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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εζηηάδεηαη ζηε κειέηε ηεο ζπκβνιήο ησλ
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εηδηθή αγσγή θαη
πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Ο ζθνπφο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε έξεπλα ηεο ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο
ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ
κε λνεηηθή αλαπεξία. Οη ππνζέζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο εμεηάδνπλ ηελ
δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ καζεηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ηε
δηεξεχλεζε ινγηζκηθψλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε καζεηέο
κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηνλ εληνπηζκφ γεληθφηεξα ηνπ πεδίνπ αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο παξέκβαζεο ζηε λνεηηθή αλαπεξία.

Λέμεηο Κιεηδηά: ΣΠΔ, λνεηηθή αλαπεξία, εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ινγηζκηθά,
παξέκβαζε
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ABSTRACT
The subject of this work focuses on the study of the contribution of Information
Technologies and Communication (ICT) in special education and more specifically,
the education of children with mental disabilities. The purpose of this research is to
study the Greek language and foreign language existing literature on the use of ICT in
the education of children with intellectual disabilities. The hypotheses of this study
are considering investigating the educational needs of students with mental
retardation, investigation software specializing in educational intervention for
students with intellectual disabilities and identifying in general field use of new
technologies to the educational needs of intervention in mental disability.

Keywords: ICT, mental disabilities, educational needs, software, intervention
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RIASSUNTO
Il soggetto di questo lavoro si concentra sullo studio del contributo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel settore dell'istruzione speciale e
più in particolare, l'educazione dei bambini con disabilità mentali. Lo scopo di questa
ricerca è quello di studiare la lingua greca e la lingua straniera letteratura esistente
sull'utilizzo delle TIC nella formazione dei bambini con disabilità intellettive.
L'ipotesi di questo studio stanno considerando indagare i bisogni educativi degli
studenti con ritardo mentale, il software ricerca specializzata in intervento educativo
per gli studenti con disabilità intellettiva e l'identificazione in uso sul campo generale
delle nuove tecnologie alle esigenze educative di intervento in disabilità mentale.
Parole chiave: ICT, disabilità mentale, bisogni educativi, software, intervento
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ΠΡΟΛΟΓΟ
Σν ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ κε ηίηιν «Ζ ζπκβνιή ησλ Σερλνινγηψλ
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε
λνεηηθή αλαπεξία» εληάζζεηαη ζηελ γλσζηηθή πεξηνρή ηνπ θιάδνπ ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο. Σν ζέκα επηιέθηεθε επεηδή ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε εθπαίδεπζε,
ηα ηειεπηαία ρξφληα, γίλεηαη φιν θαη πην δηαδεδνκέλε. ε φια ηα ζρνιεία, ππάξρεη
πιηθφ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζεηαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ
νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία.
Γη’ απηφ ην ιφγν ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα
γίλεηαη επηζθφπεζε ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο ζηε βηβιηνγξαθία θαη εμεηάδνληαη νη
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία. ηε
δεχηεξε ελφηεηα, αξρηθά αλαθέξεηαη ν ξφινο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ γεληθή θαη
εηδηθή εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε ηνπ βαζηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ πνπ καο πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο, ηνπ ππνινγηζηή.
ην ηέινο ηεο ελφηεηαο, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
ηφζν ζηελ ειιελφγισζζε φζν θαη ζηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, πνπ
παξνπζηάδνπλ εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε λνεηηθή
αλαπεξία. ηε ηειεπηαία ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ηα νπνία
ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πιηθφ
ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία. Γίλεηαη κηα
αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ινγηζκηθψλ, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο θαη ηα νθέιε ηνπο. Κιείλνληαο, ζην παξάξηεκα ππάξρνπλ εηθφλεο απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ αλαθέξνληαη.
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ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ

1.1 ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ
Ζ Δηδηθή Δθπαίδεπζε είλαη έλαο θιάδνο ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, πνπ έρεη σο
αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ηελ εηδηθή
εθπαίδεπζε, ε δηδαζθαιία είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε, πνπ θάζε θνξά πξνζαξκφδεηαη
θαη ηξνπνπνηείηαη βάζεη ησλ εηδηθψλ θαη μερσξηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ
παηδηνχ. (ηαζηλφο, 2013) χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε, «εηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε
ππάξρεη όηαλ θάπνηα δπζθνιία (ε νπνία κπνξεί λα είλαη θπζηθή, αηζζεηεξηαθή,
λνεηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή ή ζπλδπαζκόο απηώλ) εκπνδίδεη ηε κάζεζε ζε
ηέηνην βαζκό, ώζηε λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ε κεξηθή ή ε πιήξεο δηαθνξνπνίεζε ή
εμεηδίθεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ κάζεζεο, γηα λα
εθπαηδεπηεί ην παηδί θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά. Η αλάγθε απηή κπνξεί λα είλαη
κόληκε ή παξνδηθή θαη ζ’ όηη αθνξά ηνλ βαζκό κπνξεί λα είλαη από κέζε κέρξη βαξηά»
(Υξεζηάθεο, 2011)
Αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ έρεη θάζε καζεηήο παξαηεξείηαη δηαθνξά
αλάκεζα ζην είδνο θαη ηνλ βαζκφ ηνπο. Παξφηη επηδηψθεηαη ε απνθαηεγνξηνπνίεζε
ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε απελνρνπνίεζε θαη ε απαιιαγή απφ θάζε
θνηλσληθή θφξηηζε πνπ ηηο ζπλνδεχεη, έρνπλ δεκηνπξγεζεί γεληθέο θαηεγνξίεο γηα λα
ηηο πεξηγξάςνπλ. Ζ θαηάηαμε πνπ πηνζέηεζε ε UNESCO είλαη ε παξαθάησ
(Υξεζηάθεο, 2011):
1) Άηνκα κε ειαηησκαηηθή φξαζε, ησλ νπνίσλ ε νπηηθή ηνπο νμχηεηα είλαη
κηθξφηεξε απφ ην θπζηνινγηθφ φξην. Ζ επίηεπμε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο γίλεηαη
κε εηδηθά κέζα θαη πιηθά (ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Braille),
2) Άηνκα κε ειαηησκαηηθή αθνή. Απηά ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ απψιεηα αθνήο
ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε θαηαλφεζε ησλ αθνπζηηθψλ
εξεζηζκάησλ θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή,
3) Τπεξεπθπή θαη ηαιαληνχρα άηνκα, ηα νπνία έρνπλ βαζκφ λνεκνζχλεο 140
θαη άλσ. Σν δπλακηθφ ηνπο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο πνπ
πξέπεη λα θνηηήζνπλ βάζεη ηεο ρξνλνινγηθήο ηνπο ειηθίαο κε απνηέιεζκα λα
κελ ηνπο ηθαλνπνηεί θαη λα ρξεηάδνληαη εηδηθφ εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα,
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4) Άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε (λνεηηθή αλαπεξία), πνπ ν βαζκφο λνεκνζχλεο
ηνπο είλαη θαηψηεξνο απφ απηφ πνπ ζεσξείηαη θαλνληθφ. Αλάινγα κε ην
βαζκφ λνεκνζχλεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: άηνκα κε ειαθξηά
λνεηηθή πζηέξεζε, άηνκα κε κέζε λνεηηθή πζηέξεζε θαη άηνκα κε βαξηά
λνεηηθή πζηέξεζε,
5) Άηνκα κε θπζηθά ειαηηψκαηα ή αλαπεξίεο, ηα νπνία ιφγσ θάπνηαο θπζηθήο
αλαπεξίαο, ρξεηάδνληαη πξνζαξκνγέο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζή ηνπο,
6) Άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην ιφγν, ηα νπνία εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο νκηιίαο ή
δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη γξαθή κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη εηδηθή
βνήζεηα,
7) Άηνκα ζπλαηζζεκαηηθά δηαηαξαγκέλα θαη θνηλσληθά δπζπξνζάξκνζηα, ηα
νπνία εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη δπζθνιίεο
κάζεζεο,
8) Άηνκα κε δπζθνιίεο κάζεζεο, ηα νπνία εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζε νξηζκέλα
καζήκαηα θαη πνιιέο θνξέο ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε ψζηε λα ηηο μεπεξάζνπλ
θαη λα εμειηρζνχλ νκαιά,
9) Άηνκα κε δηαηαξαρέο ηεο αλάπηπμεο - άηνκα κε απηηζκφ. Ο απηηζκφο
απνηειεί κηα δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή,
10) Άηνκα κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο ή πνιιαπιά ειαηηψκαηα, ηα νπνία
εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία αλαπεξίεο (φπσο ηηο αλαθέξακε
παξαπάλσ).
ε απηή ηελ εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή
αλαπεξία. Χζηφζν, γηα λα νξίζνπκε ηη είλαη ε λνεηηθή αλαπεξία πξέπεη λα
θαζνξίζνπκε ηη αληηιακβαλφκαζηε σο λνεκνζχλε. ηηο κέξεο καο, αλ θάπνην άηνκν
έρεη λνεηηθή αλαπεξία θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο, ν νπνίνο
κεηξηέηαη κε ηελ ρξήζε εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ ηεζη. Χζηφζν ε «Ννεκνζχλε» είλαη κηα
αθεξεκέλε έλλνηα πνπ είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί θαη λα εθθξαζηεί. Αλά πεξηφδνπο
έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιινί νξηζκνί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηη είλαη ε λνεκνζχλε. Ο θάζε
νξηζκφο είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηελ ρξνληθή θαη θνηλσληθή πεξίνδν πνπ
εκθαλίδεηαη. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, ε λνεκνζχλε απνηεινχζε κηα ηδηφηεηα
πνπ ραξαθηήξηδε ηηο πξάμεηο ησλ αηφκσλ. Σν 1984, ν Galton ππνζηεξίδεη φηη ε
λνεκνζχλε κεηαβηβάδεηαη απφ νηθνγέλεηα ζε νηθνγέλεηα. Καηά θαηξνχο έρνπλ
κειεηεζεί παξάγνληεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ λνεκνζχλε. χκθσλα κε ηνπο
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Thurstone θαη Thurstone ππάξρνπλ εθηά παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
λνεκνζχλε (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1998):
1) Ζ γισζζηθή θαηαλφεζε,
2) Ζ ιεθηηθή επρέξεηα,
3) Ζ καζεκαηηθή ηθαλφηεηα,
4) Ζ ρσξηθή ηθαλφηεηα,
5) Ζ κλήκε,
6) Ζ αληηιεπηηθή ηαρχηεηα,
7) Ζ θξηηηθή ηθαλφηεηα.
Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ρξεηάζηεθε λα αλαπηπρζνχλ θξηηήξηα πνπ λα
ζπκβάιινπλ ζηε κέηξεζε ηεο λνεκνζχλεο, ηα ιεγφκελα ηεζη λνεκνζχλεο. Σα ηεζη
λνεκνζχλεο απνηεινχλ ηα θξηηήξηα πνπ δηαθξίλνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο
εθαξκνγήο θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ελφο αηφκνπ κέζα ζην
ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ (ηαχξνπ, 2002).
Με ηελ ρξήζε ησλ ηεζη λνεκνζχλεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί ν δείθηεο λνεκνζχλεο
ηνπ θάζε αηφκνπ. χκθσλα κε ηνλ Σζηλαξέιε, «ν δείθηεο λνεκνζύλεο εθθξάδεηαη σο
έλα αξηζκεηηθό κέγεζνο, πνπ απνηππώλεη ην λνεηηθό επίπεδν ελόο αηόκνπ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζε ζύγθξηζε κε ηελ ηππηθή νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ,
πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ηεζη θαη ν νπνίνο απνηέιεη έλδεημε θαη όρη
απόδεημε ηεο λνεηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θάζε αηόκνπ» (Σζηλαξέιεο, 2013). Χζηφζν, κε
ηελ ρξήζε κφλν ησλ ηεζη λνεκνζχλεο δελ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ην πξαγκαηηθφ
δπλακηθφ θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ. Ζ λνεκνζχλε ελφο αηφκνπ, είλαη
πνιπδηάζηαηε θαη είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί. ηελ εθπαηδεπηηθή εμέιημε ηνπ καζεηή,
εθηφο απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ θαη άιινη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ελφο αηφκνπ, φπσο
θνηλσληθνί, ζπλαηζζεκαηηθνί, ηα θίλεηξα πνπ έρεη, θ.α. (Υξεζηάθεο, 2011).
ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα νξίζνπκε ηη είλαη λνεηηθή αλαπεξία. Καηά θαηξνχο
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο έλλνηεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε λνεηηθή αλαπεξία φπσο
«ηδησηεία», «λνεηηθή κεηνλεμία», «παξαθξνζχλε», «άλλνηα», «λνεηηθή αδπλακία». Ζ
θάζε έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ θαηά θαηξνχο, πξνζπαζνχζαλ λα είλαη θνηλσληθά
απνθνξηηζκέλε, ρσξίο λα κεηψλεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ. Χζηφζν ε έλλνηα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ λνεηηθή πζηέξεζε, επεξεάδεηαη
απφ ην ππφβαζξν θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηζηεκψλ πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ.
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Έλαο πξψηνο νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην 1937 απφ ηνλ Βξεηαλφ γηαηξφ
A.F. Tredgold, ν νπνίνο φξηζε ηελ λνεηηθή αλαπεξία σο «κηα θαηάζηαζε αλεπαξθνύο
λνεηηθήο αλάπηπμεο ηέηνηνπ βαζκνύ θαη είδνπο, ώζηε λα κελ κπνξεί ην άηνκν λα
πξνζαξκνζηεί ζην ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα δεη ρσξίο επίβιεςε, έιεγρν,
πξνζηαζία θαη βνήζεηα ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπ» (ηαχξνπ, 2002). Σν 1941
δηαηππψζεθε έλαο άιινο νξηζκφο γηα ηελ λνεηηθή αλαπεξία, απφ ηνλ Ακεξηθαλφ
ςπρνιφγν Edgard Doll, ζηνλ νπνίν ππνζηεξίδεη φηη «ε λνεηηθή αλεπάξθεηα νθείιεηαη
ζε νξγαληθά αίηηα, εκθαλίδεηαη από ηε γέλλεζε ή ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία ηνπ αηόκνπ
θαη είλαη ηζόβηα. Τν άηνκν κε λνεηηθή αλεπάξθεηα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηηο
θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη
θνηλσληθά αλίθαλνο» (ηαχξνπ, 2002).
ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε λνεηηθή
αλαπεξία. Χζηφζν, ν νξηζκφο ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο γηα ηελ λνεηηθή πζηέξεζε
ζεσξείηαη ν πην απνδεθηφο γηα λα πεξηγξαςεί ηε λνεηηθή αλαπεξία. Γηαηππψζεθε ην
1961 απφ επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. χκθσλα κε απηφλ, «λνεηηθή πζηέξεζε
είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ελόο αηόκνπ,
(κέρξη θαη ην 16ν έηνο ειηθίαο), ραξαθηεξίδεηαη από κεησκέλε θάησ ηνπ κέζνπ όξνπ
λνεηηθή ηθαλόηεηα θαη ζπλνδεύεηαη από κεησκέλε ηθαλόηεηα θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο»
(Σζηλαξέιεο, 2013). Ο νξηζκφο ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο έρεη δεκηνπξγεζεί
ζηεξηδφκελνο ζε πνιιέο έλλνηεο, απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, κε
απνηέιεζκα λα εμαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηά ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο
(ηαχξνπ, 2002).
Όζνλ αθνξά ηελ αηηηνινγία, νη παξάγνληεο εκθάληζεο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο
κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο γελεηηθνχο ή βηνινγηθνχο
(θιεξνλνκηθνχο) θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο. χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε, νη
βηνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη:
1) ε ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο, πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ πξηλ ηελ ζχιιεςε,
ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ππάξμεη απψιεηα ελφο ρξσκνζψκαηνο, παξνπζία ελφο
επηπιένλ ρξσκνζψκαηνο, αληαιιαγή ηκεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ
δεχγνο θηι.,
2) ε αλσκαιίεο κεηαβνιηζκνχ, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζθάικαηα θαηά ηελ
αλαπαξαγσγή, ησλ νπνίσλ δελ γλσξίδνπκε ηελ αηηηνινγία,
3) ηελ θαηλπιθεηνλνπξία, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελφο ελδχκνπ θαη ην
νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ νμέσλ θαη ησλ πξσηετλψλ,
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4) ηελ γαιαθηνδαηκία, πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηνπ ελδχκνπ πνπ είλαη
ππεχζπλν γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο γαιαθηφδεο ζε γιπθφδε. (Υξεζηάθεο, 2011)
Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, αλαθέξνληαη ζε επηπινθέο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ
θαηά ηελ ελδνκήηξηα δσή, ηελ δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, θαη ηελ πξψηε βξεθηθή,
λεπηαθή θαη παηδηθή ειηθία. Δπηπινθέο θαηά ηνλ ηνθεηφ (πεξηηχιημε ηνπ νκθάιηνπ
ιψξνπ γχξσ απφ ην βξέθνο κε απνηέιεζκα λα δηαθνπηεί ή λα θαζπζηεξήζεη ε πξψηε
αλαπλνή ηνπ), κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εκθάληζε λνεηηθήο αλαπεξίαο.
Σξαπκαηηζκνί κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε εγθεθαιηθέο βιάβεο θαζψο θαη δηάθνξεο
κνιπζκαηηθέο αξξψζηηεο πνπ εκθαλίδνπλ πςειφ ππξεηφ φπσο ε κεληγγίηηδα. Ζ πγεία
(ιήςε θαξκάθσλ), δηαηξνθή ηεο κέιινπζαο κεηέξαο (αιθνφι) θαη γεληθά ν ηξφπνο
δσήο ηεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε γέλλεζε παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία
(Πνιπρξνλνπνχινπ, 1998)
Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηελ παξαθάησ ηαμηλφκεζε
φπσο απηή πξνηείλεηαη απφ ηνλ Ακεξηθάληθν χλδεζκν γηα ηελ Ννεηηθή Τζηέξεζε
(Σζηλαξέιεο, 2013):
1) Μνιχλζεηο θαη δειεηεξηάζεηο,
2) Σξαχκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη πξνγελεηηθά, δηαγελεηηθά, κεηαγελεηηθά,
θπζηθνί παξάγνληεο,
3) Γηαηαξαρέο ζηελ ηξνθή θαη ηνλ κεηαβνιηζκφ,
4) Δγθεθαινπάζεηεο,
5) Πξνγελεηηθέο αζζέλεηεο πνπ δελ έρνπλ δηαγλσζηεί,
6) Υξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο,
7) Γπζθνιίεο θαη δηαηαξαρέο θαηά ηελ θχεζε,
8) Φπρηθέο δηαηαξαρέο,
9) Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο.
Ο βαζκφο θαη ην επίπεδν ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ κπνξνχλ λα
θαηαλεκεζνχλ ζε πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηεξηδφκελνη ζην δείθηε λνεκνζχλεο. Ζ
παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο.
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Δηθόλα 1.1 (Σζηλαξέιεο, 2013)

