρνξίθνπ, 2009). 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ κε θηλεηηθή αλαπεξία ζηελ εξγαζία θαζνξίδεηαη θαη 

επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο νη ηθαλφηεηεο, ην θχιν, ε εθπαίδεπζε, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ε θνπιηνχξα. ινη απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηεο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, αιιά θαη ηελ απφδνζε (Szymanski, Hershenson, Enright & 

Ettinger, 1996, φπσο αλαθέξεηαη ζε Ellsum & Pedersen, 2005). Άιινη παξάγνληεο 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ άηνκνπ είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, 

ηα πεξηνξηζκέλα πξφηππα θαη νη πεξηνξηζκέλεο επηινγέο (Szymanski & Hanley- 

Maxwell, 1996, φπσο αλαθέξεηαη ζε Ellsum & Pedersen, 2005). Ζ επηηπρία ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ εξγαζία επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

νηθνγελείαο θαη ησλ θίισλ, ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε άηνκα ρσξίο αλαπεξία, ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ην επίπεδν εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ην επίπεδν θνηλσληθήο ελζσκάησζεο (Sacks et al., 1998). 

Σν λα έρεηο κηα αλαπεξία κπνξεί λα έρεη ιίγε επηξξνή ζηελ θαξηέξα θαη ηα ζρέδηα 

θάπνησλ αηφκσλ, ελψ άιια άηνκα κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη ε ίδηα αλαπεξία επεξεάδεη 

ηηο επαγγεικαηηθέο επηδηψμεηο, ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ θαη ηηο εκπεηξίεο δσήο ηνπο 

γεληθφηεξα. Με δπν ιφγηα, «ε αλαπεξία απφ κφλε ηεο δελ θαζνξίδεη ηελ εξγαζηαθή 

εμέιημε αιιά γίλεηαη αληηιεπηή σο παξάγνληαο θίλδπλνπ πνπ επεξεάδεη ηελ εμέιημε 

ηεο θαξηέξαο» (Szymanski & Hanley-Maxwell, 1996:49, φπσο αλαθέξεηαη ζε Ellsum 

& Pedersen, 2005). Απφ ηελ δηθή ηνπο πιεπξά, νη επηδηψμεηο ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

ηνκέα είλαη ινγηθέο. Χζηφζν εκπφδηα ππάξρνπλ, ηνπο πξνζθέξνληαη δνπιεηέο 

ρακειήο ηθαλφηεηαο θαη ρακεινχ εηζνδήκαηνο. 
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Κεθάλαιο 3 - Νέερ ηεσνολογίερ και εκπαίδεςζη 

Με ηνπο φξνπο Σ.Π.Δ. ή/θαη Ν.Σ., λννχληαη νη ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ θσδηθνπνίεζε, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, αλαδήηεζε, αλάθιεζε 

θαη κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε ςεθηαθή κνξθή κε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη 

δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. 

Ζ εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ Δθπαίδεπζε απνηειεί αλαγθαηφηεηα πνπ δελ 

επηδέρεηαη ζρεδφλ θακία ακθηβνιία θαη, ε νξζή αμηνπνίεζή ηνπο, ζα επηθέξεη 

νπζηαζηηθέο θαηλνηνκίεο κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, ηφζν ζηα κέζα 

δηδαζθαιίαο φζν θαη ζηε καζεζηαθή-δηδαθηηθή δηαδηθαζία απηή θαζεαπηή. Ζ 

αμηνπνίεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, 

ζπληζηά κηα ζεκαληηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξέκβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηα ζρνιεία απνζθνπεί ηφζν ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ φζν θαη ζηελ αιιαγή ηεο 

δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Απψηεξνο 

ζηφρνο κέζα απφ ηηο λέεο απηέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο είλαη λα πξνσζεζεί ε 

δηεξεπλεηηθή θαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη γεληθφηεξα ε απφθηεζε λέσλ γλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο. 

 

3.1. ΣΠΔ και Μάθηζη 

Ζ πιεξνθνξηθή θαη νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε 

θαη ηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο ζε κηα θαηεχζπλζε φπνπ 

ε κάζεζε ζα γίλεη ελεξγεηηθή θαη νη καζεηέο ζα πεηξακαηίδνληαη, ζα αλαδεηνχλ, ζα 

αλαθαιχπηνπλ θαη ζα ραίξνληαη ηε γλψζε, ζα καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα είλαη 

κεζνδηθνί θαη λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο, λα 

επηρεηξεκαηνινγνχλ, λα ζθέθηνληαη θαη λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα, ζα θαιιηεξγνχλ 

ηηο θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο, ζα αγαπνχλ ηε κάζεζε (Κφκεο, 2004). 

Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε, νη καζεηέο λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ θαη λα 

αγαπάλε ηε κάζεζε γηαηί ζα δήζνπλ ζε έλα θφζκν πνπ αιιάδεη γξήγνξα θαη απαηηεί 

ζπλερή θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε. Ο ππνινγηζηήο, ζε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί βέβαηα λα αληηθαηαζηήζεη ην δάζθαιν θαη ην βηβιίν. Ο 

δάζθαινο παίδεη θαη πξέπεη λα παίδεη θεληξηθφ ξφιν, ηδηαίηεξα ζηηο κηθξέο ειηθίεο. 

Υξεζηκνπνηεί ζαλ θχξην εξγαιείν ην ιφγν, πνπ θηλεηνπνηεί ηε θαληαζία. Δπίζεο ν 

ξφινο ηνπ βηβιίνπ είλαη ζεκαληηθφο. Απνηειεί βάζε αλαθνξάο φπνπ κπνξεί λα 
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αλαηξέμεη ν καζεηήο θάζε ζηηγκή. Μεηαθέξεηαη θαη μεθπιιίδεηαη εχθνια. κσο, ε 

ρξήζε πνηνηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα βνεζήζεη ην έξγν ηνπ 

δαζθάινπ θαη λα ζπκπιεξψζεη θελά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβαηηθνχ-έληππνπ 

βηβιίνπ. Δλψ ν δάζθαινο κε ρξήζε ηνπ ιφγνπ θηλεηνπνηεί ηε θαληαζία, ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη ηα επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο κπνξνχλ λα δξάζνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηηο αηζζήζεηο. Δπηπιένλ, ηα πνιπκέζα ζε 

ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά επνπηηθά κέζα, πξνζθέξνπλ θάηη πεξηζζφηεξν. Ο καζεηήο 

δελ παξαθνινπζεί παζεηηθά. Γε κεηαηξέπεηαη ζε ζεαηή. πκκεηέρεη θαη απηελεξγεί. 

Κπξίσο φκσο ε ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επνκέλσο πινήγεζεο ζηε γλψζε αλάινγα κε ηε δηάζεζε, ην 

ελδηαθέξνλ ή θαη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ καζεηή. Δλεξγνπνηεί ην καζεηή θαη ζπγρξφλσο 

ζπάεη ηελ «παγσκέλε- ζηαηηθή» εξγνλνκία ηνπ βηβιίνπ. Δπίζεο, νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ είλαη ζεκαληηθέο. Δάλ αμηνπνηεζνχλ ζσζηά 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο απφ πνιιέο πεγέο, 

ζηελ πξφζβαζε ζε επίθαηξε γλψζε θαη πιεξνθφξεζε, ζηελ επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κε άιινπο καζεηέο, ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κνπζεία, εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο θ.ιπ. θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πινχζηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα επλνεί ηε ζπλεξγαηηθή, ηε δηεξεπλεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή 

κάζεζε. 

 Ζ  εηζαγσγή επέιηθησλ δηαδηθαζηψλ ζηε δηδαθηηθή κπνξεί λα πξνάγεη ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε θαη ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε, λα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

ελεξγεηηθήο θαη απηφλνκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, λα πξνσζήζεη ηελ νκαδηθή 

εξγαζία, λα δηαθνξνπνηήζεη δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ, λα εληζρχζεη ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο, λα 

επηηξέςεη δηαθνξεηηθά καζεζηαθά κνληέια, λα ππνζηεξίμεη δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο 

κάζεζεο. 

Καζψο δνπιεχνπλ κε κεγάιεο ζπιινγέο δεδνκέλσλ, νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ νκαδνπνίεζε, ε νξγάλσζε 

θαη ε ηαμηλφκεζε γίλνληαη ζπλήζεηα θαη νξγαλψλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο κε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ, 

φπσο εθεκεξίδεο θαη εγθπθινπαίδεηεο, νη καζεηέο θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο 

πξνζεθηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζπγγξαθέα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη κε ην αλ νη πιεξνθνξίεο 

βαζίδνληαη ζε γεγνλφηα ή ζε πξνζσπηθέο γλψκεο. 
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Έλαο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα μεπεξαζηνχλ νη θπζηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη λα δψζεη επηπιένλ επθαηξίεο κάζεζεο ζηνπο καζεηέο. Αθφκα θαη ν 

καζεηήο πνπ δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κνξθσζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Ο 

ππνινγηζηήο κπνξεί λα εξγαζζεί κε ηαρχηεηα πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ θαη φρη κε έλα θνηλφ ξπζκφ ελψ επηηξέπεη ζε έλα καζεηή λα γπξίζεη πίζσ, λα 

δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο θαη λα θάλεη ιάζε ρσξίο λα ηα βιέπνπλ νη άιινη. ηαλ νη 

καζεηέο θαίλεηαη λα απνηπγράλνπλ, αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ρακειφηεξνπ 

επηπέδνπ, δίλνληαο θαη ιακβάλνληαο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα πάξνπλ 

ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, κέρξη λα βειηηψζνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηέο ηνπο. Οη 

ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε απηνχο ηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

δνπιέςνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ, ςάρλνληαο πιεξνθνξίεο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Έηζη καζαίλνπλ λα 

αληαιιάζζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, λα αλαπηχζζνπλ θξηηηθφ πλεχκα 

θαη παξαθηλνχληαη λα απνθηήζνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ππνζηεξίμνπλ 

απηνχ ηνπ ηχπνπ ηε δξαζηεξηφηεηα. 

    Σα πνιπκέζα κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, πνπ 

αληινχληαη απφ ηα πξνεγνχκελα καζήκαηα θαη ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ θαη λα ηα 

ζπλδέζνπλ κε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Οη πξαθηηθέο εθαξκνγέο θάλνπλ ην κάζεκα 

πινπζηφηεξν, «δηαζθεδάδνπλ» ην καζεηή θαη ηνλ πξνθαινχλ λα ζπλερίζεη. 

 

3.2. Οι ΣΠΔ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού 

Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αλαλεψζνπλ ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο 

κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δηαπηζηψλνπλ ζπρλά φηη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

νδεγεί ζε αλαζεψξεζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο δηαθνξνπνίεζεο, πεξηζζφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη νκαδηθή εξγαζία, 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ βαζκνχ κάζεζεο ησλ καζεηψλ. 

Ζ έξεπλα πξνζδηνξίδεη ηξεηο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο, ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. Σε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζαλ έλα κεράλεκα-εθπαηδεπηή, πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ην ρξεζηκνπνηνχλ κφλνη ηνπο, ζπρλά σο αληακνηβή γηα 

ηελ θαιή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ηε ρξήζε εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ, φπσο επεμεξγαζηέο 
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θεηκέλνπ, γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ππάξρνπζα κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηελ επηλφεζε 

λέσλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ή εξγαζηψλ, ησλ νπνίσλ ε πινπνίεζε γίλεηαη εθηθηή ή πην 

εχθνιε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ θαη λα 

επηιέγνπλ ηνπο ηξφπνπο εξγαζίαο ηνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ θαιχηεξα. Ζ 

εχθνιε πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθνξηψλ ζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ ειέγρεη 

θαη δελ πεξηνξίδεη ηελ πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ κε ηηο νπνίεο δνπιεχεη ν καζεηήο, θαη 

φηη νη έξεπλεο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε θαηλνχξγηεο θαηεπζχλζεηο. Οη καζεηέο 

εξεπλνχλ ηδέεο κφλνη ηνπο, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έηνηκνπο λα δψζνπλ λέεο 

πιεξνθνξίεο, λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κε πξνεγνχκελα καζήκαηα ή λα αλαθαηεπζχλνπλ 

ηε ζθέςε, φηαλ ε δηαδηθαζία κάζεζεο έρεη θηάζεη ζε αδηέμνδν. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη 

νη καζεηέο γίλνληαη ζπλεξγάηεο ζηε κάζεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή γηα λα 

δηεξεπλήζνπλ λέεο πεξηνρέο καδί. 

Οη καζεηέο πνπ δνπιεχνπλ ζε κηθξέο νκάδεο ζηνλ ππνινγηζηή, ζπλεξγάδνληαη γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με επίθεληξν ηνλ ππνινγηζηή ζπδεηνχλ ηδέεο, αθνχλ 

άιινπο θαη βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία θαη ζηε γλψζε ν έλαο ηνπ άιινπ. πρλά ε 

δηαδηθαζία επεμήγεζεο ησλ ζθέςεσλ ηνπο ζηνπο άιινπο βνεζάεη θάζε έλα καζεηή λα 

θαηαλνήζεη θαη λα κάζεη κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ νκαδηθή εξγαζία κε 

ηνπο ππνινγηζηέο απαηηεί θαιή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο. Δπίζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ζπγθξνηνχληαη νη νκάδεο είλαη ζεκαληηθφο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα κειεηήζνπλ 

πξνζεθηηθά ηηο δηαθνξέο ζηηο ηθαλφηεηεο, ην θχιν θαη ηελ πνιηηηζκηθή εκπεηξία. Οη 

δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νκαδηθή εξγαζία ζα 

είλαη ζεκαληηθέο. Οη έξεπλεο πξνηείλνπλ φηη κηα νκάδα ηξηψλ καζεηψλ είλαη ην 

βέιηηζην κέγεζνο. Μεξηθέο θνξέο ζε δεπγάξηα, ν έλαο καζεηήο κπνξεί λα 

θπξηαξρήζεη έλαληη ηνπ άιινπ, ελψ, αλ ε νκάδα είλαη κεγαιχηεξε, κεξηθνί καζεηέο δε 

ζπκκεηέρνπλ θαζφινπ. Δθεί φπνπ ε ηθαλφηεηα θαη ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ 

ηαηξηάδνπλ, ε εξγαζία ζε δεπγάξηα κπνξεί λα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη λα 

δεκηνπξγεί ιηγφηεξν άγρνο γηα ηε κάζεζε. Ζ επζχλε κνηξάδεηαη θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη έλα πεξηβάιινλ, φπνπ ε ιάζνο απάληεζε δελ είλαη πξφβιεκα, φηαλ νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ην γηαηί θαη λα κάζνπλ απφ ηα ίδηα ηνπο ηα ιάζε. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη ζαθείο ζρεηηθά κε ην ζηφρν, ηνλ νπνίν ζέηνπλ θαη κε ην 

ηη ειπίδνπλ λα επηηεπρζεί. Μεξηθέο θνξέο νη καζεηέο ζα εξγάδνληαη ζε νκάδεο, αιιά 

ζα πξέπεη λα παξάγνπλ αηνκηθά απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο πνπ δνπιεχνπλ ζε κηα 
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νκαδηθή εξγαζία γηα λα παξάγνπλ έλα νκαδηθφ απνηέιεζκα είλαη πηζαλφηεξν λα 

δνπιέςνπλ ζπλεξγαηηθά. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα επηβεβαηψλνπλ φηη νη ππνινγηζηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αμηφινγεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα 

επηβεβαηψζνπλ φηη ε δνπιεηά κε ηνπο ππνινγηζηέο πεξηιακβάλεη ζηφρνπο νη νπνίνη 

έρνπλ ζαθή καζεζηαθά απνηειέζκαηα, πεξηγξάθνληαη απιά θαη άκεζα, πξνζθέξνπλ 

επθαηξίεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο, ζπλδένληαη κε ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν 

φισλ ησλ καζεηψλ. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο αλακέλεηαη λα εξγαζηνχλ. Πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ηη ζα κάζνπλ, γηαηί πξέπεη λα ην κάζνπλ, αλ ε εξγαζία αθνξά έλα άηνκν ή 

κηα νκάδα, πφηε ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή θαη ηέινο πψο ζα αμηνινγεζεί 

ε δνπιεηά ηνπο. Δπεηδή ε ζρέζε αλάκεζα ζην καζεηή θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αιιάδεη φηαλ εηζάγνληαη νη ππνινγηζηέο, κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ κε ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο. ηαλ αξρίδεη ε 

εξγαζία κε ηνλ ππνινγηζηή νη καζεηέο ζπρλά δεηάλε βνήζεηα θαη ε επέκβαζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπλήζσο ελζαξξχλεη ή ελδπλακψλεη ηε κάζεζε. Ο έιεγρνο θαη ε 

δηαρείξηζε ηεο κάζεζεο γίλεηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη 

ζχκβνπινο γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζέζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη 

ζθνπνχο. Καζψο νη καζεηέο απνθηνχλ κεγαιχηεξε εκπεηξία ζηελ πιεξνθνξηθή 

ρξεηάδνληαη ιηγφηεξε ελζάξξπλζε γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ππνινγηζηή, αιιά ε 

απνηειεζκαηηθή επέκβαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα ηνπο βνεζήζεη λα ζθεθηνχλ ηη έρνπλ 

θάλεη θαη λα πξνβιέςνπλ ηη ζα ζπκβεί κεηά απφ κηα ελέξγεηα ηνπο. 