Με βάζε ηε θπζηνινγηθή θακπχιε θαηαλνκήο ηνπ Γείθηε Ννεκνζχλεο,
παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ πέληε θαηεγνξίεο πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηε
λνεηηθή αλαπεξία, αλάινγα κε ην βαζκφ θαη ην επίπεδν ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
1) Διαθξά Ννεηηθή Τζηέξεζε (λνεηηθή αλαπεξία), αλ ν δείθηεο λνεκνζχλεο
είλαη απφ 50 – 55 έσο 70,
2) Μέηξηα Ννεηηθή Τζηέξεζε, αλ ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη απφ 35 – 40 έσο
50 – 55,
3) νβαξή Ννεηηθή Τζηέξεζε, αλ ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη απφ 20 – 24 έσο
35 – 40,
4) Βαξηά Ννεηηθή Τζηέξεζε, αλ ν δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη θάησ απφ 20 – 25
5) Καη ηέινο ππαξρεη ε θαηεγνξία ηεο Απξνζδηφξηζηεο Ννεηηθήο Τζηέξεζεο.
Ζ ηαμηλφκεζε απηή πξαγκαηνπνίεηηαη, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξνο ν ζρεδηαζκφο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ρξεηαζηεί ην θάζε παηδί ψζηε λα κπνξέζεη λα
εμειηρζεί νκαιά. Ώζηνζν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί
αθξηβψο ε κέηξεζε ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο, γηαηί φπσο αλαθέξακε είλαη κηα έλλνηα
αφξηζηε θαη εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο παξάγνληεο. Δπνκέλσο, πνιιέο θνξέο κπνξεί
λα είλαη δχζθνιν λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο, εηδηθά φηαλ ην παηδί έρεη ηνπνζεηεζεί ζηα
φξηα κηαο νκάδαο, κε απνηέιεζκα ην δπλακηθφ ηνπ λα κπνξεί λα είλαη πςειφηεξν απφ
ηελ νκάδα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί. Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα
πξνζθνιιάηαη ζηελ θαηεγνξία πνπ εληάρζεθε ν καζεηήο, επεηδή ε εθπαίδεπζε ηνπ
θάζε καζεηή είλαη κηα μερσξηζηή πεξίπησζε θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη
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ζε ζέζε λα ηξνπνπνίεη ηελ θαηάηαμε θαη λα επηιέγεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία απφ απηή.
(Υξεζηάθεο, 2011)

1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ
ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, απνηεινχλ κηα
αλνκνηνγελή νκάδα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη πνιιέο μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο
παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη κε ηελ θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή
παξέκβαζε κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή εμειηθηηθή πνξεία. Χζηφζν, ππάξρνπλ
δηάθνξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία,
ηα νπνία πνηθίινπλ ζηνλ βαζκφ θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξφνδν ηνπ αηφκνπ (Hasselbring & Glaser, 2000).
Ο γλσζηηθφο ηνκέαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο πνπ ηα παηδηά κε
λνεηηθή αλαπεξία εκθαλίδνπλ έιιεηκα θαη δπζθνιία. Ζ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ
ζηνηρείσλ πνπ δίλνληαη, ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε
κεηαθνξά ηνπο ζε λέα πιαίζηα, απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο γλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο. Σα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία δπζθνιεχνληαη λα επεμεξγαζηνχλ ηα
ζηνηρεία πνπ δέρνληαη, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή
ησλ γλσζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ψζηε λα επηιχνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα
πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη (Εψληνπ – ηδέξε, 2012). Ζ ηθαλφηεηά ηνπο γηα κάζεζε
είλαη κεησκέλε, γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζε φιεο ηηο
πεξηνρέο ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα. Ο ξπζκφο αλάπηπμήο ηνπο είλαη βξαδχηεξνο απφ
απηφλ πνπ παξαηεξνχκε ζε παηδηά ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία. Χζηφζν, δηαθνξά
παξαηεξείηαη αλάκεζα θαη ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ δείθηε λνεκνζχλεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα παηδί κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία βξίζθεηαη πην θνληά ζην
αλαπηπμηαθφ πξνθίι πνπ παξνπζηάδεη έλα παηδί ρσξίο λνεηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε
έλα παηδί πνπ έρεη βαξηά λνεηηθή αλαπεξία (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1998).
Οη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, δπζθνιεχνληαη λα επηιέμνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα
ηνπο νδεγήζνπλ θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ κηα θαηάζηαζε κε ηελ
νπνία έξρνληαη αληηκέησπα. Απνδηνξγαλψλνληαη θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα
θαηαλνήζνπλ πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε θαηάζηαζε. Απηφ
θαζηζηά αδχλαηε ηελ αλάπηπμε ηεο απαηηνχκελεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα ρξεηαζηεί,
ψζηε λα βνεζήζεη ην καζεηή, λα μερσξίζεη κέζα απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ ηνπ δίλνληαη
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ηα θαηάιιεια ζηνηρεία ψζηε λα πξνζεγγίζεη κηα θαηάζηαζε θαη λα επηιχζεη
απνηειεζκαηηθά έλα πξφβιεκα. (Εψληνπ – ηδέξε, 2012)
Γεληθά, ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζε βαζηθέο
λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο Ζ αληίιεςε ηνπο, ε δηαδηθαζία πνπ δηακνξθψλνπλ θαη
επεμεξγάδνληαη ηηο εκπεηξίεο είλαη αξγή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε νξηζκέλεο
παξαιιαγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε έιιεηςε ρσξηθήο αληίιεςεο, ε αηειήο αληίιεςε
ηνπ ρξφλνπ θαη ν θαθφο ζπληνληζκφο θηλήζεσλ. Ζ ζθέςε ηνπο παξνπζηάδεη
αλαθξίβεηεο ζηελ αλάιπζε θαη ζηε ζχλζεζε θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ
αθαηξεηηθή ζθέςε. ε φ,ηη αθνξά, ηε κλήκε ηνπο, νη εκπεηξίεο απνθηψληαη αξγά θαη
ρξεηάδνληαη πνιιαπιέο επαλαιήςεηο, θαζψο μερλνχλ γξήγνξα θαη δπζθνιεχνληαη λα
αλαθαιέζνπλ γεγνλφηα. Ζ πξνζνρή ηνπο έρεη ρακειφ εχξνο πεδίνπ αλαθνξάο,
δπζθνιεχνληαη λα κείλνπλ ζπγθεληξσκέλνη θαη εχθνια θνπξάδνληαη. Ζ ζέιεζε ηνπο
παξνπζηάδεη αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη αδπλακία λα μεθηλήζνπλ απφ κφλνη ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο. Έλα απφ ηα πην εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά είλαη εθείλν ηεο νκηιίαο,
αθνχ παξνπζηάδεηαη δηαηαξαρή ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη δηαηαξαρή ηεο
αλάπηπμεο ιφγνπ, πνπ θάζε θνξά επεξεάδεηαη απφ ην βαζκφ ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο
(Benda, Havlicek, Lohr & Havranek, 2011).
χκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, νη καζεηέο
κε

ειαθξηά

θαη

κέηξηα

λνεηηθή

αλαπεξία,

παξνπζηάδνπλ

ηα

παξάθαησ

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιειισλ παηδαγσγηθψλ κέζσλ
θαη πιηθψλ:
1) Αδπλακία γελίθεπζεο θαη κεηαθνξάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο. Ο καζεηήο
κε λνεηηθή αλαπεξία δπζθνιεχεηαη λα γεληθεχζεη θαη λα κεηαθέξεη απηφ πνπ
έκαζε ζε έλα λέν πιαίζην. Χο απνηέιεζκα, ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε πξέπεη
λα αξρίδεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν, θαη έπεηηα απφ πνιιέο επαλαιήςεηο θαη αθνχ
γίλεη νηθείν ζην καζεηή λα ζπλερίδεη ζε πην αθεξεκέλεο έλλνηεο. Αθνχ έρεη
θαηαθηήζεη ηελ έλλνηα ή ηελ έρεη αλαπηχμεη ηθαλνπνηεηηθά σο έλα βαζκφ,
δεηάκε απφ ην καζεηή λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη ζε έλα λέν πιαίζην.
2) Αδπλακία

αληηζηξεςηκφηεηαο

ηεο

ζθέςεο.