Μεξηθέο θνξέο απαηηείηαη ε παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα αιιάμεη ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ καζεηψλ, πξνηείλνληαο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή 

δίλνληαο κηα λέα πιεξνθνξία. Καζψο νη καζεηέο απνθηνχλ κεγαιχηεξν έιεγρν ζηελ 

δηθή ηνπο κάζεζε, ε θχζε ηεο παξέκβαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη θαη πάιη. Ο 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κεηαηξέπεηαη ζε ξφιν ελδπλάκσζεο θαη δηεπθφιπλζεο θαη 

νη καζεηέο γίλνληαη πην πξφζπκνη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 

3.3. Ένηαξη ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 

Ζ εηζαγσγή θαη ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζπληζηά κηα 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζήκεξα. ηφρνο 
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πξέπεη λα είλαη αθελφο ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε 

ρξήζε ηνπο θαη αθεηέξνπ ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δίλαη 

πιένλ απνδεθηφ φηη νη λέεο ζπλζήθεο ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο» επηβάιινπλ ηελ 

αλάγθε αλακφξθσζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Οη 

λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ έρνπλ εμειηρζεί ζεκαληηθά 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ εμέιημε απηή ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε δηεπαθή 

αλζξψπνπ – κεραλήο, ην δηαδίθηπν, ηα πνιπκέζα αιιά θαη κε ηα ζχγρξνλα 

ινγηζκηθά. Σαπηφρξνλα, ε εμέιημε ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο έληαμεο ηεο πιεξνθνξηθήο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππήξμε αξθεηά γξήγνξε ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Γελ 

έιεηςαλ, σζηφζν, νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νη πνιιαπιέο ζεσξήζεηο γηα ηε 

ζέζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ έληαμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη θάζε θνξά 

ζπλάξηεζε πνιιψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ε εηζαγσγή, ηνπο πξνο επίηεπμε 

δηδαθηηθνχο θαη γλσζηηθνχο ζηφρνπο, ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπγθπξίεο ηελ πεξίνδν ηεο, ηελ εηζαγσγή, ην επίπεδν ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηηο 

θηινζνθηθέο θαη ηδενινγηθέο ζεσξήζεηο ησλ πξσηεξγαηψλ, ηελ εμέιημε ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

 

3.3.1. Πποζεγγίζειρ ηηρ ειζαγυγήρ ηηρ πληποθοπικήρ και ηυν νέυν ηεσνολογιών 

ζηην εκπαίδεςζη. 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε: ηελ 

πιεξνθνξηθή σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ κπνξεί λα εληαρζεί ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα δηδαρζεί ζε δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ 

πιεξνθνξηθή σο κέζν γλψζεο, έξεπλαο θαη κάζεζεο, πνπ δηαπεξλά φια ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα θαη ηελ πιεξνθνξηθή σο ζηνηρείν ηεο γεληθήο θνπιηνχξαο αιιά θαη 

θνηλσληθφ θαηλφκελν. Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο δελ αιιεινζπγθξνχνληαη αιιά 

αληίζεηα αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη αιιεινεμαξηψληαη. Έηζη, κέζα ζηελ 

θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, θαίλεηαη λα επηθξαηνχλ ηξεηο ηάζεηο (πξφηππα) 

ρξήζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 
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Ζ πξψηε είλαη ε ηερλνθεληξηθή πξνζέγγηζε (1970-1980) θαηά ηελ νπνία ε 

πιεξνθνξηθή θαη νη λέεο ηερλνινγίεο δηδάζθνληαη σο απηφλνκν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Ζ ηερλνθεληξηθή πξνζέγγηζε ππήξμε ε πξψηε ρξνλνινγηθά πξνζέγγηζε 

εηζαγσγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ πξνζέγγηζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηερλνθξαηηθφ ληεηεξκηληζκφ θαη έρεη σο βαζηθή επηδίσμε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. 

Ζ πιεξνθνξηθή ζηα πιαίζηα απηά ζεσξείηαη απηνηειέο γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε νλνκάδεηαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε (1980-1989) θαη 

εληάζζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο κέζα ζε φια ηα καζήκαηα, σο έθθξαζε κηαο νιηζηηθήο, 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο γεληθφηεξα, 

δηδάζθνληαη κέζα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ θαη δε ζπληζηνχλ 

ηδηαίηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ πξνζέγγηζε απηή πξνυπνζέηεη ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αληηιήςεηο, ηφζν ζηελ επηινγή ηεο γλψζεο θαη ηεο 

δηδαθηηθήο πξαθηηθήο φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή. Οη αλαηξνπέο πνπ ζα πξνθαιέζεη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ε 

εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ηεο ζε ππνδνκέο ηελ 

θαζηζηνχλ βξαρππξφζεζκα κε εθαξκφζηκε. 

Ζ ηξίηε πξνζέγγηζε απνηειεί ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ θαη νλνκάδεηαη 

πξαγκαηνινγηθή πξνζέγγηζε (1990-ζήκεξα). Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηδαζθαιία 

ελφο ακηγνχο καζήκαηνο γεληθψλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο θαη ηελ πξννδεπηηθή 

έληαμε ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ θαη δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ σο κέζν ζηήξημεο 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. Ζ έκθαζε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, δίλεηαη ζηηο γλσζηηθέο θαη 

ηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. πσο αλαθέξεη ν Ράπηεο (2001) νη λέεο ηερλνινγίεο δελ απνηεινχλ κφλν 

έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, πνπ είλαη απαξαίηεην ζήκεξα γηα ηνλ ηερλνινγηθφ 

αιθαβεηηζκφ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη έλα ζεκαληηθφ επνπηηθφ «πνιχ-κέζν» θαη 

γλσζηηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο γηα φια ηα καζήκαηα. 

 

3.3.2. Οι ΣΠΔ ζηην Δλληνική εκπαίδεςζη 

Ζ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιεληθή Δθπαίδεπζε μεθίλεζε απφ ηα 

Σερληθά – Δπαγγεικαηηθά θαη ηα Πνιπθιαδηθά Λχθεηα θαηά ηελ πεξίνδν 1983-1985. 

ηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζηα Γπκλάζηα απφ ην 1992 θαη απφ ην 1998 ζηα Γεληθά 
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Λχθεηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη λέεο ηερλνινγίεο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηελ θαζηέξσζε ελφο ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ αξθεηψλ ζρνιείσλ κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

ζην πιαίζην ηεο δηεχξπλζεο ηνπ σξαξίνπ ηνπ (νινήκεξε ιεηηνπξγία). 

ηε ρψξα καο, νη κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε αθνινχζεζαλ ηελ ηερλνθεληξηθή πξνζέγγηζε. ήκεξα 

ε εηζαγσγή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εκπλέεηαη απφ ην 

νινθιεξσκέλν πξφηππν εηζαγσγήο ελψ δαλείδεηαη (ιφγσ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε) ηδέεο ηνπ πξαγκαηνινγηθνχ πξνηχπνπ. ζνλ 

αθνξά ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, εθαξκφδεηαη ην πξαγκαηνινγηθφ πξφηππν 

εηζαγσγήο κε εκθαλή φκσο ζηνηρεία ηνπ ηερλνινγηθνχ κνληέινπ. Ο Κφκεο (2004) 

αλαθέξεη φηη κέρξη θαη ην 1997 ε εηζαγσγή θαη έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε δηαπλέεηαη θαζαξά απφ ην ηερλνθεληξηθφ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ην 

πξαγκαηνινγηθφ κνληέιν, αθνχ ζε επίπεδν γπκλαζίνπ ε εηζαγσγή ελφο καζήκαηνο 

πιεξνθνξηθνχ αιθαβεηηζκνχ ζπλάδεη πεξηζζφηεξν κε απηή ηελ πξνζέγγηζε. 

Γηα πξψηε θνξά, ην 1997 μεθηλά ην πηινηηθφ πξφγξακκα «Οδχζζεηα», έλα 

νινθιεξσκέλν πηινηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ έληαμε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην ΤΠ.Δ.Π.Θ θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα έξγα ηεο Οδχζζεηαο 

πεξηιακβάλνπλ αλάπηπμε ππνινγηζηηθήο θαη δηθηπαθήο ππνδνκήο ζηα ζρνιεία, 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη 

ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ηφρνο είλαη ε ηερλνινγία λα αμηνπνηεζεί ζηε 

δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ, ζηηο δξάζεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε καζεηηθή δσή, 

ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φινπο ηνπο καζεηέο, 

θαζεκεξηλά. 

 

3.3.3. Η σπήζη εκπαιδεςηικού λογιζμικού ζηην εκπαίδεςζη 

Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζαλ κέζν δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο έρεη κηθξή ειηθία 

θαη ε παξαγσγή ηνπ γίλεηαη θπξίσο απφ εκπνξηθέο εηαηξίεο θαη φρη απφ θνξείο 

ζρεηηθνχο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Λφγσ ηεο κηθξήο ηνπ ειηθίαο δελ έρεη 

κειεηεζεί αξθεηά ηφζν σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηάο ηνπ, φζν θαη σο 

πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη. Δμ' αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

παξαγσγή ηνπ γίλεηαη απφ εκπνξηθέο εηαηξίεο, δελ ππάξρεη ε ζρέζε πνπ ζα πξέπεη λα 
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ππάξρεη κεηαμχ ελφο πξντφληνο πνπ απνζθνπεί ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ θαη έξγνπ. 

ε κηα πξνζπάζεηα λα ζέζεη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ, ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην πξνηείλεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε θηιηθφηεξε, ειθπζηηθφηεξε, πινπζηφηεξε θαη πνιχπιεπξε 

παξνπζίαζε ηεο χιεο, ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ καζεηή κέζα απφ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεηξακαηηζκφ θαη δηεξεχλεζε, 

ζηε ζπκπχθλσζε πνιιψλ καθξνζθειψλ θεηκέλσλ ζε νπηηθναθνπζηηθά κελχκαηα κε 

κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα πιεξνθνξίαο, ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλεη ν 

καζεηήο θαη ηνπ θφπνπ πνπ θαηαβάιιεη γηα ηελ αθνκνίσζε ηεο χιεο-πεξηερνκέλνπ, 

ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαηηθήο αιιά θαη ηεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο (νη 

καζεηέο ζην πιαίζην θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη αιιά θαη 

ν θάζε καζεηήο μερσξηζηά κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο 

κάζεζεο). 

Γηα λα ζπλδέζεη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη έξγν, ην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην εθζπγρξνλίδεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ψζηε λα 

πξνβιέπνπλ ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, ζπλδέεη ηηο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζην πιαίζην 

ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, εληάζζεη ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζην ζπλνιηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ. 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ Πιεξνθνξηθή, ηνπο ππνινγηζηέο, ην Internet θαη γηα ην πψο 

απηά κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη ζήκεξα πάξεη 

κεγάιεο δηαζηάζεηο. Σν ππνπξγείν Παηδείαο έρεη βεβαίσο εμνπιίζεη ηα ζρνιεία κε 

εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο, αιιά απηφ είλαη έλα κηθξφ πξψην βήκα. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο θαη θπξίσο νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ησλ 

ππνινγηζηψλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ελζσκαησζνχλ νη ππνινγηζηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Αιιά θαη απηά κφλα ηνπο δελ αξθνχλ. Υξεηάδεηαη θαη ην θαηάιιειν 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ. 

ήκεξα ε παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ κηθξή, 

ελψ ε πνηφηεηα ηνπ δηεζλνχο εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε εμήο: «...Γπζηπρψο, ηα παξαδείγκαηα 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαιήο πνηφηεηαο, είλαη δηεζλψο πνιχ ιίγα. ρεηηθέο 

κειέηεο πνπ δηεμάγνληαη ηα δεθαπέληε ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο ΖΠΑ, 

ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ηξία βαζηθά αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηελ έιιεηςε 
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εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαιήο πνηφηεηαο, είλαη ηα εμήο: α) ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ παξάγεηαη σο αλεμάξηεην πξντφλ θαη φρη σο κέξνο ελφο παθέηνπ 

δηδαθηηθνχ πιηθνχ πνπ εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα πνπδψλ, β) νη 

κεραληζκνί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη αλεπαξθείο, γ) ην 

θφζηνο παξαγσγήο είλαη κεγάιν». 

Αλ θαη ηα παξαπάλσ δελ αλαθέξνληαη επζέσο ζην ππάξρνλ Διιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ, ε θαηάζηαζε δελ είλαη δηαθνξεηηθή. Σα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα 

δηάθνξα πξντφληα, αλαθέξνληαη ζε γεληθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα θαη είλαη αζπκβίβαζηα κε απηφ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ. Απηφ θαζηζηά 

δχζθνιε έσο αδχλαηε ηελ     έληαμε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ δηδαζθαιία, αιιά θαη 

πνιπηέιεηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή κε απηφ ζην ζπίηη. Πνιιέο θνξέο ηα 

πξντφληα εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγνχλ ζαλ βηβιίν, κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη πξνηηκεηέα ε κειέηε κε απηά, επεηδή πην εχθνια κειεηά θαλείο απφ έλα βηβιίν, 

παξά απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Λείπνπλ νη πξνζνκνηψζεηο πξαγκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (ζηα ζεηηθά καζήκαηα, αιιά κπνξεί λα γίλεη θαη ζε άιια π.ρ. Ηζηνξία, 

Κνηλσληνινγία), κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί ν καζεηήο λα πεηξακαηηζηεί κε 

κεηαβνιέο κεγεζψλ, ψζηε λα νδεγεζεί ζε ζρέζεηο θαη λφκνπο. Γε ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

άκεζα βνεζήκαηα ζηα καζήκαηα ησλ καζεηψλ θαη έηζη νη καζεηέο δελ έρνπλ άκεζν 

ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζνχλ κε απηά. Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηάμε εμ 

αηηίαο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, αιιά θαη απφ έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 

3.3.4. Οι εκπαιδεςηικοί και ηο εκπαιδεςηικό λογιζμικό 

Ο κεγάινο φγθνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζήκεξα απέρεη πνιχ απφ ην λα ζεσξείηαη 

νηθείνο κε ηελ Πιεξνθνξηθή. κσο ε Πιεξνθνξηθή έρεη εηζρσξήζεη ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο καο, άξα ε ρξήζε ηεο θαη ε γελίθεπζή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ζεσξείηαη βέβαηα. ε ιίγν θαηξφ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζα έρεη 

θαζηεξσζεί ζαλ έλα επί πιένλ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Ζ αλάγθε γηα επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη επηηαθηηθή. Καηά ην δηάζηεκα 2002-2008 (Έξγα: Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο, ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ), ζρεδηάζηεθαλ θαη ιεηηνχξγεζαλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηηο ΣΠΔ γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 100.000 εθπαηδεπηηθνχο. Ζ 

εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ 

επηηεχρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ. Ση ζπκβαίλεη φκσο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

Παξαδνζηαθά νη εθπαηδεπηηθνί θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη θπξίσο ηα εθπαηδεπηηθά 
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εξγαιεία ηνπο. Οη ζεκεηψζεηο, νη δηαθάλεηεο, ηα απνζπάζκαηα video θαη 

ερνγξαθήζεσλ, ηα πεηξάκαηα θ.α. πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε 

γίλνληαη απφ ηνλ ίδην. Αθφκα θαη ηα βηβιία θαζψο θαη ηα ζρνιηθά βνεζήκαηα 

γξάθνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο. Αιιά ζηελ παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά. Λφγσ ηεο εηδηθήο ηερληθήο θχζεο απηήο ηεο εξγαζίαο 

ε παξαγσγή γίλεηαη απφ άηνκα μέλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Δίλαη πηζαλφ ζε 

νξηζκέλα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο λα ζπκκεηέρνπλ θαη εθπαηδεπηηθνί, αιιά απηφ δελ 

αιιάδεη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε θαηαζθεπή ελφο εξγαιείνπ 

πνπ απνζθνπεί ζηε δηδαζθαιία, μεθεχγεη απφ ηνπο θπζηθνχο θνξείο ηεο. Απηφ κπνξεί 

λα έρεη ζαλ ζπλέπεηεο, αθ' ελφο νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ αγθαιηάζνπλ έλα ηφζν 

ηζρπξφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, αθ' εηέξνπ ην παξαγφκελν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ λα 

κελ έρεη ηα ζηνηρεία, πνπ κφλν νη κάρηκνη εθπαηδεπηηθνί θαηαθηνχλ κε ηελ εκπεηξία 

ηνπο θαη κε ηα νπνία θαηαθέξνπλ λα πξνζαξκφδνπλ ην κάζεκά ηνπο ζηηο εθάζηνηε 

ζπλζήθεο. 

Παξφια απηά ππάξρεη εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ έρεη παξαρζεί θαη αμηνινγεζεί 

κε απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη κπνξεί λα ζηεξίμεη επνηθνδνκεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ ρξήζε ηνπ απνηειεί άιιε κία πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Απφ ην 

2008 μεθηλά κία λέα θηιφδνμε πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Δζηηάδεηαη ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Οη εθπαηδεπηηθνί 

επηκνξθψλνληαη αλά εηδηθφηεηα, γλσξίδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπο θαη καζαίλνπλ πψο λα ηα εληάζζνπλ ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

3.4. Πληποθοπικόρ Αλθαβηηιζμόρ 

ε θάζε θείκελν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζρεηηθφ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάρπζε 

ησλ ΝΣ ζηελ εθπαίδεπζε, ππάξρεη εθηελήο αλαθνξά ζηνλ «Πιεξνθνξηθφ 

Αιθαβεηηζκφ». ηελ νπζία, ζε απηφλ ην φξν ζπκππθλψλνληαη νη επηδησθφκελνη 

ζηφρνη κε ηελ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Βέβαηα νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «Πιεξνθνξηθνχ Αιθαβεηηζκνχ» δηαθέξνπλ θαη πνιιέο θνξέο 

είλαη αιιεινζπγθξνπφκελεο. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί επηρεηξνχκε λα ηηο 

θσδηθνπνηήζνκε ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ζρεηηθά κε ηε εηζαγσγή ησλ ΝΣ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε. 
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Κνηλή αλαθνξά ζε φια ηα ζρεηηθά θείκελα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, είλαη φηη ε 

εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνζθνπεί λα πξνεηνηκάζεη ηνπο ζεκεξηλνχο 

καζεηέο θαη απξηαλνχο πνιίηεο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε κία θνηλσλία ζηελ νπνία νη 

ππνινγηζηέο βξίζθνληαη παληνχ. Απφ ηα απηφκαηα κεραλήκαηα ησλ ηξαπεδψλ κέρξη 

ηηο ςεθηαθέο ηαπηφηεηεο θαη απφ ηελ αζηείξεπηε πεγή πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν, 

κέρξη ηε δηεχξπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείν θαη 

ησλ ινγηζκηθψλ δηαθίλεζεο θσλήο θαη εηθφλαο. 

Ο απξηαλφο πνιίηεο ζα αληηκεησπίζεη έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ξηδηθά 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 ή ηνπ ΄60. Οη δηαθνξέο δελ ζπλίζηαληαη 

κφλν ζην ηερλνινγηθφ επίπεδν ή ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ αλνίγνπλ νη 

λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή, ηελ νηθνλνκία, ηελ πγεία θιπ. Αιιαγέο θαη 

κάιηζηα κε ηε κνξθή ρηνλνζηηβάδαο έξρνληαη θαη ζε ζέκαηα εζηθήο, αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, αζθάιεηαο, θνηλσληθψλ δνκψλ θιπ. Γηα παξάδεηγκα ν 

εθδεκνθξαηηζκφο ηεο πιεξνθφξεζεο κέζα απφ ην δηαδίθηπν ζπλνδεχεηαη απφ 

αιιαγέο ζηα πηζηεχσ ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, ε επθνιία κε ηελ νπνία νη πνιίηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα θξαηηθά 

αξρεία κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government), 

ζπλνδεχεηαη κε κία επαλαζεψξεζε ηεο έλλνηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο 

αηνκηθφηεηαο θαη νχησ θαζεμήο. 

Γελ είλαη ε πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο πνπ νη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο ζπλδένληαη άκεζα κε επξχηεξεο θνηλσληθέο αιιαγέο. Ζ αλαθάιπςε ηνπ 

αιθαβήηνπ ζηελ αξραία Διιάδα ζπλδέζεθε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο ζθέςεο, 

ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο θηινζνθίαο, ε αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο ηνλ 15ν αηψλα 

ζπλδέζεθε κε ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ, ηε γέλλεζε ηεο βηνκεραλίαο, ηελ 

αλάπηπμε ησλ εζληθηζκψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηειηθά κε ηηο θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο 

ησλ επφκελσλ αηψλσλ, ε αλαθάιπςε ησλ αηκνκεραλψλ ζπλδέζεθε κε ηε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηαμηθήο πάιεο θ.ν.θ. 

Ζ άπνςε φηη νη ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο πξνθαινχλ ηηο θνηλσληθέο 

επαλαζηαηηθέο αιιαγέο δελ επζηαζεί. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Murray, νη 

ζπλζήθεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη επξχηεξεο θνηλσληθέο αιιαγέο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθέο    επαλαζηάζεηο πξνυπήξραλ θαη ε 

πνιππινθφηεηα θαη ε εκβέιεηά ηνπο ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηηο δπλαηφηεηεο 

νπνηαδήπνηε ηερλνινγηθήο αλαθάιπςεο (Murray, 2000). κσο είλαη αδηακθηζβήηεην 

φηη ζπγθεθξηκέλεο αλαθαιχςεηο επηηάρπλαλ ηελ θνηλσληθή εμέιημε θαη ζπλδένληαη 
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άκεζα κε απηή. Ζ ηερλνινγία, απφ κφλε ηεο, δελ πξνθαιεί θνηλσληθέο αιιαγέο θαη 

ηδενινγηθέο αλαηξνπέο. Μπνξεί φκσο λα εληζρχζεη θαη λα επηηαρχλεη δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

Με ηελ έλλνηα απηή νη ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ, απφ κφλεο ηνπο, δε κπνξνχλ λα επηθέξνπλ θακία θνηλσληθή αιιαγή. 

ίγνπξα φκσο ε δηάδνζή ηνπο θαη ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπο επεξεάδνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θφζκν γχξσ καο θαη αιιάδνπλ ην ζχζηεκα αμηψλ 

ηεο θνηλσλίαο καο. Αλάκεζα ζε άιια, ινηπφλ, επεξεάδνπλ θαη ηηο απφςεηο καο γηα ην 

πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηξνπνπνηψληαο ην 

θπξίαξρν πξνθίι γηα ηνλ «αθαδεκατθφ πνιίηε». ηελ νπζία νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ΝΣ θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο άμνλεο ηεο ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη καο αλαγθάδνπλ λα επαλαδηαπξαγκαηεπηνχκε ηελ έλλνηα 

ηνπ «αιθαβεηηζκνχ». Σν ζρνιείν θαιείηαη φρη κφλν λα θαηαζηήζεη ηνπο απξηαλνχο 

πνιίηεο επαξθείο ρξήζηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αιιά θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηα θηινζνθηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ ηε δηάδνζή ηνπο θαη ηελ θπξηαξρία ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ζ έλλνηα ηνπ αιθαβεηηζκνχ δελ είλαη ακεηάβιεηε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Σν 

ηη νξίδνπκε σο αιθαβεηηζκφ αιιάδεη αθνινπζψληαο ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο 

αιιαγέο. Έηζη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ν αιθαβεηηζκφο ζπληζηνχζε ζηελ 

ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα γξάθεη ην φλνκά ηνπ θαη λα θάλεη ηηο 4 πξάμεηο ηεο 

αξηζκεηηθήο, γηα λα θηάζνπκε ζηηο κέξεο καο λα ελλννχκε ηνλ «βαζηθφ 

αιθαβεηηζκφ» σο ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα δηαβάδεη θαη λα αληηιακβάλεηαη έλα 

εθηεηακέλν θείκελν αιιά θαη λα κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζα απφ ηνλ γξαπηφ ιφγν. 

Σελ ηειεπηαία ηξηαθνληαεηία εκθαλίζηεθαλ ζην ιεμηιφγην ησλ δηακνξθσηψλ 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κία ζεηξά απφ «λένη αιθαβεηηζκνί» νη νπνίνη γελληνχληαη 

ζην πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ «θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο» θαη ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε δηάδνζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ. 

Σν πξψην επίζεκν θείκελν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ελέηαμε ηελ πιεξνθνξηθή 

ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο (ζηνπο «αιθαβεηηζκνχο») πνπ ην ζρνιείν νθείιεη λα 

δηαζθαιίζεη γηα φινπο ηνπο απνθνίηνπο ηνπ, ήηαλ ην A Nation at Risk. Έθηνηε ν 

«Πιεξνθνξηθφο Αιθαβεηηζκφο» εμεηδηθεχηεθε ζε επί κέξνπο δεμηφηεηεο κε ζηφρν λα 
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πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ην ζρνιείν ηνπ 21νπ 

αηψλα. 

ην θείκελν 21st Century Skills ηνπ Ακεξηθαληθνχ ππνπξγείνπ παηδείαο, 

δειψλεηαη φηη ζηφρνο είλαη νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα «ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα εξγαιεία 

ηνπ 21νπ αηψλα, λα πξνζεγγίδνπλ ηε γλψζε ηνπ 21νπ αηψλα ζην πεξηβάιινλ ηνπ 21νπ 

αηψλα, λα αληαπνθξίλνληαη ζε δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ 21νπ αηψλα ψζηε λα 

κεηξεζνχλ νη ηθαλφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα». (NCREL, 2003) 

ηηο «ηθαλφηεηεο ηνπ 21νπ αηψλα» ζπκπεξηιακβάλνληαη ν βαζηθφο αιθαβεηηζκφο, 

ν επηζηεκνληθφο αιθαβεηηζκφο, ν νηθνλνκηθφο αιθαβεηηζκφο, ν ηερλνινγηθφο 

αιθαβεηηζκφο, ν εηθνληθφο αιθαβεηηζκφο, ν πιεξνθνξηαθφο2 αιθαβεηηζκφο, ν 

πνιππνιηηηζκηθφο αιθαβεηηζκφο θαη ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία. Κάζε έλαο απφ 

απηνχο ηνπο αιθαβεηηζκνχο πεξηγξάθεηαη σο έλα πιέγκα δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα λα 

κπνξεί ν απξηαλφο πνιίηεο λα ζπκκεηέρεη ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

Ζ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο δελ είλαη 

θαηλνχξηα. Με βάζε ηηο θνηλσληθέο δνκέο θάζε ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ε θνηλσλία 

εθπαίδεπε ηνπο πνιίηεο ηεο κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ πνηθίιεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο 

επέηξεπαλ θάζε θνξά λα εληαρζνχλ νκαιά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ ζεκεξηλή 

ηδηαηηεξφηεηα έγθεηηαη ζην φηη φινη απηνί νη αιθαβεηηζκνί ζπλδένληαη κε ηελ 

«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη κε ηε δηάρπζε θαη ηελ θπξηαξρία ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ. Δλψ κέρξη ηψξα ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ γηλφηαλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ε ζσξεπκέλε ζνθία ηεο αλζξσπφηεηαο 

ήηαλ θιεηζκέλε ζε γξαπηά θείκελα, ζην απξηαλφ ζρνιείν απηή ζα γίλεηαη ζην 

εηθνληθφ πεξηβάιινλ πνπ παξάγεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη κε βάζε ηα 

ζέκαηα πνπ αλαθχνληαη απφ ηελ δηαξθψο δηεπξπλφκελε ρξήζε ηνπ ζε φιεο ηηο γσληέο 

ηνπ πιαλήηε. Καηά ζπλέπεηα, ηφζν νη εζληθέο φζν θαη νη ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ δηάδνζε ησλ ΣΠΔ κέζα ζηα ζρνιεία ζπλδένληαη ζηελ νπζία 

κε ην πψο απηέο ζα ππεξεηήζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ «Γεμηνηήησλ ηνπ 21νπ 

Αηψλα». 

Απηή ε ζρέζε ησλ νξακάησλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ άκεζνπ κέιινληνο κε ηηο Νέεο 

Σερλνινγίεο πεξηγξάθεηαη κε αθξίβεηα απφ ηνλ DiSessa ζην βηβιίν ηνπ Changing 

Minds: «Οη ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην ηερλνινγηθφ ζεκέιην ελφο 

θαηλνχξηνπ θαη δξακαηηθά πξνσζεκέλνπ αιθαβεηηζκνχ, ν νπνίνο ζα δξάζεη ελ 

πνιινίο φπσο ν ζεκεξηλφο αιθαβεηηζκφο θαη ν νπνίνο ζα έρεη δηείζδπζε θαη βαζηά 
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επίδξαζε ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ ζπγθξίζηκε κε φηη ζπλέβε φηαλ απηφο ήξζε ζε 

καδηθή επαθή κε ηα γξαπηά θείκελα». (DiSessa, 2001, ζει. 4) 

Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ επηδησθφκελνπ «Πιεξνθνξηθνχ Αιθαβεηηζκνχ» 

εμαξηάηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, απφ ηνλ βαζκφ σξίκαλζεο ησλ ζπλζεθψλ γηα λα 

ζηξαθεί ην ζρνιείν θάζε ρψξαο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ «δεμηνηήησλ ηνπ 21νπ αηψλα».  

Με ηνλ φξν «πιεξνθνξηαθφ αιθαβεηηζκφ» ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ 

λα αλαδεηά λα αμηνινγεί θαη λα εθκεηαιιεχεηαη θάζε είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί ζηε δσή ηνπ. Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ν «πιεξνθνξηαθφο αιθαβεηηζκφο» 

είλαη κέξνο ηνπ «πιεξνθνξηθνχ αιθαβεηηζκνχ» κε ηελ έλλνηα φηη ν ηειεπηαίνο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε 

ζν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξακέλεη εγθισβηζκέλν ζηνλ εγθπθινπαηδηζκφ 

θαη ε εθπαηδεπηηθή πξάμε εζηηάδεηαη ζηελ παξνρή επξένο θάζκαηνο πιεξνθνξηψλ 

ζηνπο καζεηέο, ν «Πιεξνθνξηθφο Αιθαβεηηζκφο» δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ 

ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ ππνινγηζηή θαη κε ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά ινγηζκηθά 

επξείαο ρξήζεο. Αληίζεηα, φζν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ κάζεζεο θαη επηθνηλσλίαο ζηνπο καζεηέο, ηφζν ν 

«Πιεξνθνξηθφο Αιθαβεηηζκφο» κεηαθηλείηαη πξνο ηνλ έιεγρν ηνπ ππνινγηζηή θαη 

ηελ ρξήζε ηνπ σο εξγαιείνπ δηεξεχλεζεο, αλαδήηεζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

 

3.5. Καηαλςηικόρ και Παιδαγυγικόρ Ρόλορ ηυν ΝΣ 

Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζρνιείν απνηειεί ηαπηφρξνλα έλα ζηνηρείν 

αλάπηπμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη κία πεξίπησζε εηζαγσγήο 

εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο. Δίλαη ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηε ζηηγκή 

πνπ δηεζλψο αλαπηχζζνληαη πνηθίια πξνγξάκκαηα θαη επελδχνληαη ηεξάζηηα πνζά 

γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή. 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ επελδχζεσλ ήηαλ ζηα ζρνιεία ησλ ΖΠΑ, ην 1999 λα 

αληηζηνηρεί έλαο ππνινγηζηήο γηα θάζε 6 καζεηέο θαη ην 95% ησλ ζρνιείσλ λα είλαη 

ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν (NCES, 2000). Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, φπσο είδακε, 

επηδηψθεη λα πεηχρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζε φια ηα θξάηε κέιε. Οη δξάζεηο απηέο 

κάιηζηα ζεσξνχληαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ «δεκνθξαηηθνπνίεζε» ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε φηη απηέο «ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε πνιίηε, ζε 

θάζε κέξνο ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο» (European Commission, 2004, ζ. 6). 
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Παξάιιεια, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρνιείσλ. ηηο ΖΠΑ, ην National Center for 

Education Statistics (NCES), ην νπνίν είλαη ν «ζχκβνπινο» ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε ζέκαηα δηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

πξνζδηφξηζε 13 δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ. Οη ηνκείο ηεο 

αμηνιφγεζεο ήηαλ ηξεηο: νη εθπαηδεπηηθνί, ε εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ηα ζρνιεία σο 

νξγαληζκνί. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, καδί κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ 

παηδαγσγηθή θαη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ αλά ηάμε, ήηαλ νη δείθηεο κε ηνπο νπνίνπο 

ην NCES πξνηείλεη λα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

Οκνίσο, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κεηά ηε δηάζθεςε ησλ ππνπξγψλ παηδείαο ζηελ 

Πξάγα ην 1998, απνθαζίζηεθε λα ζπζηαζεί κία επηηξνπή εκπεηξνγλψκσλ κε 

αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκέλν ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζε εζληθφ επίπεδν. ηελ επηηξνπή ζπκκεηείραλ εκπεηξνγλψκνλεο απφ 26 

Δπξσπατθέο ρψξεο (ηα ζεκεξηλά θξάηε κέιε θαη ηε Βνπιγαξία) θαη νη εξγαζίεο ηεο 

νδήγεζαλ ζηελ Δπξσπατθή έθζεζε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο: 

Γεθαέμη δείθηεο πνηφηεηαο, ε νπνία δεκνζηνπνηήζεθε ην 2000. 

Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 4 θαηεγνξίεο θαη ζηελ 

θαηεγνξία «επηδφζεηο» ζπκπεξηιήθζεθε θαη ν δείθηεο «Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ». ηελ έθζεζε αλαγλσξίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε ήηαλ πεξηνξηζκέλα. Παξφια απηά ε επηηξνπή απνθάζηζε λα 

ηνλ ζπκπεξηιάβεη δηφηη αλαγλσξίδεη φηη ε εηζαγσγή θαη ε δηάρπζε ησλ ΝΣ ζηελ 

εθπαίδεπζε απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε φιεο ηεο 

ρψξεο ηεο ΔΔ θαη άξα εθηηκά φηη ζα απνηειέζεη «βαζηθφ δείθηε αμηνιφγεζεο ζην 

κέιινλ» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2000, ζ. 3). Υαξαθηεξίδεη κάιηζηα ηηο ΣΠΔ «ηνκέα 

θξίζηκεο πνιηηηθήο ζεκαζίαο» αθνχ έρνπλ ήδε πνιχ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή φζν θαη ζηε κάζεζε ησλ παηδηψλ (φ.π. ζ. 4). 

Σφζν ζηελ ΔΔ φζν θαη ζηηο ΖΠΑ ε απνηίκεζε ησλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο, γίλεηαη κε θαζαξά πνζνηηθά θξηηήξηα, 

ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη νη ΝΣ ζην ζρνιείν. 

κσο, αλ θαλείο αληηκεησπίζεη ηελ εηζαγσγή ησλ ΝΣ ζηελ εθπαίδεπζε φρη σο 

ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αιιά σο κία εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία κε ηελ 

νπνία επηδηψθεηαη λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, ηφηε ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ 

ΝΣ πξνζδηνξίδεη ηνλ ξφιν πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ απηέο κέζα ζην ζρνιηθφ 
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ζχζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ, φινη απηνί νη δείθηεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηε «κηζή αιήζεηα». 

ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ε Πιεξνθνξηθή έρεη εληαρζεί σο 

απηφλνκν κάζεκα ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα, ζηνρεχνληαο ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ζεκεξηλψλ καζεηψλ θαη απξηαλψλ πνιηηψλ γηα ηελ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», 

αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο, αθνχ ε 

εμνηθείσζε κε ηνπο ππνινγηζηέο ζεσξείηαη πιένλ πξναπαηηνχκελν γηα νπνηαδήπνηε 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. ηελ αθξαία ηεο εθδνρή ε ινγηθή απηή νδεγεί ηα 

ζρνιεία λα νξγαλψλνπλ ην πξφγξακκα ηνπο ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε νη καζεηέο ηειηθά λα πηζηνπνηνχληαη σο «επαξθείο ρξήζηεο Ζ/Τ», 

κεηαηξέπνληαο ην ζρνιείν ζε εμεηαζηηθφ θέληξν ηεο Microsoft. 

ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή, είλαη ε ρξήζε ησλ 

Νέσλ Σερλνινγηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο άιισλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ έρνπκε έλα ρσξηζηφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

γηα ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, αιιά ηξνπνπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ησλ άιισλ καζεκάησλ θαη δηεχξπλζε ηεο ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο. Ζ επηινγή αλάκεζα ζηηο δχν απηέο ινγηθέο, επεξεάδεη επξχηεξα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ. Γηα παξάδεηγκα επεξεάδεη ζέκαηα νξγάλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ (αλ 

ζα ππάξρεη ή φρη εξγαζηήξην Ζ/Τ, αλ ζα δεκηνπξγεζεί ζε θάζε αίζνπζα ε γσληά ηνπ 

Ζ/Τ), ζέκαηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αλ ζα επηθεληξσζεί ε    επηκφξθσζε 

ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Τ ή ζε ζέκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε επξχηεξνπο 

παηδαγσγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο), ζέκαηα σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ζέκαηα 

δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ θιπ. 

ήκεξα νη δχν ινγηθέο ζπλππάξρνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ. Παξάιιεια κε ηελ απηφλνκε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο 

γίλνληαη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο νη ΝΣ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε ζρνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη νη ππνινγηζηέο λα θαηαζηνχλ θαζεκεξηλφ θαη απαξαίηεην 

εξγαιείν ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Υξεκαηνδνηείηαη ε 

παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ, πνιιέο έξεπλεο δηεμάγνληαη κε ζέκα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο Ζ/Τ ζηε κειέηε δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ε πνιηηεία πξνζθέξεη Ζ/Τ ηφζν ζε εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη ζε 

καζεηέο θιπ. 