Λφγσ

ηεο

αδπλακίαο

αληηζηξεςηκφηεηαο ηεο ζθέςεο, παξεκπνδίδεηαη ε αθεξεκέλε θαη θξηηηθή
ζθέςε ηνπ καζεηή. Γπζθνιεχεηαη λα εθαξκφζεη ην αληίζεην απφ απηφ πνπ
έκαζε. Ο καζεηήο κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη ηθαλφο λα κάζεη λα πξνζζέηεη
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αξηζκνχο, αιιά δπζθνιεχεηαη λα εθηειέζεη ηελ αληίζηξνθε πξάμε, ηελ
αθαίξεζε.
3) Πεξηνξηζκέλε επεμαξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη αδχλαηε καθξνπξφζεζκε
κλήκε. Ζ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία πξέπεη λα
είλαη ρσξηζκέλε ζε κηθξά θαη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Σν θάζε βήκα (ηα νπνία
είλαη ε παξνπζίαζε, ε θαηαλφεζε, ε εμάζθεζε, ε εκπέδσζε, ε
απνκλεκφλεπζε, ε έθθξαζε θαη ε γελίθεπζε) πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
αλαηξνθνδφηεζε. ηελ εξγαζία κε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία απαηηείηαη
ζπρλήο επαλάιεςε ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαηάθηεζε ηεο επηζπκεηήο
ζπκπεξηθνξάο θαη ε δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ.
4) Διιηπήο θαη βξαρχρξνλε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα
παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία δπζθνιεχνληαη λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή
ηνπο ζην εξέζηζκα πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1998)
Δκθαλίδνπλ κεησκέλε δηάξθεηα πξνζνρήο θαη ρξφλνπ εξγαζίαο. Κνπξάδνληαη
πνιχ γξήγνξα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο είλαη δχζθνιν λα θξαηεζεί γηα κεγάιε
ρξνληθή δηάξθεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, απνζπψληαη εχθνια απφ
ζνξχβνπο, άιια αληηθείκελα, πξφζσπα θαη γεληθά φηη ζα ηνπο θηλήζεη ην
ελδηαθέξνλ, κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη πξνζνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ
ρψξνπ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ δηάξθεηα ησλ
εξγαζηψλ πξέπεη λα είλαη κηθξή (ιίγα ιεπηά) θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
δηδαθηηθήο ψξαο λα πξαγκαηνπνηνχληαη δηαιείκκαηα. Σα παηδαγσγηθά πιηθά
θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ
πξνζνρή ηνπ καζεηή.
5) Αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθή παξφηξπλζε. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά κε
λνεηηθή αλαπεξία ζηεξνχληαη ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη δελ
απηνξπζκίδνληαη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Χο απφηειεζκα, ν
εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα παξέρεη ζην καζεηή ζπλερείο επθαηξίεο γηα αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ, παξνηξχλνληάο ηνλ θαη επηβξαβεχνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ.
Ο καζεηήο κέζσ ζπζηεκαηηθήο θαζνδήγεζεο θαη επαλάιεςεο νδεγείηαη ζηελ
θαηάθηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζέινπκε λα κάζεη.
Όζνλ αθνξά ηελ γισζζηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν,
πξαγκαηνπνηνχληαη κε πην αξγφ ξπζκφ κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο. Ο
βαζκφο λνεηηθήο πζηέξεζεο (ειαθξηά, κέηξηα, βαξηά) επεξεάδεη ηνλ βαζκφ θαη ηελ
έθηαζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην γισζζηθφ θαη επηθνηλσληαθφ ηνκέα.
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χκθσλα κε ηνλ Kaplan, «νη πεξηνξηζκέλεο ηθαλόηεηεο επηθνηλσλίαο, νθείινληαη ζηελ
αδπλακία ησλ παηδηώλ κε λνεηηθή αλαπεξία λα εξκελεύζνπλ, λα επεμεξγαζηνύλ θαη λα
απνθσδηθνπνηήζνπλ ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη
δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο» (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1998). Δπηπιένλ, ε
δπζθνιία ηεο επηθνηλσλίαο κε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
αλαπηχζζνπλ κηα εγσθεληξηθή αληίιεςε θαη αδπλαηνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ
άιιν. Χο απνηέιεζκα, ην παηδί κε λνεηηθή αλαπεξία ζεσξεί φηη απηά πνπ γλσξίδεη
θαη ν ηξφπνο πνπ έδξαζε είλαη γλσζηφο θαη ζηνλ άιιν, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηεί λα
πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ. Απηφ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο, ζηελ επηθνηλσλία ηνπ
παηδηνχ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (Εψληνπ – ηδέξε, 2012).
Οη θπζηθέο θαη θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία, κπνξνχλ λα
αθνινπζήζνπλ βξαδχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο, αιιά απηφ δελ απνηειεί ην θαλφλα θαη
δελ κπνξεί λα γεληθεπηεί. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κέηξηαο θαη βαξηάο λνεηηθήο
αλαπεξίαο, εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ θηλήζεηο ιεπηήο
θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο, νπηηθφ – αθνπζηηθνχ ζπληνληζκνχ θ.α. (Πνιπρξνλνπνχινπ,
1998).
πλνςίδνληαο, παξαηεξνχκε φηη ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδνπλ
αξγνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηφζν ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα φζν θαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ.
Πξέπεη λα δηαηεξείηαη νπηηθή επαθή θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε αθνχ απηή
παίδεη θαζνξηζηηθφ ξνιφ ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία
θαη ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ. Σα κάηηα απνηεινχλ ηα πην ηζρπξά κέζα επηθνηλσλίαο
πνπ δηαζέηνπκε κεηά ηελ νκηιία. Ζ ηζρχο απηήο ηεο επαθήο είλαη δεδνκέλε. Σελ
νπηηθή επαθή κπνξνχκε λα ηελ θαηαηάμνπκε ζε κεγάιεο ή κηθξήο δηάξθεηαο, ζε επζχ
ή πιάγην βιέκκα, θαη ηέινο ζε δηαθεθνκκέλν ή ζπλερέο βιέκκα. Απηή ε επαθή
ρξεζηκεχεη φηαλ ζέινπκε λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο, λα δείμνπκε ηελ πξνζνρή
καο θαη ην ελδηαθέξνλ πξνο ηνλ άιινλ, λα πξνζθαιέζνπκε θαη λα δηεπζχλνπκε ηε
ζχδεηεζε, λα θπξηαξρήζνπκε, λα επεξεάζνπκε ηνπο άιινπο, λα πξνθαιέζνπκε
αλάδξαζε ζηε δηάξθεηα κηαο ζπδήηεζεο θαη ηέινο λα απνθαιχςνπκε πξνζέζεηο.
(Οπετλξατη, 1999). Δπηπιένλ, νη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία δπζθνιεχνληαη λα
απνκνλψζνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα απφ ηελ πιεζψξα εξεζηζκάησλ πνπ δέρνληαη, πνπ
ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα επηιχζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο πξέπεη ζηελ παξέκβαζή ηνπ λα μεθηλάεη
απφ κηθξά θνκκάηηα θαη κέζσ ζπλερνχο επαλάιεςεο λα νδεγεί ην καζεηή ζηε
εθαξκνγή ηεο γλψζεο ζε λέα πιαίζηα. Ζ δηδαθηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα δηαθξίλεηαη
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απφ ηελ παξφηξπλζε ηνπ καζεηή θαη ηελ επηβξάβεπζή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο, πξέπεη
λα ιάβεη ππφςηλ ηνπ φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ
καζεηή ζε καζεηή θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα
παξέκβαζεο, ην νπνίν ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο
ηνπ θάζε καζεηή.