Ζ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ Ζ/Τ, δειαδή ε εηζαγσγή ηνπο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαιείηαη λα 
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ππεξεηήζεη δχν δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ηειηθά 

πξνζδηνξίδεηαη θαη ν ξφινο πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ νη ππνινγηζηέο κέζα ζην 

ζρνιείν. 

Ο πξψηνο ζηφρνο είλαη ν Παηδαγσγηθφο: ν ππνινγηζηήο αληηκεησπίδεηαη σο έλα επί 

πιένλ δηδαθηηθφ βνήζεκα ζηελ ππεξεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εζηηάδεηαη ζην λα θαηαζηνχλ απηνί επαξθείο ρξήζηεο Ζ/Τ, ελψ ηα 

ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε κνξθή 

πνιπκεζηθνχ CD ROM ή ινγηζκηθψλ CAL κε ηα νπνία νη καζεηέο θαινχληαη λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο απαληψληαο ζε εξσηήζεηο πνπ ηνπο ππνβάιεη ν 

ππνινγηζηήο. Με ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε κπνξεί λα απμάλνληαη νη πιεξνθνξίεο 

θαη νη πεγέο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο, αιιά ζηελ νπζία δελ αιιάδεη 

ε δνκή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα. Δλ θαηαθιείδη ν ππνινγηζηήο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε, κε απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν, ησλ ίδησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νη καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ θαη ρσξίο απηφλ. 

Μπνξνχκε λα απνθαιέζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε «εξγαιεηαθή» 

(instrumental), αθνχ αληηκεησπίδεη ηνλ ππνινγηζηή θαη ηηο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο σο 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν αληίζηνηρν κε ην επηδηαζθφπην ή αθφκε ηνλ καπξνπίλαθα θαη 

ζεσξεί φηη ε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή έρεη λα θάλεη κε ηε 

δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα δηδαζθαιία θαη εθπαίδεπζε. 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο πνπ ππεξεηεί ε εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη ν 

«θαηαιπηηθφο» (catalytic). Δλψ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ζηφρνο φπσο είδακε ήηαλ ε 

εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο πξνγξάκκαηα drill 

and practice, δέθα ρξφληα αξγφηεξα άξρηζε λα αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα παίμνπλ νη ΝΣ ζηε ζπλνιηθή αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηελ αλαζεψξεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Οη 

ΝΣ άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνληαη σο εξγαιείν αλακφξθσζεο θαη φρη ρξεζηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαζηεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. 

    Γηαηππψζεθαλ αθφκα θαη αθξαίεο απφςεηο φηη νη ΝΣ κπνξνχλ κφλν κε ηελ 

παξνπζία ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ, νη καζεηέο καζαίλνπλ θαη ηα ζρνιεία είλαη νξγαλσκέλα. 

Πνιινί ζπνπδαίνη ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη εηδηθνί ηεο δηδαθηηθήο επί 

κέξνπο αληηθεηκέλσλ, επεζήκαλαλ φηη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη Ζ/Τ είλαη 

ηδαληθέο γηα λα ηξνπνπνηεζεί ξηδηθά ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (DiSessa, (2001), 
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Hoyles & Noss (1992), Κπλεγφο (1995), Kynigos (1996), Papert (1981), Papert 

(1993) θαη άιινη). 

Με ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ Ζ/Τ είλαη δπλαηφλ λα πξνσζεζεί ε δηεξεπλεηηθή 

κάζεζε, λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ, λα πξνρσξήζνπλ 

δηαδηθαζίεο αιιεινεθπαίδεπζεο θαη απηναμηνιφγεζεο, ν εθπαηδεπηηθφο λα πεξάζεη ζε 

ξφιν εκςπρσηή, ππνζηεξηθηή θαη θαζνδεγεηή ησλ καζεηψλ ηνπ, νη καζεηέο λα 

πεξάζνπλ ζην πξνζθήλην ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ 

θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. (Vavouraki, 2004). 

Ο θαηαιπηηθφο ή ν παηδαγσγηθφο ξφινο γηα ηηο ΝΣ δελ θαζνξίδεηαη απφ ηε θχζε 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ινγηζκηθψλ. Αληίζεηα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ν ππνινγηζηήο θαη ην πψο απηφο εληάζζεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. ηελ νπζία δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη ν 

εθπαηδεπηηθφο καδί ηνπ, ηελ νπνία ηειηθά επηβάιεη θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ. Ο Olsen 

ηζρπξίδεηαη φηη ζην έλα άθξν είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή σο «θαηνηθίδην» (Pet) 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ: ζπκβνιίδεη ηελ εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηα θειεχζκαηα 

ηεο λέαο επνρήο θαη ιεηηνπξγεί σο έλα δπλακηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πνπ αθήλεη 

αλεπεξέαζηε ηελ θπξίαξρε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. ην άιιν άθξν βξίζθεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή σο «Γνχξεηνο Ίππνο» (Trojan Horse). Μέζα απφ ηε ρξήζε 

ηνπ νη εθπαηδεπηηθνί πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηε δνκή ηεο δηδαζθαιία ηνπο, γηα ην ξφιν 

πνπ επηθπιάζζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο θαζψο θαη γηα ηε δηθή ηνπο ιεηηνπξγία κέζα 

ζηελ ηάμε. Ο γφληκνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη κπνξεί λα κεηνπζησζεί ζε 

νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ξηδηθψλ αλαηξνπψλ ζηελ θπξίαξρε 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. (Olson, 1988 φπσο αλαθέξεηαη ζην Vavouraki, 2004) 

Καηαιήγνπκε ινηπφλ φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο εηζαγσγήο ησλ ΝΣ ζηελ εθπαίδεπζε, δε 

κπνξεί λα εζηηάδεηαη ζε πνζνηηθνχο δείθηεο θαη νχηε είλαη απνθιεηζηηθά ζέκα 

επάξθεηαο πφξσλ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ή έθηαζεο ησλ πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο δε ζηεξίδεηαη 

ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνινγηζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ΝΣ είλαη πξσηίζησο παηδαγσγηθήο θχζεο θαη 

δεπηεξεπφλησο εζηηαζκέλα ζε δεηήκαηα ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. 

Ζ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, είλαη κία καθξφπλνε θαη πνιχπινθε 

δηαδηθαζία θαη δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο απνζπαζκαηηθφ γεγνλφο, φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε δηθηχνπ Ζ/Τ κέζα ζην ζρνιείν. Σν θιεηδί, φπσο 
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ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη    Hargreaves θαη Fullan (1995), είλαη νη εθπαηδεπηηθνί 

νη νπνίνη κε ηε ζηάζε ηνπο κπνξνχλ λα αθπξψζνπλ ή λα ζηεξίμνπλ νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα θαηλνηνκίαο. Έηζη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ζε έλα ζρνιηθφ νξγαληζκφ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ΝΣ 

πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ελφο 

«αιιειεπηδξαζηηθνχ επαγγεικαηηζκνχ». 

Με απηή ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγνχληαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη ππνζηεξίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αλακνξθψλνληαο 

παξάιιεια ηηο θπξίαξρεο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην ηη είλαη «θαιή δηδαζθαιία θαη 

εθπαίδεπζε». Με επίγλσζε φηη απηφ είλαη κάιινλ κία ηδεαηή θαηάζηαζε ε νπνία 

πνιχ απέρεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ ζπλζεθψλ γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν σο έλαο «εθπαηδεπφκελνο νξγαληζκφο» (Venezky θαη Davis, 

2002). Να ζεζπίζεη, δειαδή, κεραληζκνχο ψζηε λα καζαίλεη απφ ηα ιάζε ηνπ, λα 

αμηνινγεί ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα ελζσκαηψλεη ζηελ πξαθηηθή ηνπ ηηο εκπεηξίεο ηηο 

νπνίεο ζσξεχεη. 

Σειηθά είλαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα απνθαζίζνπλ ηη ζα θάλνπλ νη καζεηέο ηνπο 

κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη πνην ξφιν ζα έρνπλ νη ίδηνη ζην κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ. 

Γηαζέηνπλ έλα κεγάιν πιήζνο ηερληθψλ ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ ηελ φπνηα εηζεγκέλε 

θαηλνηνκία ζηα δηθά ηνπο κέηξα θαη ηειηθά λα ηελ εμνπδεηεξψζνπλ, θξαηψληαο κφλν 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηελ εκπεδσκέλε πξαθηηθή ηνπο. 

Οδεγνχκαζηε ινηπφλ ζηελ άπνςε φηη παξά ηηο αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηνπ θαηαιπηηθνχ ξφινπ ησλ ΝΣ ζηελ εθπαίδεπζε, απηέο, απφ κφλεο 

ηνπο, κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιχ ιίγα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαηξνπή 

θαζηεξσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία 

θαη ε εθηελήο ρξήζε ηνπο δελ αξθεί γηα λα πεξάζνπκε απφ ηε δαζθαινθεληξηθή, 

ζπκπεξηθνξηζηηθή δηδαζθαιία, ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε πνπ ζα 

επηθεληξψλεηαη ζην καζεηή θαη φρη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ε νπνία ζα είλαη έηζη 

δνκεκέλε ψζηε ν καζεηήο λα θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε ηνπ κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζεσξία ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. (Forman & Puffal 1998, 

Vygotsky 1978) 
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Δξεπλψληαο ηε ρξήζε ησλ ΝΣ ζην ζρνιείν ην εξψηεκα δελ πξέπεη λα είλαη θαηά 

πφζν θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ αθνχ ε απάληεζε είλαη πξνθαλψο ζεηηθή. Δίλαη 

απίζαλν ην ζρνιείν λα απνδεηρηεί ν κνλαδηθφο ρψξνο ζηνλ νπνίν δελ έρεη λφεκα λα 

εηζαρζεί ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ. Αληίζεηα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη απαληήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλδέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ΝΣ θαη πψο απηέο νη δηαζπλδέζεηο ηξνπνπνηνχλ 

ζπλνιηθά εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. 

Μία ηέηνηα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ ΟΟΑ απφ ην 1998 έσο ην 2002, 

αληιψληαο ζηνηρεία απφ 94 ζρνιεία ζε 23 ρψξεο (21 ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ θαη 2 

ρψξεο ζπλδεδεκέλεο κε    ηνλ νξγαληζκφ) (Venezky & Davis, 2002). Σα εξσηήκαηα 

ηεο έξεπλαο αθνξνχζαλ ην θαηά πφζνλ νη ΝΣ ιεηηνπξγνχλ σο θαηαιχηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπο 

κεραληζκνχο δηάρπζεο ησλ ΝΣ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπο, ην πψο επεξεάδνπλ ηνλ ηαμηθφ 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηνπο κέζα ζηα 

ζρνιεία κε ηα αθαδεκατθά standards πνπ ηίζεληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

ην πξψην εξψηεκα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ζαθή. Οξίδνληαο ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία σο κία δξάζε νπζηαζηηθήο αιιαγήο ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζηφρν έρεη λα σζήζεη ηελ εθπαίδεπζε πξνο κία πξννδεπηηθή 

θαηεχζπλζε (γηα παξάδεηγκα ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ψζηε 

λα εγθαηαιεηθζεί ν ζηφρνο κεραληθήο απνζηήζηζεο ξερνχ θαη επξέσο θάζκαηνο 

γλψζεσλ θαη λα πξνσζεζεί ε θαιιηέξγεηα πςεινχ επηπέδνπ δεμηνηήησλ θαη ε ζε 

βάζνο ζπλεξγαηηθή κάζεζε), ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδεημε φηη νη ΝΣ δελ κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαιχηεο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Αληίζεηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κνριφο γηα ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ 

ζρεδηαζκέλσλ απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία ησλ ππνινγηζηψλ ζην 

ζρνιείν. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ζρνιείν πνπ εθαξκφδεηαη ην παξαδνζηαθφ 

δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, ε αλάπηπμε δηθηχνπ ΖΤ θαη ε εηζαγσγή ηνπο 

ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ ζρνιείνπ, δελ είλαη αξθεηή γηα λα θάλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαηξέςνπλ ηελ αθνινπζνχκελε πξαθηηθή. Αλ φκσο ην ζρνιείν 

απνθαζίζεη λα πεξάζεη ζε πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε 

ρξήζε ησλ ΝΣ κπνξεί λα επηηαρχλεη ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζρνιείνπ, ηφζν δηφηη ην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγνχλ δηεπθνιχλεη ηελ απηφλνκε κάζεζε θαη ηε 
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ζπλεξγαζία κεηαμχ καζεηψλ, φζν θαη δηφηη ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα απνηειέζεη 

αθνξκή ζπδεηήζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκνχ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

    Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ έδεημαλ φηη ε εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη ινγηζκηθψλ βνήζεζε ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ φρη 

κφλν λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ρξήζεο Ζ/Τ αιιά θαη λα εληζρχζνπλ ηηο καζεζηαθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο, ην θίλεηξν γηα κάζεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε (Corn, Tagsold & 

Argueta, 2012. Lee, Wehmeyer, Palmer, Williams-Diehm, Davies & Stock, 2011).   

Έηζη, γηα άιιε κία θνξά επηβεβαηψλεηαη φηη ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ ΝΣ είλαη απηφο 

πνπ ζα θαζνξίζεη ην πψο ζα επηδξάζνπλ κέζα ζην ζρνιείν θαη ηειηθά απηφο είλαη πνπ 

ζα ραξαθηεξίζεη ηελ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ζην ζέκα ηεο εηζαγσγή ησλ ΝΣ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη φρη ν αξηζκφο ησλ ππνινγηζηψλ πνπ αγνξάζηεθαλ θαη νη ψξεο 

επηκφξθσζε ο πνπ δηνξγαλψζεθαλ. 

 

3.6. Υπήζη ηηρ ηεσνολογίαρ ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία 

Ζ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη εγείξεη δηάθνξεο 

αληηδξάζεηο θαηά θαηξνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη απηφ πνπ είπε ν Thomas Edison ην 

1922: «Πηζηεχσ φηη ν θηλεκαηνγξάθνο ζα θέξεη ηελ επαλάζηαζε ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζε ιίγα ρξφληα ζα αληηθαηαζηήζεη ηα βηβιία» (Cuban, 1986, p.9). Απηφ 

φκσο δελ έρεη ζπκβεί. Παξφκνηεο πξνθεηείεο είραλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ 

ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν θαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. κσο, ηα δηάθνξα 

ηερλνινγηθά κέζα δε ρξεζηκνπνηνχληαη φζν ζα ήζειαλ νη ζεξκνί ππνζηεξηθηέο ηνπο 

αθνχ νη δχν ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, κέρξη θαη ζήκεξα, ζηα 

ζρνιεία είλαη ην βηβιίν θαη ν καπξνπίλαθαο. 

Ο ηζηνξηθφο Larry Cuban ζην βηβιίν ηνπ Teachers and Machines. The classroom 

Use of technology since 1920, ππνζηεξίδεη φηη νη ηερλνινγίεο φπσο ην ξαδηφθσλν, ν 

θηλεκαηνγξάθνο, ε ηειεφξαζε θαη νη ππνινγηζηέο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο ζα 

πεξίκελε θαλείο. Απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο. Πξψηα απ’ φια, ε θνπιηνχξα 

ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεη ηελ εχθνιε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη 

αληηζηέθεηαη ζε πξνζπάζεηεο αλαδφκεζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ πξψηε αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κεηά ηελ εηζαγσγή 

κηαο θαηλνχξηαο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε, είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν πνιιέο έξεπλεο δελ έδεημαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο 



 72 

ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί εδψ ε ακθίδξνκε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ηερλνινγίαο θαη εθπαηδεπηηθήο αιιαγήο (Cuban, 1986, 2001. Means, 1994). Ζ 

ηερλνινγία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαδφκεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζθέξεη. Απφ ηελ άιιε, φκσο, 

έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, εάλ δηακνξθσζεί θαηάιιεια κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γπζηπρψο, αξθεηέο θνξέο, 

απηνί πνπ θαζνξίδνπλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, έρνπλ ηελ απινπζηεπκέλε αληίιεςε φηη 

ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πεηχρεη ε εηζαγσγή εθπαηδεπηηθήο ηερλνινγίαο ζηα 

ζρνιεία είλαη λα αγνξαζηνχλ ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. Ο πξνυπνινγηζκφο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εηζαγσγή ηερλνινγηψλ ζηα ζρνιεία δελ πξέπεη λα 

μνδεχεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απφθηεζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Τπνινγηζκνί 

έρνπλ δείμεη φηη κηα θαιή θαηαλνκή ελφο πξνυπνινγηζκνχ είλαη λα αθηεξσζεί ην έλα 

ηξίην γηα αγνξά εμνπιηζκνχ, ην έλα ηξίην γηα αγνξά ινγηζκηθψλ θαη ην έλα ηξίην γηα 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Web - Based Commission, 2000). 

 

3.7. Μη αξιοποίηζη ηηρ ηεσνολογίαρ ζηα ζσολεία 

Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νξηζκέλνη απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ε εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία δελ έρεη αμηνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηα 

ζρνιεία είλαη ε εθαξκνγή παξαδνζηαθψλ κνληέισλ δηδαζθαιίαο, ε νπνία αδπλαηεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο θαη φζα καο επηηξέπεη λα θάλνπκε 

(affordances), ε έιιεηςε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν ησλ καζεηψλ, ζηελ χιε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο ησλ ηερλνινγηψλ 

απηψλ έρνπλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο, ε έιιεηςε ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο, ε έιιεηςε δεμηνηήησλ απφ κέξνπο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε κε παξνρή επθαηξηψλ θαη θηλήηξσλ γηα ζπλερή επηκφξθσζε, 

ε νξγάλσζε ησλ θπζηθψλ ρψξσλ ζηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο ε νπνία απνηξέπεη ηελ 

εχθνιε εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ, ε αληίζηαζε ζε θάζε είδνπο αιιαγή πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. (Cuban, 1986, 2001. Vrasidas & McIsaac, 

2001). 
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Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε ηερλνινγία δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

Αληηζέησο, ππάξρνπλ πάξα πνιιά παξαδείγκαηα επηηπρνχο ρξήζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εξγαζία ηνπ Ruth Wilson, ν 

νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε κία έξεπλα ζε ηξία παλεπηζηήκηα ηεο Αγγιίαο 

παξνπζηάδνληαο ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: α) 67% ησλ νκηιεηψλ ππνζηήξημαλ φηη 

παξέδσζαλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην πιηθφ ησλ καζεκάησλ ηνπο, β) 63% 

πεξηιακβαλφηαλ ειεθηξνληθφ πιηθφ ζηνπο θαηαιφγνπο αλάγλσζεο. Απφ απηνχο, νη 

πξνπηπρηαθνί δάζθαινη (πεξίπνπ ηα ηξία - ηέηαξηα) ήηαλ πεξηζζφηεξν ππέξ ζε ζρέζε 

κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ή ηνπο δαζθάινπο πνπ δηδάζθνπλ ηα απνγεχκαηα ζην λα 

παξαδψζνπλ πιηθφ ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη λα ζπζηήζνπλ ειεθηξνληθφ πιηθφ 

ζηνπο καζεηέο. Σν πιηθφ ησλ καζεκάησλ παξαδφζεθε θπξίσο ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

ζηηο επηζηήκεο Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηψλ, ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο 

ηαηηζηηθήο, αθνινπζνχκελεο απφ ηελ Αγγιηθή Γιψζζα, θαη ηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ. Ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξαδνζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηεο Ηαηξηθήο θαη ηεο Γεσγξαθίαο. Απφ ηα είδε ησλ πεγψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα, ηα έγγξαθα θαη νη ζεκεηψζεηο ησλ νκηιεηψλ ήηαλ 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παξαδνζνχλ ειεθηξνληθά ή λα πξνηαζνχλ ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ νκηιεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά βηβιία ή 

πεγέο πνιπκέζσλ. 