1.3 ΘΔΧΡΗΔ
ΑΝΑΠΖΡΗΑ

ΜΑΘΖΖ

ΓΗΑ

ΠΑΗΓΗΑ

ΜΔ

ΝΟΖΣΗΚΖ

Γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ελφο καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία
πξέπεη πξψηα λα κειεηήζνπκε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο.
χκθσλα κε ηνλ Hodapp (2005), ε αλαπηπμηαθή ζεψξεζε έρεη δηηηφ ραξαθηήξα,
αθνχ απνηειείηαη απφ δχν ζπζηαζηηθά ζηνηρεία. Σν πξψην ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζηηο
αλαπηπμηαθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πεξηιακβάλεη, νη νπνίεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηα
παηδηά θαη ην δεχηεξν ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ κέζα ζην
νπνίν αλαπηχζζνληαη θαη ηνπο επεξεάδεη. Γειαδή, απφ ηε κηα πιεπξά έρνπκε ηηο
θιαζζηθέο αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην παηδί θαη απφ ηελ άιιε ηηο
πεξηβαιινληηθέο ζεσξίεο πνπ επηγθεληξψλνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ θαη πψο
αιιειεπηδξά καδί ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Piaget, ν νπνίνο είλαη ππνζηεξηθηήο ηεο
θιαζηθήο αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο, ην παηδί ζεσξείηαη σο έλα ελεξγφ ζχζηεκα
(Hodapp, 2005) χκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε, ην παηδί είλαη έλαο ελεξγφο θαη
δσληαλφο νξγαληζκφο, νη ξπζκνί πνπ αλαπηχζζεηαη ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη
εμειίζζνληαη ζπληνληζκέλα. Ο ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ην παηδί καο δείρλεη ηηο
γλψζεηο ηνπ ζε θάζε ζηηγκή θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπ. Ζ
θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο, ε νπνία ζην ηέινο νδεγεί ζην αλψηαην ζεκείν αλάπηπμεο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν παηδί. Οη εκπεηξίεο πνπ έρεη θάζε παηδί αθνχ θηάζεη ζε έλα ζεκείν
αλάπηπμεο είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνεγνχκελέο ηνπ. Σέινο, ε θιαζζηθή
ζεψξεζε

αλαγλσξίδεη

ην

πεξηβάιινλ.

Χζηφζν,

ζην

ζχζηεκα

παηδηνχ

-

πεξηβάιινληνο, ην παηδί ζεσξείηαη ν ελεξγφο παξάγνληαο ελψ ην πεξηβάιινλ ν
παζεηηθφο δέθηεο. ηελ αληίζεηε πιεπξά, ε πεξηβαιινληηθή αλαπηπμηαθή
πξνζέγγηζε, δίλεη ζην πεξηβάιινλ έλαλ πην ελεξγφ ξφιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θφζκνο
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ηνπ παηδηνχ θαη ν θφζκνο πνπ πεξηβάιιεη ηα παηδηά είλαη αιιειέλδεηνη. Γειαδή, ν
θόζκνο ησλ αληηθεηκέλσλ επεξεάδεηαη από ηνλ θόζκν ησλ αλζξώπσλ θαη νη δύν απηνί
θόζκνη δηαθέξνπλ αηζζεηά από θνηλσλία ζε θνηλσλία. (Hodapp, 2005). Σν πεξηβάιινλ
πνπ αιιειεπηδξά ην παηδί, αιιάδεη θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ κε
απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί ε αλάπηπμε ηνπ κέζα ζην πιαίζην πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη. Γειαδή, ρξεηάδεηαη λα κειεηεζνχλ φια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο
πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ (γνλείο, δαζθάινπο, ζπλνκήιηθνπο θηι.)
γηα λα θαηαλνεζεί ε αλάπηπμε ηνπ. Έρνληαο παξνπζηάζεη ηα βαζηθά ζεκεία ησλ
θιαζζηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνζεγγίζεσλ
παξαηεξνχκε, φηη νη αλαπηπμηαθέο πξνζεγγίζεηο αμηνπνηνχλ θαη ζπλδένπλ απηέο ηηο
ζεσξήζεηο. πλδένπλ ην παηδί κε ην πεξηβάιινλ κε ζηφρν κειεηήζνπλ ηελ αλάπηπμε
ηνπ.
Γηα λα παξαηεξήζνπκε ηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία,
πξέπεη λα ηελ ζπγθξίλνπκε κε ηελ αλάπηπμε πνπ αθνινπζεί έλα παηδί ρσξίο λνεηηθή
αλαπεξία. χκθσλα κε ηνλ Piaget, ε γλσζηηθή εμέιημε ελφο παηδηνχ, πεξλάεη απφ
ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα: ην αηζζεζηνθηλεηηθφ, ην ζηάδην ηεο πξν – ινγηθήο ζθέςεο,
ην ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ην ζηάδην ηεο ηππηθήο ινγηθήο
ζθέςεο (ηαχξνπ, 2002).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αηζζεζηνθηλεηηθή πεξίνδνο είλαη απφ ηε γέλλεζε έσο ηα δχν
έηε. ην αηζζεζηνθηλεηηθφ ζηάδην, ην παηδί ρξεζηκνπνηεί απιέο αηζζεζηνθηλεηηθέο
ιεηηνπξγίεο φπσο ην πηπίιηζκα. Αξρίδεη λα αλαπηχζζεη ηα πξψηα αηζζεζηνθηλεηηθά
ζρήκαηα πνπ αξγφηεξα ζα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε πην πνιχπινθεο κνξθέο
ζπκπεξηθνξάο. Γελ ρξεζηκνπνηεί ζχκβνια. Οη έλλνηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ
αλαπηχζζνληαη ζηγά θαη ην παηδί δελ αληηιακβάλεηαη αθφκε ηελ έλλνηα ηεο
κνληκφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ. Σν ζηάδην ηεο πξνινγηθήο ζθέςεο είλαη απφ δχν έσο
εθηά ρξνλψλ. ε απηφ ην ζηάδην, ην παηδί αξρίδεη λα απνθηάεη ζπκβνιηθή ζθέςε
φπσο εζσηεξηθφο ιφγνο, λνεηηθή εηθφλα, κίκεζε, ζρέδην θαη ζπκβνιηθφ παηρλίδη
(ηαχξνπ, 2002). Ο ιφγνο ηνπ παηδηνχ εμειίζζεηαη θαη ην ιεμηιφγηφ ηνπ αξρίδεη λα
αλαπηχζζεηαη θαη λα εκπινπηίδεηαη ζηαδηαθά. Σν παηδί, ζε απηή ηελ ειηθία,
δπζθνιεχεηαη λα θάλεη ηαμηλνκήζεηο θαη λα θαηαλνήζεη ηεο δηαηήξεζε ηεο χιεο. Ζ
ζθέςε ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαγσγηθφηεηα, δειαδή πξνρσξάεη απφ ην κεξηθφ
ζην γεληθφ θαη απνπζία αληηζηξεςηκφηεηαο. Όηαλ εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο
ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ θαη φρη ζην ζχλνιν. Έλα απφ
ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πεξηφδνπ, είλαη φηη παηδί θαηέρεηαη απφ
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εγσθεληξηζκφ. Οη εξκελείεο πνπ δίλεη ζηα γεγνλφηα θαη ν ηξφπνο πνπ ηα
αληηιακβάλεηαη γίλνληαη πάληα κε βάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνλ νπνίν ζεσξεί ην θέληξν
ηνπ θφζκνπ. Ο ιφγνο ηνπ είλαη θαη απηφο εγσθεληξηθφο θαη πεξηζζφηεξν κνλνινγεί
παξά ζπλνκηιεί κε ηνλ άιιν. Σν ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο ζθέςεο είλαη απφ
εθηά έσο έληεθα ρξνλψλ. ε απηφ ην ζηάδην, ε ζθέςε ηνπ παηδηνχ είλαη ινγηθή αιιά
δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε. Γελ κπνξεί λα πξνβεί ζε αθαηξεηηθή ζθέςε. ε απηή ηελ
ειηθία, ην παηδί αξρίδεη λα μεπεξλάεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πξν – ινγηθήο ζθέςεο.
Δίλαη ζε ζέζε λα εθηειεί δηεξγαζίεο αληηζηξεςηκφηεηαο θαη λα θηάλεη ζε έλα ινγηθφ
απνηέιεζκα. Ζ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ηνπο άιινπο αξρίδεη λα ηξνπνπνείηαη
αθνχ ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ιηγφηεξν εγσθεληξηθφ. Αξρίδεη λα θάλεη ζπλδπαζκνχο
θαη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα αληηθείκελα. Ζ ζθέςε ηνπ παηδηνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ
κεηαβαηηθφηεηα, αληηζηξεςηκφηεηα, ζπκπιεθηηθφηεηα, ηαπηφηεηα θαη ηαπηνινγία
(ηαχξνπ, 2002). Σέινο, ην ζηάδην ηεο ηππηθήο ινγηθήο ζθέςεο είλαη απφ δψδεθα έσο
δεθαπέληε ρξφλσλ. ε απηφ ην ζηάδην ην παηδί, απνθηά ηελ ηθαλφηεηα αθεξεκέλεο
ζθέςεο, είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ζπιινγηζκνχο θαη ππνζέζεηο θαη λα επεμεξγάδεηαη
δεδνκέλα κε θξηηηθή δηάζεζε ψζηε λα επηιχεη πξνβιήκαηα.
χκθσλα κε ηνλ Inhelder, ε εμέιημε ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία αθνινπζεί
βξαδχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο ζε απηά ηα ζηάδηα, νπνχ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα
παξακείλεη πξνζσξηλά ή κφληκα ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. Σα παηδηά κε βαξηά
λνεηηθή αλαπεξία ζπλήζσο θαζειψλνληαη ζην αηζζεζηνθηλεηηθφ ζηάδην. Σα παηδηά
κε κέζε λνεηηθή αλαπεξία δελ μεπεξλνχλ ην ζηάδην ηεο πξνινγηθήο ζθέςεο θαη ηα
παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία θαζειψλνληαη ζην ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ινγηθήο ζθέςεο (ηαχξνπ, 2002). Χζηφζν, ε γλσζηηθή αλάπηπμε ελφο αηφκνπ κε
λνεηηθή αλαπεξία δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλε. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ελφο
αηφκνπ παίδεη ε εθπαίδεπζε θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ.
Ο εθπαηδεπηηθφο έρνληαο ππφςηλ ηνπ, ηελ πνξεία αλάπηπμεο πνπ αθνινπζνχλ ηα
παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία αιιά θαη βαζηδφκελνο θάζε θνξά ζηα ζηνηρεία θαη ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρεη παξαηεξήζεη γηα θάζε παηδί, ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηελ
δηδαθηηθή δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηνλ Bach, ε δηδαθηηθή δηαδηθαζία ζε άηνκα κε
λνεηηθή αλαπεξία ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη θαη λα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε
νξηζκέλεο κεζνδνινγηθέο αξρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα (Anstotz, 2012):
1) Αληηζηνηρία κε ηελ αλάπηπμε. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα
ζπκβαδίδεη κε ηελ ςπρνπλεπκαηηθή ειηθία αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη φρη κε
ηελ ρξνλνινγηθή ηνπ ειηθία.
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2) Δπειημία. Παξφηη, ε λνεηηθή αλαπεξία ζπλνδεχεηαη απφ νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά, ν θάζε καζεηήο είλαη δηαθνξεηηθφο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα
πξέπεη λα κελ αθνινπζεί έλα πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, αιιά
λα δεκηνπξγεί έλα πξφγξακκα επέιηθην πνπ ζα εμαξηάηαη θαη ζα
πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή.
3) Γνκή. Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί δελ ζα πξέπεη λα ρσξίδεηαη
ζε κέγαια ηκήκαηα, αιιά ζα πξέπεη λα δηαξθεί ιίγα ιεπηά. Ο ξπζκφο
εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ παηδηνχ.
4) ηαζεξή ξνή. Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα ζηαζεξή ξνή θάησ απφ
ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
5) Οιηθφηεηα. Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην θάπνηαο
δξαζηεξηφηεηαο (γηα παξάδεηγκα παηρλίδη), ε νπνία ζα εθκεηαιιεχεηαη θαη ζα
νδεγεί ηνλ καζεηή ζηελ κάζεζε δηαθφξσλ ηνκέσλ (γηα παξάδεηγκα γισζζηθή
αγσγή).
6) Γηαθνξνπνίεζε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν πνπ
ζα πιεζηάδεη θαη ζα παξνηξχλεη ηνλ θάζε καζεηή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη
ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ.
7) Έκθαζε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηηο παξνηξχλζεηο ηνπ,
νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη επαλαιακβαλφκελεο.
8) Σνληζκφο. Θα πξέπεη λα ηνλίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο εξγαζίαο.
9) Γηάξζξσζε. Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα ρσξίδεηαη ζε κηθξά θαη απιά βήκαηα.
Πξέπεη λα ππάξρεη αξγή κεηάβαζε απφ ην εχθνιν ζην δχζθνιν.
10) Πξνζσπηθή δνθηκή. Ο καζεηήο αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ην απηφ θαη
απηφ πνπ πξνζσπηθά βηψλεη.
11) Εσεξφηεηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηιέμεη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα
είλαη ελδηαθέξνπζεο γηα ην καζεηή θαη λα ελαιιάζζνληαη.
12) Παξαζηαηηθφηεηα. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζα ελεξγνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηζζήζεηο ζηνλ καζεηή.
13) πγθεθξηκελνπνίεζε. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα εκπιέθεηαη ζε βησκαηηθέο
θαηαζηάζεηο, ψζηε λα θαηαλνήζεη απηφ πνπ πξέπεη λα κάζεη.
14) Δκπέδσζε. Υξεηάδεηαη ζπλερήο επαλάιεςε θαη εμάζθεζε ψζηε λα επηηεπρζεί
ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο.