Κάπνηνη δηαθνξεηηθνί επηζηεκνληθνί θιάδνη ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δηαθνξεηηθνχ είδνπο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Πξάγκαηη, δηάθνξνη ηχπνη πεγψλ 

πξνέθπςαλ ζαλ κνλαδηθνί ή ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο. Γηα παξάδεηγκα: α) Δηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηψλ, β) Ζιεθηξνληθέο πεξηπηψζεηο 

αλαθνξψλ θαη θαηαζηαηηθψλ ζηε Ννκηθή, γ) Κπβεξλεηηθέο αλαθνξέο ζηελ 

Γεσγξαθία, δ) Δθκάζεζε παθέησλ ζεκάησλ ππνινγηζηψλ ζε ζέκαηα ηεο επηζηήκεο, 

ε) Αζθήζεηο θαη ιχζεηο ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηελ ηαηηζηηθή, ζη) Ζιεθηξνληθά 

ζέκαηα θαη ιίζηεο αλάγλσζεο ζηα Αγγιηθά, δ) ε απεπζείαο ζχλδεζε απνδείμεηο 

ζεσξεκάησλ ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη αξθεηέο άιιεο πεξηπηψζεηο επηηπρνχο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο. Γηα παξάδεηγκα, ην US Department of Education έρεη πξνηείλεη κηα 

ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ζην Γηαδίθηπν, κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ 

ζηελ επηζηήκε, ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη ζην ζρνιείν 

(www.ed.gov/pubs/parents/science). Γηάθνξα θέληξα έξεπλαο ρξεκαηνδνηνχλ θαη 

http://www.ed.gov/pubs/parents/science
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ζρεδηάδνπλ δηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα, πνπ δηαηίζεληαη ζην Ηληεξλέη θαη αθνξνχλ, π.ρ., ζηε κφιπλζε 

ηνπ αέξα (http://k12science.ati.stevens-tech.edu/curriculum/airproj/), ζηνλ θαηξφ, 

ζηελ πηήζε αεξνπιάλσλ (http://k 12science. ati. stevens-tech.edu/currulum/vectors/) 

θ.η.ι. Ζ NASA έρεη δεκηνπξγήζεη ην NASAQuest, ην νπνίν παξέρεη πινχζηα πεγή 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γηα παηδηά, κε ζθνπφ λα 

κάζνπλ γηα δηάθνξα ζέκαηα αεξνλαπηηθήο θαη Γηαζηήκαηνο (π.ρ., on line ζπλνκηιίεο 

κε αζηξνλαχηεο θαη κεραληθνχο ηεο NASA, projects εμεξεχλεζεο ηνπ λπρηεξηλνχ 

νπξαλνχ θαη ησλ πιαλεηψλ θ.α.). Ο Ράπηεο (1997) ππνζηεξίδεη φηη, γεληθά ε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο δηεπθνιχλεη θαη εληζρχεη ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

ηε δηδαζθαιία ηεο επηζηήκεο νη ππνινγηζηέο παξέρνπλ ζηα παηδηά θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λνεηηθψλ κνληέισλ ή αλαπαξαζηάζεσλ. 

Με βάζε απηά ηα κνληέια, ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κέζα απφ εηδηθά 

παθέηα ινγηζκηθνχ, πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο θαη ην Γηαδίθηπν, κπνξνχλ λα 

γίλνπλ πην θαηαλνεηά δηάθνξα θαηλφκελα ηεο θχζεο. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε βνήζεηα 

αηζζεηήξσλ θαη απηήξσλ, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ ππνινγηζηή, κπνξεί λα γίλεη 

κειέηε ηεο ζηαδηαθήο εμέιημεο ελφο θαηλνκέλνπ φπσο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο 

επηηάρπλζεο ελφο αληηθεηκέλνπ. Με ηε κεηαβνιή θάπνησλ παξακέηξσλ κπνξεί λα 

γίλεη ζχγθξηζε ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο 

πεηξάκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην εξγαζηήξην γηα δηάθνξνπο ιφγνπο 

(π.ρ., ζέκαηα εζηθήο έιιεηςε θαηάιιεισλ νξγάλσλ, πνιππινθφηεηα ηνπ πεηξάκαηνο) 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ (π.ρ., 

ηνκή βαηξάρνπ [http://www.froguts.com/flash_content/index.html]). 

O Ruth Wilson θαηαιήγεη ζηα παξαθάησ ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηελ ειεθηξνληθή 

εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία, νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηεξα θαη κε 

κεγαιχηεξε επηηπρία, απαηηνχλ κία ππνζηήξημε πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ επίπεδα: α) Ζ πξαθηηθή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη, 

έηζη ψζηε νη νκηιεηέο λα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε ζε έλα ειεθηξνληθφ κέζν 

πνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε, θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ηη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην εθπαηδεπηηθφ θαη 

δηδαθηηθφ πιηθφ, β) Ζ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απαηηείηαη ψζηε λέεο ηερλνινγίεο λα 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη λέα πξνγξάκκαηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ, γ) Οη 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο ΗΣ πξέπεη λα εμνπιηζηνχλ γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

http://k12science.ati.stevens-tech.edu/curriculum/airproj/
http://k/
http://www.froguts.com/flash_content/index.html
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απμαλφκελεο πνζφηεηεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηίζεληαη ζην Γηαδίθηπν θαη αθνξνχλ 

ηα ηκήκαηα θαη ηνπο κεκνλσκέλνπο νκηιεηέο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηε κεγαιχηεξε 

απαίηεζε, δ) Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο επηπηψζεηο ηεο έλαξμεο κηαο 

πξσηνβνπιίαο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ άπνςε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ κεηαβαιιφκελσλ ξφισλ. 

Μία πνηθηιία απφ ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ θαη δηδαθηηθφ πιηθφ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα παλεπηζηήκηα, θαιχπηνληαο κία επξεία πνηθηιία 

επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ. Ζιεθηξνληθά έγγξαθα, βηβιία θαη ζεκεηψζεηο νκηιεηψλ φπσο 

θαη νη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιηθφ καζήκαηνο θαη 

πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο ζε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο, ζηηο 

Δπηζηήκεο, ζηηο Γιψζζεο θαη ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο. Δπηπιένλ, ππήξμε έλαο 

κεγάινο ελζνπζηαζκφο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, θαη πνιινί ζθφπεπαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν ην 

ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν γηα λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζην κέιινλ. 

Χζηφζν, ηα εκπφδηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξφνδν αλαγλσξίζηεθαλ θαη νλνκαζηηθά 

είλαη ηα εμήο: έιιεηςε ρξφλνπ, έιιεηςε θαη ππνζηήξημε ησλ νκηιεηψλ πνπ επηζπκνχλ 

λα εθαξκφζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε. 

Καζψο ηα νθέιε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ 

κεγηζηνπνηνχληαη, ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

ππεξληθεζνχλ ζχληνκα. Ζ ηερλνινγία είλαη έηνηκε θαη νη καζεηέο θαη νη ιέθηνξεο 

αληαπνθξίλνληαη ζηα θαιέζκαηα ηεο, αιιά απηνί νη παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο νη 

ππνζηεξηθηέο ηνπο αγσλίδνληαη λα ηνπο ηζνξξνπήζνπλ, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ γηα ηα 

πεξηβάιινληα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά ζην κέιινλ. 

 

3.8. ημαζία ηηρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη ΣΠΔ ελζσκαηψλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζε φια ηα ζχγρξνλα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Οη ιφγνη γηα ηελ επηηαρπλφκελε απηή ελζσκάησζε ησλ 

ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πνιιαπινί: α) Ζ «πιεξνθνξηνπνίεζε» ηεο θνηλσλίαο 

δεκηνπξγεί, έκκεζα, ζηνπο καζεηέο ηελ αλάγθε λα απνθηήζνπλ έλα είδνο 

«πιεξνθνξηθήο θνπιηνχξαο» πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα ελζσκαησζνχλ θαιχηεξα ζηε 

ζεκεξηλή θνηλσλία. Ζ ελζσκάησζε απηή κπνξεί λα ζεκαίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά θαη γεληθφηεξα πην νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθφ 



 76 

γίγλεζζαη, β) Ζ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά 

θαη ε γεληθή θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εηζαγσγή 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά 

ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο, αιιά θαη γεληθφηεξα λα 

δεκηνπξγήζνπλ πεξηβάιινληα γηα ηελ αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ 

απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ. 

Οη γλψζεηο ηεο Πιεξνθνξηθήο κπνξνχλ λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο γηα ηελ 

απξηαλή επαγγεικαηηθή πξφνδν ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ ΣΠΔ ζηελ 

Δθπαίδεπζε κπνξεί λα ζεκαίλεη: α) ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηνίθεζε ηεο 

Δθπαίδεπζεο, β) ηηο ΣΠΔ σο απηφλνκν γλσζηηθφ αληηθείκελν (δηδαζθαιία ησλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ ρεηξηζκνχ Ζ/Τ, ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο ή δηδαζθαιία ηεο 

πιεξνθνξηθήο), γ) ηηο ΣΠΔ σο κέζν γηα ηε δηδαζθαιία άιισλ αληηθεηκέλσλ (θπξίσο 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα), δ) ηηο ΣΠΔ σο κέζν 

επηθνηλσλίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ δηδαζθαιία απαηηεί κηα 

ζπληνληζκέλε, ζπζηεκηθή ζρεδφλ αιιαγή, αθνχ απαηηνχληαη ξηδηθνί κεηαζρεκαηηζκνί 

ζηνπο εμνπιηζκνχο θαη πςειήο πνηφηεηαο δηθηπαθή ππνδνκή, 

ζπληήξεζε/αλαβάζκηζε ηνπο θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηα δηεζλή πξφηππα, ηελ αιιαγή 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (αιιαγή ζρεηηθήο λνκνζεζίαο), ηελ παξαγσγή εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ θαη ζπληήξεζε ηνπο, δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη δηαξθήο επηθαηξνπνίεζή ηνπο, ηελ 

ελζσκάησζε αιιαγψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

(θαζεγεηηθέο ζρνιέο θ.ιπ.), ηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ 

(δηεπζπληψλ, πξντζηακέλσλ θ.ιπ.), ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, ηελ αιιαγή ηεο γεληθφηεξεο λννηξνπίαο. 

Ζ εηζαγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σ.Π.Δ ζηελ εθπαίδεπζε δελ είλαη ινηπφλ 

πάληνηε απιή. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο δελ έιαβαλ 

ππφςε ηνπο ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ γλψξηζαλ κηα 

ζρεηηθή απνηπρία. Γηα παξάδεηγκα, νη ρψξεο Γαιιία θαη Μ. Βξεηαλία, 

πξσηνπνξψληαο, εηζήγαγαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ Πιεξνθνξηθή ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 ζηα ζρνιεία ηνπο κε Ζ/Τ δηθήο ηνπο ζρεδίαζεο, αιιά εγθαηέιεηςαλ ζηαδηαθά ην 

πιάλν ηνπο, θαζψο (ιφγσ αλππαξμίαο αγνξάο θαη νηθνλνκηθνχ θηλήηξνπ, θαηά θχξην 

ιφγν) δελ ππήξμε πξφνδνο νχηε ζην πιηθφ νχηε ζην ινγηζκηθφ. Σα αληίζηνηρα 

πξντφληα ηνπ εκπνξίνπ (θπξίσο πξηλ ην ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980) ηα νπνία 
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εμειίζζνληαλ κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο, απαμίσζαλ ηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπο θαηέζηεζαλ νπζηαζηηθά απαξραησκέλνπο. 

Οη απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ πεξηπιέθνληαη επίζεο απφ ηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ε νπνία επηβάιιεη ελίνηε αιιαγέο κνληέισλ γηα ιφγνπο 

θαζαξά εκπνξηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο. Δπηπιένλ ν ζπληνληζκφο, ν ρξνληζκφο ησλ 

αλσηέξσ ελεξγεηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο: αλ γηα παξάδεηγκα δελ επηθαηξνπνηεζεί 

εγθαίξσο θαη πξνγξακκαηηζκέλα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, κπνξεί λα πάςεη λα 

είλαη ζπκβαηφ κε λεφηεξεο εθδφζεηο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Πνιχ ζπρλά εμάιινπ, ε ηερλνινγία θαίλεηαη λα ππαγνξεχεη ηηο 

εμειίμεηο. Ζ ίδηα ε UNESCO έρεη επηζεκάλεη κεξηθά επαλαιακβαλφκελα θαη 

ζεκαληηθά ιάζε ζηελ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθή πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ΣΠΔ. Σέηνηα ιάζε 

είλαη ε ζεψξεζε ηεο δηθηχσζεο θαζεαπηήο (θαη γεληθά ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο) 

σο απηφλνκνπ ζθνπνχ , ε επηθέληξσζε ζηνπο δηαζέζηκνπο (νηθνλνκηθνχο) πφξνπο θαη 

φρη ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο, ε έιιεηςε πξφβιεςεο γηα ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο, επηθαηξνπνίεζεο, αλαβάζκηζεο ησλ ΣΠΔ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ 

ππεξεζία ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ παγθφζκηα δηακάρε γχξσ απφ ηνπο 

«θζελνχο» πξνζσπηθνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο δείρλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 

ζέκαηνο. 

ην δηεζλή ρψξν ηξία είλαη ηα θπξίαξρα κνληέια εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ 

Δθπαίδεπζε. Σν ηερλνθξαηηθφ/ηερλνθεληξηθφ - πνπ δίλεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ 

ηερλνινγία ησλ Ζ/Τ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ «ηερλνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ», 

δειαδή δίλεη ζρεδφλ απφιπηε αμία ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα θαη ηελ 

εθκάζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζεσξψληαο φηη ε ρξήζε ηνπο ζα είλαη άξηζηε (ζρεδφλ 

αλαγθαζηηθά, ληεηεξκηληζηηθά. Ζ νξζή ρξήζε πξνθχπηεη άκεζα απφ ηηο ζρεηηθέο 

δεμηφηεηεο). 

    Σν νιηζηηθφ - πνπ δίλεη ζεκαζία ζηε δηαζεκαηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλψζεο. Ζ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ γίλεηαη ζηαδηαθά ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, 

ε Πιεξνθνξηθή δειαδή «δηαρέεηαη», θαηά θάπνην ηξφπν, ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ 

θαη ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ πξνθαιεί θαη 

ηηο κεγαιχηεξεο αλαηξνπέο ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

    Σν πξαγκαηνινγηθφ - απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν άιισλ. Σν κνληέιν απηφ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλδπαζκέλε δηδαζθαιία καζεκάησλ «ακηγνχο» 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηελ ηαπηφρξνλε έληαμε ησλ ΣΠΔ σο κέζνπ ζηήξημεο ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. 
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Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα ηεο UNESCO λα 

δεκηνπξγεί λέα πξνγξάκκαηα γηα ηελ έληαμε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Χο 

αξκνδηφηεηά ηεο είλαη λα ρηίζεη ηελ ηθαλφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε παγθνζκίσο θαη λα 

θάλεη φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο λα σθειεζνχλ απφ ηα πςειήο πνηφηεηαο πξφηππα 

δηδαζθαιίαο, άξρηζε ην 2006, έλα πξφγξακκα πνπ ζηφρεπζε ζηελ παξνρή ησλ 

βαζηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ έληαμε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ 

ηερλνινγία (ICT) ζηελ ηάμε. 

 

3.9. Κοινυνικέρ πηςσέρ ηηρ ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ 

«Οη πξνζεγγίζεηο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, ηδηαίηεξα νη ζπλεξγαηηθέο απφ ηε κία 

έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, αιιά ε ρξήζε ηνπο πξνθαιεί εξσηήζεηο, φπσο 

θνηλσληθέο. Σν δηαδίθηπν επαλαζηαηεί ζε φια ηα κέξε ηεο θνηλσλίαο, αιιά φηη ε 

επίδξαζε ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη θαηαλνεηή» εηπψζεθε ζην 

πλέδξην γηα ηελ Δθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν, ην 2000, φηαλ αθφκα νη 

πεπνηζήζεηο ζηηο δπλάκεηο ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ ηφζν απέξαληεο θαη πςειέο, φζν ε 

δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ηεο. Αθφκε, νη κνξθέο κάζεζεο βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν 

(e-learning) πξνζθέξνπλ ηε ζηήξημε ζηελ απεπζείαο θνηλσληθνπνίεζε θαη δηθηχσζε. 

Απηφ ζεκαίλεη θαηά κία έλλνηα φηη ε ηερλνινγία επηηξέπεη ή δεκηνπξγεί κία επφκελε 

επθαηξία γηα έλα επηπιένλ ζηνηρείν ζηελ θνηλσλία. 

Οη πξνζεγγίζεηο ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ παξφληνο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνιπκέζα, θαηαδεηθλχνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ηνπ e-learning 

φπσο ε επειημία, ε κάζεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αλάγθεο, κηα επξχηεξε 

δηεπθφιπλζε ηεο αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ καζεζηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζην 

Γηαδίθηπν. Δθηφο απφ απηφ κπνξνχλ λα έρνπλ επίζεο κία επηπξφζζεηε ιεηηνπξγία ζηε 

ζπκβαηηθή εθκάζεζε, φπσο ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο βαζηζκέλε ζηνπο ππνινγηζηέο, 

ηε δηαλνκή θαη ηε δεκηνπξγία απηήο. 

Δληνχηνηο, επίζεο κεξηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί φπσο ε έιιεηςε ηεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, νη πςειέο 

δαπάλεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθψλ πιηθψλ 

θαη επίζεο νπζηαζηηθέο δαπάλεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ αλάγθε γηα εχθακπηε δηδαθηηθή ζηήξημε. Οη ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

ηεο παξαδνζηαθήο κάζεζεο φπσο ε ζπλεξγαζία θαη πξνζσπηθή επηθνηλσλία ηείλνπλ 

λα ραζνχλ ζηηο έλλνηεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
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ππάξρνπζεο πξνζεγγίζεηο ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε δελ εμεηάδνπλ ηέηνηα 

κεηνλεθηήκαηα θαη ηδηαίηεξα ηελ έιιεηςε ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο. 

Βαζηζκέλεο ζε πξφζθαηε παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή έξεπλα φπσο επίζεο θαη ζε 

ηερληθέο αλάπηπμεο, νη πιαηθφξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί (Leister 

et al., 2001) θαη πξνζπαζνχλ ηψξα λα εζηηάζνπλ ζηηο θνηλσληθέο πηπρέο ηεο κάζεζεο. 

Μηα ζεκαληηθή άπνςε ζε απηφ, είλαη λα ππνζηεξίμεη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζε 

εηθνληθέο θνηλφηεηεο θαη λα ζπκπεξηιάβεη καζεζηαθέο κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε αιιαγή απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο ζε εθείλεο ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο, έηζη ψζηε λα γίλεη επθνιφηεξε γηα ηνπο ρξήζηεο. 

 

3.10. ςνεπγαηική μάθηζη - Άλλη μία κοινυνική πηςσή ηηρ 

ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ 

Έρνπλ εξεπλεζεί δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, απφ εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε κάζεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο σο ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, 

ηδηαίηεξα απηά πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν, ε δπλαηφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

άιισλ κέζσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαιχηεξα γηα λα ππνζηεξίμνπλ κία 

δηαδηθαζία έξεπλαο θαη αλαδήηεζεο πνπ έρεη ηνλ καζεηεπφκελν σο ζεκείν εζηίαζεο 

θαη ηνλ εθπαηδεπηή πεξηζζφηεξν σο έλα άηνκν πνπ κνληεινπνηεί ηα πιαίζηα γηα κία 

θαζνξηζκέλε θαηάζηαζε εθκάζεζεο ηνπ ζπνπδαζηή. 

εκαληηθφ ζε απηφ, είλαη λα απμήζεη ηελ θνηλσληθή παξνπζία ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηψλ ζηα εηθνληθά πεξηβάιινληα π.ρ. κεηαθέξνληαο πνηθίια ζέκαηα απφ 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ζηνλ εηθνληθφ. Οη Knoll θαη Jarvenpaa (1995) έδεημαλ φηη έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ δπλαηνηήησλ φπσο νη αθφινπζεο, απαηηνχληαη γηα 

κία απνηειεζκαηηθή δνπιεηά ζηα εηθνληθά πεξηβάιινληα φκνηα κε απηή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ: α) Δηθνληθέο δεμηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο εθηειψληαο άηππεο 

κηθξέο ζπδεηήζεηο ή αληαιιάζζνληαο ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο, β) Δηθνληθέο δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο πξνζδηνξίδνληαο έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ζπλεξγαηηθή δνπιεηά, γ) 

Σερληθέο δεμηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο εξεπλεηηθφο παξάγνληαο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ εηθνληθά 

πεξηβάιινληα, είλαη ε επίδξαζε ηεο έιιεηςεο ησλ κε ιεθηηθψλ θαη νπηηθψλ ελδείμεσλ 
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ζηελ απεπζείαο αιιειεπίδξαζε. Μεξηθνί ζπκκεηέρνληεο ην παξαηεξνχλ έρνληαο 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη άιινη πηζηεχνπλ φηη ζα είλαη κηα ειεπζεξία. Γηα λα 

δψζνπλ ζηνπο ρξήζηεο σζηφζν ηελ αίζζεζε κηαο θνηλσληθήο παξνπζίαο, ηα εηθνληθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο (Virtual Learning Environments) ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ 

κία πνηθηιία εξεζηζκάησλ αιιειεπίδξαζεο θαη γλσζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη 

εθπαηδεπφκελνη ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα είλαη ελεκεξσκέλνη, πνηνο είλαη παξψλ 

ζηελ δηάιεμε, πψο ζπλζέηεηαη έλα γθξνππ θαη πνηνο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία εθείλε ηε ζηηγκή. Υξεηάδεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ, λα αλαπηχζζνπλ κία αίζζεζε ηεο απεπζείαο πεξηήγεζεο. 

Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ VLE, εθζέηνπλ φια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ακέζσο 

κεηά ηελ απφθηεζε πξφζβαζεο ηνπο ζην ζχζηεκα. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ φηη νη e-

εθπαηδεπηέο ηνχο βνεζνχλ εηζάγνληαο θαη ζηεξίδνληαο δηαζθέςεηο ζπλνκηιίαο θαη ηελ 

απεπζείαο θνηλσληθνπνίεζε. 

Μηα άιιε πηπρή είλαη φηη φηαλ νη εθπαηδεπφκελνη αηζζάλνληαη νηθεία κε ηνλ 

δηαδηθηπαθφ πνιηηηζκφ θαη ινγηθά άλεηνη κε ηελ ηερλνινγία ησλ VLE , νδεχνπλ πξνο 

ηε ζπκβνιή ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο αλαπηχζζνπλ κία 

αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο. 

Δίλαη θαιφ λα ππάξρεη ζην κπαιφ φηη ε καζεζηαθή θνηλφηεηα πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξα απφ φηη ε κεηάδνζε ησλ ηδεψλ θαη ε κεηαθνξά ηεο γλψζεο. Πξψηα απ’ 

φια πξνζθέξεη έλα ηξφπν εγθαηάζηαζεο ησλ ζπλδέζεσλ. Γηα ηηο εηθνληθέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν νξηζκφο ηνπ Preece (2000) πνπ απνηειείηαη απφ 

αλζξψπνπο πνπ αιιειεπηδξνχλ θνηλσληθά γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ αλάγθεο, λα 

επσκηζηνχλ ξφινπο θ.α., έλαλ θνηλφ ζθνπφ, πνπ ζα παξέρεη έλα ιφγν γηα ηελ 

θνηλφηεηα, πνιηηηθέο πνπ νδεγνχλ ηνλ θφζκν ζε αιιειεπίδξαζε, εηθνληθά 

πεξηβάιινληα κάζεζεο γηα λα ππνζηεξίδνπλ θαη λα κεζνιαβνχλ ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε. 

Απνηειέζκαηα έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο 

καζεζηαθέο θνηλφηεηεο) ζε ζχγθξηζε κε ηα αηνκηθά θαη αληαγσληζηηθά ζελάξηα, 

θέξλνπλ ηνπο καζεηέο ζε έλα αλψηεξν επίπεδν επίηεπμεο, απνθηνχλ ηθαλφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, πξνζθέξεη γλσζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηνπο καζεηεπφκελνπο 

θαη επίζεο έρεη ζεηηθέο επηξξνέο ζηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Απηά είλαη σθέιηκα γηα ηε κειινληηθή κάζεζε ή ηε κειινληηθή 
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απηνλνκία ή ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (Tozer et al., 1995). 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηέηνηνη ζηφρνη, νη καζεζηαθέο θνηλφηεηεο ζα πξέπεη 

λα πξνζθέξνπλ (Preece, 2000): α) Δπθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε κέιε ηεο 

νκάδαο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή, ζπλεξγαζία ζηηο αζθήζεηο, κνηξαζκέλε εξγαζία, 

πξφζβαζε ζηηο πεγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, β) Απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο, γ) Αιιειεπίδξαζε πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην δάζθαιν, απφ 

άιινλ πάξνρν ή απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα, δ) Δπράξηζηε κάζεζε. 

Γηα ηελ παξαγσγή ελφο νπηηθνχ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο είλαη επηπιένλ 

ζεκαληηθφ λα εκπιέθνληαη πνηθίιεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο (π.ρ. 

θνλζηξνπθηηβηζκφο, ζπκπεξηθνξηζκφο, γλσζηηθηζκφο), κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

εθκάζεζεο φπσο πξαγκαηηθέο θαη εηθνληθέο ηάμεηο (π.ρ. εθείλεο πνπ βαζίδνληαη ζην 

δηαδίθηπν) θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Έλα αξκνληθφ απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

δνπιεηάο κπνξεί λα δεκηνπξγείηαη αλακεηγλχνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία κε 

πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο δνπιεηάο. 

Ζ ρξήζε ηεο εκπιεθφκελεο κάζεζεο σθειεί ηνπο νξγαληζκνχο γηα λα κεηαθηλνχλ 

βαζκηαία ηνπο εθπαηδεπφκελνπο απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο ζηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε, θάλνληαο ηελ αιιαγή πην εχθνιε γηα λα απνδερηνχλ θαη λα νινθιεξψζνπλ 

ηελ χπαξμε (κεξηθέο θνξέο πνιχ αθξηβά) καζεζηαθψλ πιηθψλ παξά λα ηα 

αληηθαηαζηήζνπλ, ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο θαηάξηηζεο, γηα λα 

κεηαθέξνπλ κηθξά ηκήκαηα ησλ πιηθψλ ηνπο ζην δηαδίθηπν θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε θαη ηνπο καζεηεπφκελνπο, 

επηιέγνληαο ηνλ ηξφπν κάζεζεο θαηάιιειν κε εθείλν ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ επηζπκηψλ ηνπο. 

 

Κεθάλαιο 4 – Έπεςνα 

    θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξφπσλ 

ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο εξγαιείν ηεο εηδηθήο δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο 

παηδηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα εζηηάδνληαη ζην αλ: α) νη 

λέεο ηερλνινγίεο (ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία) εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ 

καζεηή κε θηλεηηθή αλαπεξία ζηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, β) ε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία κέζσ θαηάιιεισλ ινγηζκηθψλ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή πξνσζεί ηε 

κάζεζε θαη γ) ε εθαξκνγή ελφο ζηνρεπκέλνπ αηνκηθνχ δνκεκέλνπ εληαμηαθνχ 
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πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ.    

 

4.1. Μεθοδολογία 

    ηεξηδφκελε ζηελ πξαθηηθή άζθεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δεχηεξνπ έηνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, πινπνηήζεθε ε έξεπλα κέζσ 

πεηξάκαηνο.  

    Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σ.Δ.Δ. Δηδηθήο Αγσγήο Β΄ βαζκίδαο 

απφ 17/11/2014 έσο θαη 26/02/2015. Ζ κειέηε παξαηήξεζεο αθνξνχζε ζε καζεηή 25 

ρξφλσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ν νπνίνο θνηηνχζε ζην Α΄ 

εμάκελν ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ηνκέα Ζιεθηξνληθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Χο ρψξνο δηεμαγσγήο 

ηεο παξαηήξεζεο επηιέρζεθε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (ηάμε, πξναχιην) ηνπ καζεηή, 

αθνχ ππήξρε πξφζβαζε γηα δχν εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη γηα πέληε δηδαθηηθέο ψξεο 

θάζε εκέξα. Οη δηδαθηηθέο ψξεο επηιέρζεθαλ θαηάιιεια θαη ζχκθσλα κε ην 

εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ, ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζην κάζεκα 

ησλ ειεθηξνληθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηξηψλ εβδνκάδσλ (απφ 17/11/2014 έσο 

04/12/2014) πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ, ψζηε λα 

γλσξίζνπκε ην πξνθίι ηνπ καζεηή, ην αηνκηθφ, ην νηθνγελεηαθφ θαη ην ζρνιηθφ 

ηζηνξηθφ ηνπ. Με ηα δεδνκέλα απηά ζπκπιεξψζεθαλ νη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ 

Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) φζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο 

(Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο - ΓΜΔ), ην επίπεδν ησλ Δηδηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΠΑΠΔΑ), ην επίπεδν ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ) θαη νη αληίζηνηρεο απνθιίζεηο ηνπο, ψζηε λα απνθαιπθζεί ε 

αλαπηπμηαθή θαη καζεζηαθή εηθφλα ηνπ καζεηή. Απφ ηε κειέηε θαη ην ζρνιηαζκφ 

ησλ απνθιίζεσλ, θαηαλνήζεθαλ νη αηνκηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δεμηφηεηεο 

ηνπ καζεηή, γηα λα νξηζηνχλ νη δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ην καζεηή, κε ηειηθφ 

ζθνπφ ηε ζρεδίαζε ελφο αηνκηθνχ, δνκεκέλνπ, εληαμηαθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα ηνλ καζεηή. Ζ αξρηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 05/12/2014 θαη 

νξίζηεθε απφ ην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο  σο δηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα απφ ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. Απφ 

08/12/2014 έσο θαη 15/01/2015 πινπνηήζεθαλ δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ληνζηέ δξαζηεξηνηήησλ, κε 

βξαρππξφζεζκνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ 



 83 

ησλ πεξηνρψλ ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο. ηηο 16/01/2015 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε θαη νξίζηεθε εθ λένπ σο δηδαθηηθή 

πξνηεξαηφηεηα γηα ην καζεηή ε πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Σν επφκελν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, δειαδή απφ 19/01/2015 έσο θαη 26/02/2015, ζπλερίζηεθε θαη 

νινθιεξψζεθε ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ 

ηειηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 17/02/2015. Απφ ηελ απνηχπσζε ησλ 

απνθιίζεσλ ζηηο ΛΔΒΓ πξνέθπςε ζαθήο εμέιημε ηνπ καζεηή ζε φιεο ηηο 

αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ελψ ζχκθσλα κε ην Πιαίζην 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ζεκεηψζεθε πξφνδνο ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο, αιιά θπξίσο ζε απηέο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ησλ βαζηθψλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Αλάινγε πξφνδνο 

δηαπηζηψζεθε θαη ζην επίπεδν ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξηνρή ησλ δεμηνηήησλ ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο. 

    Σν πείξακα, σο κέζνδνο έξεπλαο ζηελ εηδηθή αγσγή, είλαη αξθεηά δεκνθηιέο. 

Θεσξείηαη σο ε πην έγθπξε πξνζέγγηζε επίιπζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνβιεκάησλ, αθνχ 

κπνξεί λα ειέγμεη ζρέζεηο αηηίαο-αηηηαηνχ (Αβξακίδεο, Καιχβα, 2006). Δπνκέλσο, ην 

πείξακα κε κία νκάδα ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο εξγαιείν ζηελ εηδηθή 

δηδαθηηθή ππνζηήξημε καζεηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία. 

 

4.1.1 ςμμεηέσονηερ 

    ην πείξακα ζπκκεηείραλ νη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ηνκέα Ζιεθηξνληθψλ ηνπ 

Σ.Δ.Δ. Δηδηθήο Αγσγήο Β΄ βαζκίδαο ηνπ Ηιίνπ. Οη επηά καζεηέο είραλ σο θχξην θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ θηλεηηθή αλαπεξία, αιιά παξνπζίαδαλ θαη έιιεηκκα ζηηο 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ρακειφ απηνζπλαίζζεκα. Οη ηέζζεξηο απφ απηνχο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ειεθηξνθίλεην αλαπεξηθφ ακαμίδην γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπο θαη 

είραλ πεξηνξηζκέλε έσο αδχλαηε θίλεζε ησλ άλσ άθξσλ. Οη δχν απφ απηνχο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ βνεζήκαηα (βαθηεξίεο, πεξηπαηεηήξεο) γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπο 

θαη είραλ θαιή ιεπηή θηλεηηθφηεηα ησλ άλσ άθξσλ. Ο ηειεπηαίνο καζεηήο ήηαλ ν 

κνλαδηθφο πνπ δε ρξεηαδφηαλ βνήζεκα γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπ, αιιά είρε δπζθνιίεο 

ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ άλσ άθξσλ. 

    Ο Α. είλαη 25 ρξφλσλ θαη είλαη απφθνηηνο Δηδηθνχ Λπθείνπ. Ήηαλ δίδπκε θχεζε 

θαη έμη κελψλ λνζειεχηεθε ιφγσ κεγαινθεθαιίαο, φπνπ δηαπηζηψζεθε αξαρλνεηδήο 

θχζηε εγθεθάινπ θαη ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Λφγσ ελδνθξαληαθήο ππέξηαζεο 
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ηνπνζεηήζεθε θπζηενπεξηηνλαηθή παξνρέηεπζε (βαιβίδα). ια απηά ηα ρξφληα 

παξαθνινπζείηαη απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ παξέρνληαη κεληαίσο 

θπζηθνζεξαπείεο, ινγνζεξαπείεο, εξγνζεξαπείεο θαη εηδηθή δηαπαηδαγψγεζε. 

Παξνπζηάδεη ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη 

δηαηαξαρέο ζην ιφγν. Μεηαθηλείηαη κε ειεθηξνθίλεην αλαπεξηθφ ακαμίδην. Έρεη 

ιεηηνπξγηθφ δεμί άλσ άθξν θαη είλαη κεξηθψο απηνεμππεξεηνχκελνο. Σν λνεηηθφ ηνπ 

δπλακηθφ είλαη ζεκαληηθά πξσηκφηεξν ηεο ειηθίαο ηνπ. Ο ιφγνο ηνπ είλαη 

δπζαξζξηθφο θαη κεξηθψο θαηαλνεηφο. Γπζθνιεχεηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη 

εθθξάδεηαη πνιιέο θνξέο κε κεκνλσκέλεο ιέμεηο. Δίλαη ραξνχκελνο, θαινπξναίξεηνο 

θαη αλνηρηφο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ππνκνλή θαη επίκνλε, εληνχηνηο έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε. 

Αζρνιείηαη κε ην ρνξφ θαη ην κπφηζηα (boccia-άζιεκα). 

    Ο Δ. είλαη 25 ρξφλσλ θαη έρεη απνθνηηήζεη απφ Δηδηθφ Λχθεην. Γελλήζεθε κε 

πδξνθεθαιία θαη ελψ λνζειεπφηαλ, ηνπνζεηήζεθε βαιβίδα. ια απηά ηα ρξφληα 

ππνζηεξίδεηαη απφ θπζηνζεξαπεπηή θαη ινγνζεξαπεπηή. Παξνπζηάδεη ζπαζηηθή 

ηεηξαπιεγία πνπ ζπλνδεχεηαη απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Μεηαθηλείηαη κε 

ειεθηξνθίλεην αλαπεξηθφ ακαμίδην. Έρεη κέηξηα ιεηηνπξγηθφηεηα ζηα άλσ άθξα θαη 

είλαη κεξηθψο απηνεμππεξεηνχκελνο. Σν λνεηηθφ ηνπ δπλακηθφ είλαη πξσηκφηεξν ηεο 

ειηθίαο ηνπ, ελψ ν ιφγνο ηνπ είλαη θαηαλνεηφο. Δίλαη ραξνχκελνο, θαινπξναίξεηνο 

θαη αλνηρηφο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπζρέηηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε.    