20

15) Απηνηέιεηα. Θα πξέπεη λα πξνσζείηαη ε φζνλ ην δπλαηφλ απηφλνκε επίιπζε
ησλ δξαζηεξηφηεησλ. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη βνεζεηηθφ ξφιν, φπνπ ζα
νδεγήζεη ην καζεηή ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο.
16) Απνκνλσηηθή πξνζηαζία. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ καζεηή ζα πξέπεη λα
είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ελνριήζεηο πνπ ζα
δηαζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ.
17) Έκθαζε ζηελ επραξίζηεζε. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα είλαη
επράξηζηε θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε επράξηζην πεξηβάιινλ.
Κιείλνληαο, ηελ ελφηεηα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζεσξίεο πνπ
ππάξρνπλ γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνθίι ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή
αλαπεξία, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο.
Χζηφζν, ε αλάπηπμε ελφο παηδηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία δελ ζα πξέπεη λα
εθιακβάλεηαη κφλν σο έλα απνηέιεζκα δηαθφξσλ λνεηηθψλ ηεζη θαη ζεσξηψλ. Σν
αλαπηπμηαθφ πξνθίι ελφο καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί
κφλν ζε θάπνηεο ζεσξίεο, αθνχ θακία πξνζσπηθφηεηα δελ κπνξεί αθξηβψο λα
νξηνζεηεζεί (νχιεο, 2007).

1.4 ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ
ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ

Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο
εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ελφο καζεηή πνπ
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη
λα δεκηνπξγήζεη έλα ζηνρεπκέλν, αηνκηθφ, δηδαθηηθφ θαη εληαμηαθφ πξφγξακκα. Σν
ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γηδαθηηθφ Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο (.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ) ερεη δεκηνπξγεζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηα άηνκα κε
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο. Δπηπιένλ, ην .Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ ππνζηεξίδεη βησκαηηθά ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία. θνπφο ηνπ είλαη λα πξνζεγγίζεη
ηε δηδαζθαιία ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη ηαπηφρξνλα
λα αλαδείμεη ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηα κνληέια ησλ
δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ
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πξνβιεκάησλ. (Γξνζηλνχ Μ., 2013 ζην Γεκηνπξγία ρεδίνπ ηνρεπκέλεο Αηνκηθήο
Γνκεκέλεο Δληαμηαθήο Γηδαθηηθήο Δξγαζίαο). Απνηειείηαη απφ πέληε θάζεηο θαη ε
θάζε κηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή.
ηε 1ε θάζε θαηαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ καζεηή κε ηηο εθπαηδεπηηθέο
δπζθνιίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπληάζζεηαη ην αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ
ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή. Γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε
ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα δηαπξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη έλαο ζθφπηκνο
δηάινγνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο απφ ηνλ
ζπλεληεπμηαδφκελν. Ζ ζπλέληεπμε καο επηηξέπεη λα πιεξνθνξεζνχκε γηα
ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη δχζθνιν λα παξαηεξεζνχλ, καο δίλεη πξφζβαζε ζε ζηάζεηο,
γλψκεο θαη αληηιήςεηο νη νπνίεο δελ εθδειψλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ή εθθξάδνληαη
κέζα απφ έλα ζχκπιεγκα ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ
εχθνια. Δπηπιένλ, καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο
δελ αλακέλακε θαζψο θαη λα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα απφ άιιε νπηηθή γσλία. Καηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνλ γνλέα πξέπεη λα αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ:
1) Πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη ε εξψηεζε έρεη γίλεη αληηιεπηή ψζηε λα κελ
νδεγεζνχκε ζε ιαλζαζκέλεο εξκελείεο,
2) Πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα επράξηζην θιίκα ψζηε ν ζπλεληεπμηαδφκελνο
λα ληψζεη άλεηα θαη λα είλαη πξφζπκνο λα ζπλεξγαζηεί
3) Καη ηέινο λα παξαηεξνχκε ηηο εθθξάζεηο, ηηο ρεηξνλνκίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ
ζψκαηνο θαζψο ζα καο βνεζήζνπλ λα θξίλνπκε ηελ νξζφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπ.
(Αβξακίδεο & Καιπβά 2006)
ηε 2ε θάζε δεκηνπξγείηαη ν θάθεινο ηεο Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο. Ζ
δεκηνπξγία ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην αηνκηθφ πξφγξακκα
δηδαζθαιίαο θαη αλαθέξεηαη ζηε ζηήξημε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, πνπ είλαη
απνδεθηέο απφ φινπο ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο.
(Γξνζηλνχ

Μ.,

(2013)

ζην

Γεκηνπξγία

Φαθέινπ

Άηππεο

Παηδαγσγηθήο

Αμηνιφγεζεο). Δηδηθφηεξα, πξαγκαηνπνηείηαη εκπεηξηθή παξαηήξεζε ηνπ καζεηή θαη
ζπκπιεξψλνληαη ηα έληππα κε ηηο Λίζηεο ειέγρνπ βαζηθψλ δεμηνηήησλ (ΛΔΒΓ):
1) Σν επίπεδν ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο (δξαζηεξηφηεηεο καζεζηαθήο
εηνηκφηεηαο (ΓΜΔ) θαη ηηο απνθιίζεηο ηνπο,
2) Σν επίπεδν ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ (ΠΑΠΔΑ) θαη ηηο απνθιίζεηο
ηνπο,
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3) Σν επίπεδν ησλ γεληθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (ΓΜΓ) θαη ηηο απνθιίζεηο
ηνπο,
4) Σν επίπεδν ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (ΔΜΓ) θαη ηηο απνθιίζεηο
ηνπο.
χκθσλα κε ηηο απνθιίζεηο πνπ ζα παξαηεξεζνχλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα εζηηάζεη ζε
πνηεο πεξηνρέο ν καζεηήο έρεη αδπλακία θαη ρξεηάδεηαη ελίζρπζε. Απηά ηα έληππα
ζπκπιεξψλνληαη έπεηηα απφ παξαηήξεζε ηνπ καζεηή.
Ζ παξαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηά καο λα ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο κέζσ
ησλ αηζζήζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε φξαζε, ε αθνή θηι. Χζηφζν, ζηε παξαηήξεζε
έρνπκε

νξηζκέλνπο

πεξηνξηζκνχο.

Μπνξνχκε

λα

παξαηεξήζνπκε

θαη

λα

θαηαγξάςνπκε κφλν ζπκπεξηθνξέο θαη φρη ζηάζεηο ή πεπνηζήζεηο. Σα φπνηα
ζπκπεξάζκαηα βγάινπκε δελ κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
(Αβξακίδεο & Καιπβά, 2006).
Χζηφζν θαηά ηελ παξαηήξεζε ειινρεχνπλ νξηζκέλα δηιήκκαηα θαη θίλδπλνη φπσο
ζπκβαίλεη κε φια ηα είδε ηεο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φια ηα είδε ηεο έξεπλαο
δηέπνληαη απφ εζηθά δηιήκκαηα θαη θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζηεί φηη ε έξεπλα δελ ζα δηαηαξάμεη ηελ δσή θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα
απηψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο. Έηζη, νθείινπκε λα ελεκεξψζνπκε φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη λα πάξνπκε ηελ γξαπηή
ζπγθαηάζεζή ηνπο. Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη παηδηά, κε ή ρσξίο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο, πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ κηα αλάινγε απφθαζε,
κπνξεί λα δεηεζεί ε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Δπηπιένλ, νπνησζδήπνηε πξέπεη
λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απέρεη ή λα απνηξαβερηεί απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία
ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Δπίζεο, πξέπεη λα παξέρνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο θαη λα θξαηήζνπκε ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ αλ απηφ καο δεηεζεί.
(Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006)
Γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ πνπ
ζπιιέγνπκε, κέζσ παξαηήξεζεο, κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ:
1) Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηνχκε πνιινχο παξαηεξεηέο,
2) Οη νκάδεο κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ ζε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν,
3) Μπνξνχκε λα δηαζηαπξψζνπκε ηα επξήκαηα κε άιινπο εξεπλεηέο,
4) ηα επξήκαηα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ην θνηλφ,
5) Οη παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα γίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θάζε
θνξά
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6) Μπνξνχκε λα ζπλδπάζνπκε ηελ παξαηήξεζε κε άιιεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο
(Γξνζηλνχ Μ., (2013) ζην Γεκηνπξγία Φαθέινπ Άηππεο Παηδαγσγηθήο
Αμηνιφγεζεο).
Με φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε παξαηήξεζε είλαη έλα
ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη θαηαγξαθή ηεο
πξνφδνπ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ησλ επηπέδσλ ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ
θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο (Γξνζηλνχ Μ., (2013) ζην Γεκηνπξγία Φαθέινπ
Άηππεο Παηδαγσγηθήο Αμηνιφγεζεο).
θνπφο ηεο 2εο θάζεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ηθαλνηήησλ θαη αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ
ψζηε λα κπνξέζεη λα δεκηνπξγεζεί έλα εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα, ρξεζηκνπνηψληαο
δηάθνξα παηδαγσγηθά πιηθά θαη κέζα φπσο νη λέεο ηερλνινγίεο. Οη ηέζζεξηο
ζεκαληηθέο πεξηνρέο πνπ εληνπίδνπκε ηηο απνθιίζεηο είλαη: ε καζεζηαθή εηνηκφηεηα,
νη άμνλεο ηνπ Πιαηζίνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (ΠΑΠΔΑ), νη
γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Όζνλ αθνξά ηελ καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο εζηηάδεηαη
ζην πξνθνξηθφ ιφγν (αθξφαζε, ζπκκεηνρή ζην δηάινγν, έθθξαζε κε ζαθήλεηα), ζηε
ςπρνθηλεηηθφηεηα (αδξή - ιεπηή θηλεηηθφηεηα, πξνζαλαηνιηζκφο, ξπζκφο - ρξφλνο
θαη πιεπξηψζε), ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (νπηηθή κλήκε, αθνπζηηθή κλήκε,
εξγαδφκελε κλήκε, ζπγθέληξσζε πξνζνρήο θαη ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε) θαη ζηε
ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε (απηνζπλαίζζεκα, ελδηαθέξνλ γηα ην κάζεκα θαη
ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο).
ην πιαίζην ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο, ε παξαηήξεζε
εζηηάδεηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο, ζηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο
δεμηφηεηεο (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή θαη καζεκαηηθά), ζηηο θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο (απηνλνκία ζην πεξηβάιινλ, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, πξνζαξκνγή ζην
πεξηβάιινλ), ζηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ειεχζεξνο ρξφλνο θαη αηζζεηηθέο
ηέρλεο) θαη ζηελ πξνεπαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα (πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαη
επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο).
ηηο γεληθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ε παξαηήξεζε εζηηάδεηαη ζηηο δεμηφηεηεο
γιψζζαο (αλάγλσζε, θαηαλφεζε, γξαθή θαη παξαγσγή), ζηηο δεμηφηεηεο καζεζηαθήο
εηνηκφηεηαο, ζηηο δεμηφηεηεο καζεκαηηθψλ (πξάμεηο, πξνπαίδεηα θαη επίιπζε
πξνβιεκάησλ) θαη ζηηο δεμηφηεηεο ζπκπεξηθνξάο.
ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο ε κεζνδνινγία παξαηήξεζεο εζηηάδεηαη ζηηο
αληηιεπηηθέο ιεηηνπξγίεο (νπηηθή, αθνπζηηθή θαη νπηηθν - αθνπζηηθή αληίιεςε,
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πνιπαηζζεηεξηαθέο

αληηιεπηηθέο

ιεηηνπξγίεο),

ζηηο

κλεκνληθέο

ιεηηνπξγίεο

(ιεηηνπξγηθή κλήκε, καθξνπξφζεζκε κλήκε θαη αλάπηπμε βξαρππξφζεζκεο –
ιεηηνπξγηθήο κλήκεο), ζην γξαθηθφ ρψξν (ρσξν – ρξνληθφο πξνζαλαηνιηζκφο,
γξαθνθηλεηηθφηεηα θαη θαηάθηεζε ηνπ γξαθηθνχ ρψξνπ), ζηελ αλαγλσζηηθή
ιεηηνπξγία (θσλνινγηθφ κέξνο, πξναλάγλσζε, αλάγλσζε, γξαθή, νξζνγξαθία,
ζεκαζηνινγηθφ κέξνο), ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (αξηζκνί θαη
καζεκαηηθά