    Ζ Μ. είλαη 25 ρξφλσλ θαη είλαη απφθνηηε Δηδηθνχ Λπθείνπ. Γελλήζεθε κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη παξνπζηάδεη ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία. Μεηαθηλείηαη κε 

ειεθηξνθίλεην αλαπεξηθφ ακαμίδην. Ζ θηλεηηθή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηα πεξηνξίδεηαη ζην 

θεθάιη θαη είλαη πιήξσο εμαξηεκέλε γηα ηηο βαζηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο. Σν λνεηηθφ ηεο 

δπλακηθφ εθηηκάηαη ζηα πιαίζηα ηνπ θπζηνινγηθνχ γηα ηελ ειηθία ηεο. Ο ιφγνο ηεο 

είλαη δπζαξζξηθφο θαη κεξηθψο θαηαλνεηφο. Αζρνιείηαη κε ηνλ αζιεηηζκφ πνιιά 

ρξφληα θαη ζην παξειζφλ έρεη ππάξμεη πξσηαζιήηξηα θαη νιπκπηνλίθεο ζην κπφηζηα. 

Κάλεη ρνξφ θαη ζέαηξν θαη ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο εθδειψζεηο. Έρεη αλαπηχμεη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη είλαη ζπλαηζζεκαηηθά απηφλνκε, κε ζρεηηθά θαιή 

απηνεθηίκεζε. 

    Ο Ν. είλαη 22 ρξφλσλ θαη έρεη απνθνηηήζεη απφ Δηδηθφ Λχθεην. Γελλήζεθε κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη παξνπζηάδεη ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία. Μεηαθηλείηαη κε 

ειεθηξνθίλεην αλαπεξηθφ ακαμίδην. Έρεη θαιή αδξή θηλεηηθφηεηα θαη ζηα δχν άλσ 
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άθξα, ε ιεπηή ηνπ θηλεηηθφηεηα ζπλνδεχεηαη απφ ηξφκν θαη είλαη απηφλνκνο γηα ηηο 

βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. Σν λνεηηθφ ηνπ δπλακηθφ εθηηκάηαη ζηα θαηψηαηα 

θπζηνινγηθά φξηα. Παξνπζηάδεη γλσζηηθέο δπζθνιίεο ιφγσ ειιηπνχο εθπαίδεπζεο θαη 

απνπζίαο θηλήηξνπ. Ο ιφγνο ηνπ είλαη πιήξσο θαηαλνεηφο. Πξνηηκά λα 

ζπγρξσηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη απνθεχγεη ηνπο ππφινηπνπο. Ζ 

θνηλσληθή ηνπ δσή πεξηνξίδεηαη ζην ζρνιηθφ ηνπ πιαίζην θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ. Έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη πνιιέο θνξέο γίλεηαη ζπγθξνπζηαθφο θαη 

επηζεηηθφο. 

    Ζ Η. είλαη 25 ρξφλσλ θαη είλαη απφθνηηε Δηδηθνχ Λπθείνπ. Γελλήζεθε κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη παξνπζηάδεη ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία. Γηα ηελ κεηαθίλεζή 

ηεο ρξεζηκνπνηεί βνήζεκα (πεξηπαηεηήξα) θαη γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αλαπεξηθφ 

ακαμίδην. Έρεη θαιή αδξή θαη ιεπηή θηλεηηθφηεηα ζηα άλσ άθξα θαη είλαη απηφλνκε 

γηα ηεο βαζηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο. Ζ λνεκνζχλε ηεο εθηηκάηαη ζηα φξηα ηνπ 

θπζηνινγηθνχ θαη παξνπζηάδεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ο ιφγνο ηεο είλαη θαηαλνεηφο. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ αλσξηκφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε ιφγσ ηεο 

ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηαο ηεο κεηέξαο ηεο. Καηαλνεί ηηο δπζθνιίεο ηεο θαη απνδέρεηαη 

ηνλ εαπηφ ηεο. Δίλαη θαινπξναίξεηε θαη θνηλσληθή θαη δεκηνπξγεί δπλαηέο θηιίεο 

εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη θαηαθεχγεη κε κεγάιε 

επθνιία ζε αίηεκα παξνρήο βνήζεηαο απφ ηνπο άιινπο. 

    Ζ Γ. είλαη 23 ρξφλσλ θαη έρεη απνθνηηήζεη απφ Δηδηθφ Λχθεην. Γελλήζεθε κε 

ζπγγελέο αξζξνγξππσηηθφ ζχλδξνκν κε παξακφξθσζε ησλ θάησ άθξσλ θαη 

παξνπζηάδεη ζπγγελή παξαπιεγία. Μεηαθηλείηαη κε βνήζεκα (βαθηεξίεο) θαη γηα 

κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ρξεζηκνπνηεί αλαπεξηθφ ακαμίδην. Έρεη θαιή αδξή θαη 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα ζηα άλσ άθξα θαη απηνεμππεξεηείηαη γηα ηηο βαζηθέο ηεο αλάγθεο. 

Έρεη ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη παξνπζηάδεη ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Ο ιφγνο ηεο είλαη θαηαλνεηφο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν άγρνο γηα ηελ επηηπρία θαη 

έρεη αλάγθε ζπλερνχο επηβξάβεπζεο. Δίλαη θνηλσληθή ζην ζρνιηθφ πιαίζην, φκσο κε 

απνκνλσκέλε νηθνγέλεηα. Έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη θφβν γηα ηελ απνηπρία. 

    Ο Λ. είλαη 28 ρξφλσλ θαη απφθνηηνο Δηδηθνχ Λπθείνπ. ηελ ειηθία ησλ έμη εηψλ 

είρε ηξνραίν αηχρεκα θαη ππέζηε θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο. Παξνπζηάδεη 

ζπαζηηθή αξηζηεξή εκηπιεγία. Μεηαθηλείηαη απηφλνκα θαη είλαη πιήξσο αλεμάξηεηνο 

γηα ηηο βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. Παξνπζηάδεη δπζθνιία ζηελ θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ 

άλσ άθξνπ. Έρεη θπζηνινγηθή λνεκνζχλε θαη πξνβιήκαηα ιφγνπ. Παξνπζηάδεη 

δηάζπαζε ζπγθέληξσζεο απφ εζσηεξηθέο ζθέςεηο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ παξαλντθά 
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θαη λαξθηζζηζηηθά ζηνηρεία. Πνιιέο θνξέο είλαη επηζεηηθφο πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο θαη 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπ. Δίλαη πηεζηηθφο θαη απαηηεηηθφο πξνο ηνπο άιινπο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ. Έρεη ζρεηηθά θαιή απηνεθηίκεζε.  

  

4.1.2. Οπιζμοί ζηόσυν 

    Οη ζηφρνη ηνπ πεηξάκαηνο νξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Βαζηδφκελνη ζηελ ζπζηεκαηηθή 

εκπεηξηθή παξαηήξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εβδνκάδαο (30 

δηδαθηηθέο ψξεο) ζηελ ηάμε ησλ καζεηψλ, ζηνλ θαζεγεηή ηεο ηάμεο, ην εηδηθφ 

επηζηεκνληθφ θαη εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ θαη ην θάθειν 

ησλ καζεηψλ πινπνηήζεθε ε αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη πξνζδηνξίζηεθαλ 

νη πεξηνρέο παξέκβαζεο θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηνπ πεηξάκαηνο. Οη επηά καζεηέο ηεο 

ηάμεο πνπ επηιέρζεθε είραλ σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ θηλεηηθή αλαπεξία 

(αλεπαξθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ησλ δχν άλσ άθξσλ) θαη νη θνηλέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο πξνζδηνξίζηεθαλ ζηηο αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε.  Δπνκέλσο, ζηφρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή παξέκβαζε κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα εμαζθαιίζεη 

ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, λα πξνσζήζεη ηε κάζεζε 

θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ειεθηξνληθψλ 

καζεκάησλ.    

 

4.1.3. σεδίαζη παπεμβάζευν 

    Οη παξεκβάζεηο ζρεδηάζηεθαλ ζηεξηδφκελεο ζην Πιαίζην Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ). Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ΠΑΠΔΑ είλαη ε 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ 

πνιχπιεπξα ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα ηελ ηειηθή ηνπο έληαμε ζην 

ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία.(ΤΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 1996). 

    πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απνθάιπςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο. Μεηά ηελ 

κειέηε ησλ δεδνκέλσλ νξίζηεθαλ νη παξάκεηξνη πνπ ζα θαζφξηδαλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πεηξάκαηνο. Πξψηνο ζηφρνο ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζεκείνπ (άλσ άθξν, 

θεθάιη) θάζε καζεηή κε ηε ρξήζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, ψζηε λα 

επηηχρνπλ κηα θαηά ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο θαιχηεξε δπλαηή 
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αλεμάξηεηε θαη απηφλνκε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, κε καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε ηνπ 

καζεηή. Γεχηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ησλ καζεηψλ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο 

ζηελ κάζεζε. 

    Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ, βξέζεθε ην ιεηηνπξγηθφ ζεκείν θάζε καζεηή 

μερσξηζηά θαη επηιέρζεθε ην θαηάιιειν κέζν ππνζηήξημήο ηνπ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε απηφλνκε πξφζβαζε ηνπ καζεηή ζηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο. Οη 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη πξνζαξκνζκέλεο ζπζθεπέο θαηάδεημεο (πνληίθη, ινγηζκηθφ) 

έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ απηφλνκα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

    Οη δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξεκβάζεσλ ζρεδηάζηεθαλ κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα επηηεπρζεί ν καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ. Γηα θάζε παξέκβαζε επηιέρζεθε έλαο καθξνπξφζεζκνο 

ζηφρνο (νπηηθή κλήκε, αθνπζηηθή κλήκε, ιεηηνπξγηθή κλήκε, ινγηθνκαζεκαηηθή 

ζθέςε, ζπιινγηζκνί, ζπγθέληξσζε πξνζνρήο) απφ ηελ πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο θάζε παξέκβαζεο ήηαλ δνκεκέλεο ζε βήκαηα, ψζηε 

λα θαηαθηάηαη απφ ηνπο καζεηέο ν βξαρππξφζεζκνο ζηφρνο (π.ρ. λα ζπκάηαη ηα 

νλφκαηα ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ πνπ έρεη δεη) θαη λα ζπλερίδνπλ ζηνλ επφκελν. 

 

4.1.4. Τλικά και εξοπλιζμόρ 

    Γηα θάζε καζεηή ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο εμνπιηζκέλνο 

θαηάιιεια κε ζπζθεπή ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, σο ζπζθεπή θαηάδεημεο 

(πνληίθη) θαη ην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ Electronics 

Workbench Version 5.12. Ο Α., ε Η., ν Γ. θαη ν Λ. ρξεζηκνπνίεζαλ απιφ πνληίθη αθνχ 

ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δεμηνχ άλσ άθξνπ ηνπο (φινη ηνπο δεμηφρεηξεο) ήηαλ θαιή. Ο 

Δ. ρξεζηκνπνίεζε απιφ πνληίθη κε πξνζαξκνζκέλν εμσηεξηθφ δηαθφπηε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ παηήκαηνο (απιφ θιηθ, δηπιφ θιηθ). Ζ Μ. ρξεζηκνπνίεζε ην ειεχζεξν 

(free) θαη αλνηρηνχ θψδηθα (open source) ινγηζκηθφ eViacam Version 2.0.1 ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα απιή θάκεξα (web camera), πνπ αληηθαζηζηά ην πνληίθη θαη 

ιεηηνπξγεί αθνινπζψληαο ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιηνχ (δεμηά, αξηζηεξά, πάλσ, θάησ, 

ζηαζηκφηεηα), αθνχ ε θηλεηηθφηεηα ηεο πεξηνξίδεηαη ζην θεθάιη. Ο Ν. 

ρξεζηκνπνίεζε πνληίθη ηχπνπ joystick γηα θαιχηεξε εμάιεηςε ηνπ ηξφκνπ ηνπ δεμηνχ 

άλσ άθξνπ ηνπ.  
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    Δπίζεο, θάζε καζεηήο είρε ην δηθφ ηνπ δηαθνξνπνηεκέλν παηδαγσγηθφ πιηθφ 

(ληνζηέ δξαζηεξηνηήησλ)  ην νπνίν πεξηείρε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζηνρεπκέλνπ αηνκηθνχ δνκεκέλνπ εληαμηαθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο. 

 

4.1.5. Υώπορ και πςθμίζειρ 

    ιεο νη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο έιαβαλ ρψξν ζηελ αίζνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Κάζε καζεηήο ηνπνζεηήζεθε ζε πάγθν εξγαζίαο 

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ζην χςνο ηνπ αλαπεξηθνχ ηνπ ακαμηδίνπ ή ηελ θαξέθια. 

Αθξηβψο κπξνζηά ηνπο θαη πάλσ ζηνλ πάγθν εξγαζίαο ηνπνζεηήζεθε ν ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο κε ηηο απαξαίηεηεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο (νζφλε, πιεθηξνιφγην, 

πνληίθη) θαη ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ (EW5). Γηα 

ηνπο Α., Η., Γ. θαη Λ. δελ ππήξμε θάπνηα ηδηαίηεξε πξνζαξκνγή. Γηα ηνλ Δ. ν 

εμσηεξηθφο δηαθφπηεο παηήκαηνο (απιφ-δηπιφ θιηθ) ηνπνζεηήζεθε δεμηά ηνπ 

πνληηθηνχ. Γηα ηελ Μ. εγθαηαζηάζεθε επηπιένλ ην ινγηζκηθφ αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

πνληηθηνχ (eViacam2) θαη ηνπνζεηήζεθε ε θάκεξα κπξνζηά θαη ζην θάησ κέξνο ηεο 

νζφλεο θαη ξπζκίζηεθε ε θιίζε ηεο ψζηε λα βξίζθεηαη ζε επζεία νπηηθή επαθή κε ην 

θεθάιη ηεο καζήηξηαο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ ηεο. Γηα ηνλ 

Ν. ην πνληίθη ηχπνπ joystick ηνπνζεηήζεθε κε βξαρίνλα δεμηά θαη ζηελ άθξε ηνπ 

πάγθνπ εξγαζίαο θαη ξπζκίζηεθε θαηάιιεια ψζηε λα κπνξεί ν Ν. ιεηηνπξγψληαο ην 

πνληίθη λα ζηεξίδεη ην δεμί άλσ άθξν ηνπ ζην βξαρίνλα ηνπ αλαπεξηθνχ ηνπ 

ακαμηδίνπ.  

          

4.1.6. Μέζα ζςλλογήρ δεδομένυν 

    Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη Λίζηεο Διέγρνπ 

Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) φζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο 

(Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο - ΓΜΔ), ην επίπεδν ησλ Δηδηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΠΑΠΔΑ), ην επίπεδν ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ). Κάζε κία απφ απηέο ηηο ιίζηεο απνηππψλεη ην επίπεδν ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή, ψζηε λα απνθαιπθζνχλ νη απνθιίζεηο ηνπ ζε εμάκελα απφ 

ην πξναπαηηνχκελν επίπεδν ηεο ηάμεο ζηελ νπνία θνηηά (γξακκή βάζεο), θαη λα 

αλαδεηρζνχλ νη δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. πγθεθξηκέλα γηα ηε ΛΔΒΓ ηεο ΜΓ 

ειέγρνληαη νη πεξηνρέο: α) ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε ππνπεξηνρέο ηελ αθξφαζε, ηε 

ζπκκεηνρή ζην δηάινγν θαη ηελ έθθξαζε κε ζαθήλεηα, β) ηεο ςπρνθηλεηηθφηεηαο κε 
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ππνπεξηνρέο ηελ αδξή-ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ην ξπζκφ θαη ην 

ρξφλν θαη ηελ πιεπξίσζε, γ) ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο κε ππνπεξηνρέο ηελ νπηηθή 

κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ην 

ζπιινγηζκφ θαη ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε, θαη δ) ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε κε 

ππνπεξηνρέο ην απηνζπλαίζζεκα, ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο άιινπο. Γηα ηε ΛΔΒΓ ησλ ΔΔΑ (ΠΑΠΔΑ) ειέγρνληαη νη πεξηνρέο: α) ηεο 

καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο κε ππνπεξηνρέο ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, 

ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, β) ησλ βαζηθψλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ κε ππνπεξηνρέο ηελ αλάγλσζε, ηελ θαηαλφεζε, ηε γξαθή 

θαη ηα καζεκαηηθά, γ) ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κε ππνπεξηνρέο ηελ απηνλνκία ζην 

πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ, δ) ηηο 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ππνπεξηνρέο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηηο αηζζεηηθέο 

ηέρλεο θαη ε) ηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα κε ππνπεξηνρέο ηηο 

πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γηα ηε ΛΔΒΓ 

ησλ ΓΜΓ ειέγρνληαη νη πεξηνρέο: α) ησλ δεμηνηήησλ γιψζζαο κε ππνπεξηνρέο ηελ 

αλάγλσζε, ηελ θαηαλφεζε, ηε γξαθή θαη ηελ παξαγσγή, β) ησλ δεμηνηήησλ 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο κε ππνπεξηνρέο ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα, 

ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, γ) ηηο δεμηφηεηεο 

καζεκαηηθψλ κε ππνπεξηνρέο ηηο πξάμεηο, ηελ πξνπαίδεηα θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, θαη δ) ηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο κε ππνπεξηνρέο ηηο ζεηηθέο θαη ηηο 

αξλεηηθέο.                

  

4.1.7. Γιαδικαζία ζςλλογήρ δεδομένυν 

    Ζ έξεπλα πινπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα δέθα πεξίπνπ εβδνκάδσλ. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο αμηνινγήζεηο ησλ καζεηψλ, ε πξψηε έιαβε ρψξα πξηλ ηηο 

παξεκβάζεηο γηα λα απνηππσζεί ην αξρηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ, ε δεχηεξε κεηά απφ 

έμη παξεκβάζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πξνφδνπ θαη ε ηξίηε ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο 

γηα λα δηαπηζησζεί ε ηειηθή καζεζηαθή εηθφλα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

    Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εβδνκάδαο, απφ 02/03/2015 έσο 06/03/2015, 

πξαγκαηνπνηήζεθε εκπεηξηθή ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην (αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, πξναχιηνο ρψξνο). 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε ηνλ θαζεγεηή ηεο ηάμεο, ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ (ςπρνιφγνο, θπζηνζεξαπεπηήο, εξγνζεξαπεπηήο) θαη ην εηδηθφ βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ, ψζηε λα αληιεζνχλ επηπιένλ δεδνκέλα. Με ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ 
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δεδνκέλσλ ζπκπιεξψζεθαλ νη Λίζηεο Διέγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ) φζνλ 

αθνξά ην επίπεδν ηεο Μαζεζηαθήο Δηνηκφηεηαο (Γξαζηεξηφηεηεο Μαζεζηαθήο 

Δηνηκφηεηαο - ΓΜΔ), ην επίπεδν ησλ Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΠΑΠΔΑ), ην 

επίπεδν ησλ Γεληθψλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (ΓΜΓ) θαη νη αληίζηνηρεο απνθιίζεηο 

ηνπο, ψζηε λα απνθαιπθζεί ε αλαπηπμηαθή θαη καζεζηαθή εηθφλα γηα θάζε έλαλ 

καζεηή μερσξηζηά. Απφ ηε κειέηε θαη ην ζρνιηαζκφ ησλ απνθιίζεσλ, θαηαλνήζεθαλ 

νη αηνκηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δεμηφηεηεο θάζε καζεηή. Γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ παξεκβάζεσλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ζπγθξίζεθαλ νη αξρηθέο 

αμηνινγήζεηο ψζηε λα πξνθχςνπλ νη θνηλέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα νξηζηνχλ νη 

δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο κε ηειηθφ ζθνπφ ηε ζρεδίαζε ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

    Σελ επφκελε εβδνκάδα, δειαδή απφ 09/03/2015 έσο 13/09/2015, γηα κία δηδαθηηθή 

ψξα ηελ εκέξα ζην κάζεκα ησλ ειεθηξνληθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα ηνπ 

εξγαζηήξηνπ ηνπ ζρνιείνπ επίδεημε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο ειεθηξνληθψλ 

θπθισκάησλ θαη εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε απηνχ κε ηηο επηιεγκέλεο γηα 

θάζε καζεηή ζπζθεπέο θαηάδεημεο. 

    Γηα ηηο ηξεηο επφκελεο εβδνκάδεο, δειαδή απφ 16/03/2015 έσο 03/04/2015, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη παξεκβάζεηο, δχν θάζε εβδνκάδα. Κάζε παξέκβαζε 

πινπνηνχληαλ ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ησλ ειεθηξνληθψλ, ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ ηξεηο δηδαθηηθέο ψξεο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θάζε παξέκβαζεο επεμεγνχληαλ απφ ηνλ θαζεγεηή ηεο ηάμεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα θαινχληαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα πινπνηήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

έρνληαο κπξνζηά ηνπο ηα βήκαηα ζε έληππε κνξθή ζην ληνζηέ δξαζηεξηνηήησλ. Ο 

θαζεγεηήο ηεο ηάμεο ιεηηνπξγνχζε επηθνπξηθά ζε ηπρφλ αίηεκα βνήζεηαο 

νπνηνπδήπνηε ζπκκεηέρνληα, φκσο πξνζδνθία ήηαλ ε απηφλνκε πινπνίεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο. Μεηά ην πέξαο θαη ηεο έθηεο παξέκβαζεο 

ζπκπιεξψζεθαλ εθ λένπ νη ΛΔΒΓ γηα θάζε καζεηή μερσξηζηά, ψζηε λα θαηαγξαθεί 

ε λέα αλαπηπμηαθή θαη καζεζηαθή εηθφλα ηνπο θαη λα δηεξεπλεζεί ε πξφνδνο ηνπο, 

θαζψο θαη ε ζπλνιηθή εμέιημε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

    Σηο επφκελεο δχν εβδνκάδεο, δειαδή απφ 06/04/2015 έσο 17/04/2015, ην ζρνιείν 

παξέκεηλε θιεηζηφ ιφγσ ησλ δηαθνπψλ ηνπ Πάζρα. ηηο ηξεηο εβδνκάδεο πνπ 

αθνινχζεζαλ, δειαδή απφ 20/04/2015 έσο 08/05/2015, πξαγκαηνπνηήζεθαλ έμη 

αθφκα παξεκβάζεηο. Τινπνηήζεθαλ θαη απηέο ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ηνπ ηξίσξνπ 

εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ηνλ θαζεγεηή ηεο ηάμεο λα έρεη 
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αθξηβψο ηνλ ίδην ξφιν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε Σξίηε θαη ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα λέα δεδνκέλα απνηππψζεθαλ 

ζηηο ΛΔΒΓ, ψζηε λα πξνθχςεη ε ηειηθή αλαπηπμηαθή θαη καζεζηαθή εηθφλα ησλ 

καζεηψλ. 

 

4.1.8. Αξιοπιζηία 

    Γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηαπηφρξνλε 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ απφ ηνλ θαζεγεηή ηεο ηάμεο γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο απηέο 

ηεο ελδηάκεζεο θαη ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο. πκθσλήζεθε φηη ζα αμηνινγείηαη θάζε 

καζεηήο γηα ηελ θαιή ρξήζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πιηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

(ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ινγηζκηθφ, ζπζθεπή θαηάδεημεο θαη ληνζηέ 

δξαζηεξηνηήησλ), ε επάξθεηα θαη ε νινθιήξσζε ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο θάζε 

παξέκβαζεο, ε απηνλνκία, ε ρξήζε βνήζεηαο απφ ηνλ θαζεγεηή ηεο ηάμεο θαη ηέινο ε 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. 

 

4.2. Αποηελέζμαηα 

     θνπφο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο εξγαιείν ζηελ εηδηθή δηδαθηηθή ππνζηήξημε καζεηψλ κε 

θηλεηηθή αλαπεξία. 

    Γηα ηνλ Α. ε αξρηθή αμηνιφγεζε έδεημε λα ππνιείπεηαη 10 εμάκελα απφ ηε γξακκή 

βάζεο ζηελ νπηηθή κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ην 

ζπιινγηζκφ θαη ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη 7 εμάκελα ζηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. ηελ αλαπηπμηαθή 

πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ππνιείπνληαλ 10 εμάκελα ζην 

απηνζπλαίζζεκα, 7 εμάκελα ζην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη 8 εμάκελα ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε απνηχπσζε ζεηηθή εμέιημε 2 

εμακήλσλ γηα ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα, 1 εμακήλνπ γηα φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηνρέο πιελ απηψλ ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

άιινπο νη νπνίεο παξέκεηλαλ ζην ίδην επίπεδν. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε αλάδεημε ζεηηθή 

πξφνδν ηνπ καζεηή 2 εμακήλσλ γηα φιεο ηηο ππνπεξηνρέο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πεξηνρψλ ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο εθηφο 

απηψλ ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο νη νπνίεο 

παξνπζίαζαλ πξφνδν 1 εμακήλνπ.   
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        Γηα ηνλ Δ. ε αξρηθή αμηνιφγεζε έδεημε λα ππνιείπεηαη 10 εμάκελα απφ ηε 

γξακκή βάζεο ζηελ νπηηθή κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ην 

ζπιινγηζκφ, ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ππνιείπνληαλ 10 εμάκελα ζην απηνζπλαίζζεκα θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη 8 εμάκελα ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Ζ 

ελδηάκεζε αμηνιφγεζε απνηχπσζε ζεηηθή εμέιημε 1 εμακήλνπ γηα φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηνρέο πιελ απηψλ ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

άιινπο νη νπνίεο παξέκεηλαλ ζην ίδην επίπεδν. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε αλάδεημε ζεηηθή 

πξφνδν ηνπ καζεηή 2 εμακήλσλ γηα ηελ νπηηθή κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε θαη ηε 

ιεηηνπξγηθή κλήκε θαη 1 εμακήλνπ γηα ην ζπιινγηζκφ, ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε, 

ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην 

κάζεκα θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο γηα ηηο ππνπεξηνρέο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πεξηνρψλ ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη γηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. 

        Γηα ηελ Μ. ε αξρηθή αμηνιφγεζε έδεημε λα ππνιείπεηαη 8 εμάκελα απφ ηε 

γξακκή βάζεο ζηελ νπηηθή κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ην 

ζπιινγηζκφ θαη ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη 6 εμάκελα ζηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. ηελ αλαπηπμηαθή 

πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ππνιείπνληαλ 8 εμάκελα ζην 

απηνζπλαίζζεκα, 6 εμάκελα ζην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο άιινπο. Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε απνηχπσζε ζεηηθή εμέιημε 2 εμακήλσλ γηα 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο πιελ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο ε νπνία παξέκεηλε 

ζην ίδην επίπεδν. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε αλάδεημε ζεηηθή πξφνδν ηεο καζήηξηαο 2 

εμακήλσλ γηα φιεο ηηο ππνπεξηνρέο ησλ αλαπηπμηαθψλ πεξηνρψλ ησλ λνεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο. 

        Γηα ηνλ Ν. ε αξρηθή αμηνιφγεζε έδεημε λα ππνιείπεηαη 8 εμάκελα απφ ηε 

γξακκή βάζεο ζηελ νπηηθή κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ην 

ζπιινγηζκφ, ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο γηα ηελ 

αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ππνιείπνληαλ 10 εμάκελα ζην απηνζπλαίζζεκα, ην 

ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Ζ ελδηάκεζε 

αμηνιφγεζε απνηχπσζε ζεηηθή εμέιημε 1 εμακήλνπ γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο 

πιελ απηψλ ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο νη νπνίεο 
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παξέκεηλαλ ζην ίδην επίπεδν. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε αλάδεημε ζεηηθή πξφνδν ηνπ 

καζεηή 2 εμακήλσλ γηα ηελ νπηηθή κλήκε, ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ην ζπιινγηζκφ, ηε 

ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη 1 εμακήλνπ ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, ην 

απηνζπλαίζζεκα, ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο.  

        Γηα ηελ Η. ε αξρηθή αμηνιφγεζε έδεημε λα ππνιείπεηαη 8 εμάκελα απφ ηε γξακκή 

βάζεο ζηελ νπηηθή κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ην 

ζπιινγηζκφ θαη ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη 6 εμάκελα ζηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. ηελ αλαπηπμηαθή 

πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ππνιείπνληαλ 8 εμάκελα ζην 

απηνζπλαίζζεκα, 6 εμάκελα ζην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο άιινπο. Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε απνηχπσζε ζεηηθή εμέιημε 2 εμακήλσλ γηα 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο πιελ απηή ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ε νπνία παξνπζίαζε 

ζεηηθή εμέιημε 1 εμακήλνπ. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε αλάδεημε ζεηηθή πξφνδν ηεο 

καζήηξηαο 2 εμακήλσλ γηα φιεο ηηο ππνπεξηνρέο ησλ αλαπηπμηαθψλ πεξηνρψλ ησλ 

λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο εθηφο απηήο ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο ε νπνία παξνπζίαζε πξφνδν 1 εμακήλνπ.   

        Γηα ηε Γ. ε αξρηθή αμηνιφγεζε έδεημε λα ππνιείπεηαη 10 εμάκελα απφ ηε γξακκή 

βάζεο ζηελ νπηηθή κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ην 

ζπιινγηζκφ θαη ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη 8 εμάκελα ζηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. ηελ αλαπηπμηαθή 

πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ππνιείπνληαλ 10 εμάκελα ζην 

απηνζπλαίζζεκα, 8 εμάκελα ζην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο άιινπο. Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε απνηχπσζε ζεηηθή εμέιημε 1 εμακήλνπ γηα 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο πιελ απηψλ ηνπ ζπιινγηζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο άιινπο νη νπνίεο παξέκεηλαλ ζην ίδην επίπεδν. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε αλάδεημε 

ζεηηθή πξφνδν ηεο καζήηξηαο 2 εμακήλσλ γηα φιεο ηηο ππνπεξηνρέο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πεξηνρψλ ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο εθηφο 

απηψλ ηνπ ζπιινγηζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο νη νπνίεο παξνπζίαζαλ 

πξφνδν 1 εμακήλνπ. 

        Γηα ηνλ Λ. ε αξρηθή αμηνιφγεζε έδεημε λα ππνιείπεηαη 8 εμάκελα απφ ηε 

γξακκή βάζεο ζηελ νπηηθή κλήκε, ηελ αθνπζηηθή κλήκε, ηε ιεηηνπξγηθή κλήκε, ην 

ζπιινγηζκφ θαη ηε ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε θαη 10 εμάκελα ζηε ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πεξηνρή ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. ηελ αλαπηπμηαθή 

πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο ππνιείπνληαλ 6 εμάκελα ζην 
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απηνζπλαίζζεκα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη 8 εμάκελα ζηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο άιινπο. Ζ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε απνηχπσζε ζεηηθή εμέιημε 2 εμακήλσλ γηα 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο πιελ απηψλ ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο νη νπνίεο παξνπζίαζαλ ζεηηθή εμέιημε 1 εμακήλνπ. Ζ 

ηειηθή αμηνιφγεζε αλάδεημε ζεηηθή πξφνδν ηνπ καζεηή 2 εμακήλσλ γηα φιεο ηηο 

ππνπεξηνρέο ησλ αλαπηπμηαθψλ πεξηνρψλ ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο νξγάλσζεο εθηφο απηψλ ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο νη νπνίεο παξνπζίαζαλ πξφνδν 1 εμακήλνπ. 
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Σςνεπγαζία με ηοςρ άλλοςρ
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Γιαγπάμμαηα ηηρ εξέλιξηρ ηυν μαθηηών ζηιρ ςποπεπιοσέρ ηυν αναπηςξιακών πεπιοσών ηυν 

νοηηικών ικανοηήηυν και ηηρ ζςναιζθημαηικήρ οπγάνυζηρ  

 

4.3. ςμπεπάζμαηα 

    Σν πείξακα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζθνπφ είρε λα δηεξεπλήζεη ηνπο 

ηξφπνπο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο εξγαιείν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Δπηδίσμε ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ ππνζέζεσλ φηη νη λέεο ηερλνινγίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πξφζβαζε ηνπ καζεηή κε θηλεηηθή αλαπεξία ζηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, φηη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πξνσζεί ηε κάζεζε θαη 

φηη έλα ζηνρεπκέλν θαη δνκεκέλν εληαμηαθφ πξφγξακκα εηδηθήο αγσγήο θαη 

εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

εθπαίδεπζε καζεηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία. 

    Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο έξρνληαη λα ππνζηεξίμνπλ ζεηηθά ηα ππνζεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Ζ ρξήζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο εξεπλεηέο θαη λα αλαδεηνχλ ηε γλψζε. Ζ 

πινήγεζε ζηε γλψζε θαη ε δχλακε ηεο εηθφλαο δηεπθφιπλαλ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

λέσλ φξσλ θαη ελλνηψλ. Δληζρχζεθε ν ηξφπνο ζθέςεο, νξγάλσζεο, θαηαλφεζεο θαη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Γεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο νη νπνίεο επέηξεπαλ ζηνπο 

καζεηέο λα ζπλεξγάδνληαη, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ θαζεγεηή ηεο ηάμεο. Δμέθξαδαλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο θαη 

ηηο απνξίεο ηνπο. Δθδήισλαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία 

κε ιεθηηθφ θαη κε ιεθηηθφ ηξφπν. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ελεξγνπνίεζε ηηο 

αηζζήζεηο, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Απηφ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηελ 

πξσηνβνπιία, ηελ επηλνεηηθφηεηα, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηελ 
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επηδεμηφηεηα θαη ηελ αηζζεηηθή αληίιεςε. Απμήζεθε ν βαζκφο απφδνζήο ηνπο θαη 

βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Δληζρχζεθε ν βαζκφο απηνλνκίαο ηνπο κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο. 

εκαληηθφ ζεσξήζεθε ην γεγνλφο φηη νη πέληε απφ ηνπο επηά καζεηέο ζην ηέινο ηνπ 

πεηξάκαηνο δήηεζαλ λα εγθαηαζηαζεί ην ινγηζκηθφ πξνζνκνίσζεο ζηνλ πξνζσπηθφ 

ηνπο ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη λα ηνπο δνζεί ην ληνζηέ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα 

αζρνιεζνχλ κε απηφ ζην ζπίηη ηνπο. Αλ θαη ηα παξαπάλσ ζεηηθά απνηειέζκαηα δελ 

είραλ ηνλ ίδην βαζκφ αχμεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, εληνχηνηο θαη γηα ηνπο καζεηέο 

πνπ παξνπζίαζαλ ειάρηζηε αχμεζε αληηθαηνπηξίδεηαη κηα ζαθήο πξφνδνο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ, λνεηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

ηνπο. 

    Αλακθίβνια ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην βαζκφ πξνφδνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη 

δηαθνξέο απηέο είλαη πηζαλφ λα νθείινληαη ζηα ηδηαίηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ καζεηψλ, φπσο ην φηη ηξείο απφ απηνχο ζπλνδεχνληαη απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε. 

Δπίζεο, ην αξρηθφ επίπεδν ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

νξγάλσζεο δελ ήηαλ ην ίδην γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, νη 

δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ ίδηεο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο θαη επηιεγκέλεο κε βάζε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θνηλέο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο. Αλ θαη ην δεχηεξν κέξνο ησλ παξεκβάζεσλ 

αλαηξνθνδνηήζεθε απφ ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ππήξμαλ 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη αλαζηνραζκνί, εληνχηνηο ε ζρεδίαζή ηνπο πινπνηήζεθε θαη πάιη 

κε βάζε ηε ζπλνιηθή εηθφλα  ησλ καζεηψλ. 

    ε κειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα επεθηαζεί ην πείξακα κε 

εμαηνκηθεπκέλεο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε καζεηή μερσξηζηά. 

Διθπζηηθφ ζα ήηαλ θαη λα δηεπξπλζνχλ νη ζηφρνη ζε πεξηζζφηεξεο αλαπηπμηαθέο 

πεξηνρέο. Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ πεηξάκαηνο ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά 

αληηθείκελα ζα κπνξνχζε λα γεληθεχζεη ηα απνηειέζκαηα. Πξφθιεζε ζα ήηαλ ε 

πινπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο ζε καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο αλαπεξίεο.       
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