ζχκβνια,

γιψζζα

θαη

καζεκαηηθά)

θαη

ζηε

ζπκπεξηθνξά

(ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πξνγξακκαηηζκνχ, βειηίσζε ηεο
αλαγλσζηηθήο απηνεηθφλαο). Δπνκέλσο, νη δηδαθηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζχκθσλα κε
ηηο ιίζηεο ειέγρνπ βαζηθψλ δεμηνηήησλ: ΓΜΔ, ΠΑΠΔΑ, ΓΜΓ, ΔΜΓ γηα ηα άηνκα κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο νξίδνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, πνπ ζα
παξαηεξεζνχλ.
ηε 3ε θάζε δεκηνπξγείηαη ην ζρέδην ζηνρεπκέλεο αηνκηθήο δνκεκέλεο εληαμηαθήο
δηδαθηηθήο εξγαζίαο. ε απηή ηε θάζε, γίλεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ δηδαθηηθνχ ζηφρνπ
ηεο παξέκβαζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη δεκηνπξγείηαη έλαο θαηάινγνο κε ηνπο
ζηφρνπο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζην εηήζην, κεληαίν, εβδνκαδηαίν πξφγξακκα
παξέκβαζεο. Ο απνηειεζκαηηθφο δηδαθηηθφο ζηφρνο πξνυπνζέηεη ηα αλαγθαία
πξνζφληα θαη εκπεηξίεο (κεζφδνπο θαη ηερληθέο ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ) ησλ δαζθάισλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Δπίζεο, ν ζηφρνο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πεξηβάιινληνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ καζεηή (Γξνζηλνχ,
Μ.(2013) ζην Γεκηνπξγία ζρεδίνπ ηνρεπκέλεο Αηνκηθήο Γνκεκέλεο Δληαμηαθήο
Γηδαθηηθήο Δξγαζίαο). Σέινο, ζπκπιεξψλεηαη ην έληππν θαηαγξαθήο ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ην γνλέα. Όια απηά ηα έγγξαθα παξέρνληαη ζην βηβιίν
εθπαηδεπηηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο.
ηε 4ε θάζε γίλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ ΑΓΔΠΔΑΔ, πνπ εζηηάδεηαη ζην αηνκηθφ
πεξαζηαηηθφ πνπ παξαηεξείηαη. ε απηή ηε θάζε, δεκηνπξγείηαη θαη νξγαλψλεηαη ην
πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηαζεξέο ή θηλεηέο
θάξηεο κε νπηηθνπνηεκέλεο ηηο ελέξγεηεο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ αηφκνπ κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο, ληνζηέ εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο κε θάξηεο ζηηο νπνίεο
ζα πεξηγξάθνληαη νπηηθνπνηεκέλεο νη δηαθνξνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κηαο
νιφθιεξεο κέξαο, παπνπηζφθνπηα, κηθξά θσηνγξαθηθά άικπνπκ, ραξηφληα κε
εηθφλεο θαη πνιιά άιια. (Γξνζηλνχ Μ., (2013), ζην Γεκηνπξγία Γηαθνξνπνηεκέλνπ
Ζκεξήζηνπ Πξνγξάκκαηνο). Σν παπνπηζφθνπην είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε γλσζηηθή
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κεραλή πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ηξηζδηάζηαηα απφιπηα εμαηνκηθεπκέλα
παηδαγσγηθά πιηθά θαη εμππεξεηεί ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο. Σν παπνπηζφθνπην είλαη πνιχ εχθνιν λα δεκηνπξγεζεί.
Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνχλ ηα πην απιά πιηθά φπσο γηα παξάδεηγκα θαιακάθηα,
θαπάθηα θηι., παηρλίδηα, ζηαζεξέο θαη θηλεηέο θάξηεο πνπ αλαπαξηζηνχλ νπηηθέο
αιιεινπρίεο θαη βησκαηηθέο ζρέζεηο. Οη θάξηεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ
θσηνγξάθεζε αληηθεηκέλσλ θαη πξνζψπσλ πνπ αιιειεπηδξά ζπρλά ν καζεηήο θαη
ηνπ είλαη νηθεία. (Γξνζηλνχ Μ., 2013, ζην Γεκηνπξγία Γηαθνξνπνηεκέλνπ Ζκεξήζηνπ
Πξνγξάκκαηνο). Όια απηά πνπ αλαθέξακε, πξέπεη λα αθνξνχλ ηελ εηνηκφηεηα, ηα
ελδηαθέξνληα θαη ηηο εκκνλέο ηνπ καζεηή.
ηε

5ε

θάζε

πξαγκαηνπνηήζεθε.

γίλεηαη

ε

αμηνιφγεζε

Αμηνινγείηαη

ε

ηεο

δηδαθηηθήο

απνηειεζκαηηθφηεηα

παξέκβαζεο
ηνπ

πνπ

δηδαθηηθνχ

πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεζηαθψλ
δπζθνιηψλ. Δπηπιένλ, ζπκπιεξψλεηαη θαη ην έληππν ζπλεξγαζίαο κε ηνλ γνλέα. Ζ 5ε
θάζε πεξηιακβάλεη ην έληππν θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο θαη ην έληππν
ζπλεξγαζίαο κε ηνλ γνλέα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηα βξεζνχλ ζην βηβιηνηεηξάδην ηνπ
καζεηή. Σν έληππν ζπλεξγαζίαο ζπκπιεξψλεηαη έπεηηα απφ ζπδήηεζε κε ηνλ γνλέα.
Γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλέληεπμε.
Σν ηνρεπκέλν Αηνκηθφ Γηδαθηηθφ Δληαμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο (.Α.Γ.Δ.Π.Δ.Α.Δ) ππνζηεξίδεη βησκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία. θνπφο ηνπ είλαη λα πξνζεγγίζεη ηε δηδαζθαιία ησλ
κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο θαη ηαπηφρξνλα λα αλαδείμεη ηελ
θαηάιιειε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ηα κνληέια ησλ δηδαθηηθψλ
παξεκβάζεσλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
(Γξνζηλνχ Μ., 2013 ζην Γεκηνπξγία ρεδίνπ ηνρεπκέλεο Αηνκηθήο Γνκεκέλεο
Δληαμηαθήο Γηδαθηηθήο Δξγαζίαο)
Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζηνρεπκέλνπ,
αηνκηθνχ, δηδαθηηθνχ, εληαμηαθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. Έρνληαο θαηαγξάςεη
ηηο ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο ηνπ καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία, γίλεηαη ε επηινγή ησλ
κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ψζηε λα νδεγεζεί ν καζεηήο ζηελ νκαιή
εμειημή ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα πνπ λα είλαη
ιεηηνπξγηθφ, ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζα εμππεξεηεί ηηο εηδηθέο
αλάγθεο ηνπ καζεηή. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθκεηαιιεπφκελνη
ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα αηνκηθά ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή.
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Γηα λα θηλεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή, ζα πξέπεη λα δνζεί κηα ψζεζε ψζηε λα
εληαρζεί ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκά ηνπ.

1.5 ΣΟΜΔΗ ΔΚΠΑΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΖΡΗΑ
Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία πξέπεη λα βαζίδεηαη
ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. Παιηφηεξα, ζηεξηδφκελνη ζην
βαζκφ λνεηηθήο αλαπεξίαο πνπ είρε δηαγλσζηεί, ηα παηδηά ρσξίδνληαλ ζε
εθπαηδεχζηκα, αζθήζηκα θαη πιήξσο εμαξηψκελα. Καηά ηνλ Kirk, ηα εθπαηδεχζηκα
άηνκα έρνπλ δείθηε λνεκνζχλεο απφ 50 έσο 70 (απνηεινχλ ην 85% ησλ παηδηψλ κε
λνεηηθή αλαπεξία), ηα αζθήζηκα άηνκα έρνπλ δείθηε λνεκνζχλεο απφ 30 έσο 50
(απνηεινχλ ην 10% ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία) θαη ηα πιήξσο εμαξηψκελα
άηνκα έρνπλ θάησ ηνπ 30 (απνηεινχλ ην 3 – 4 % ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία)
(Βεξλάδνο & Σεξεδάθε, 2004). χκθσλα κε ηνλ ηαχξνπ, ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο
ησλ παηδηψλ πνπ άλεθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αζθήζηκσλ «ήηαλ ε απόθηεζε
δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο ρξεζηκεύζνπλ ζηελ απηνμππεξέηεζή ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή
ηνπο εκη – απηάξθεηα». Δλψ, ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεχζηκσλ παηδηψλ
είλαη «ε επαξθή απόδνζε ηνπο ζε ζρνιηθέο, θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη
δεμηόηεηέο ηνπο» (ηαχξνπ, 2002). Σα πιήξσο εμαξηψκελα άηνκα εθπαηδεχνληαη ζε
βαζηθέο αλάγθεο εμππεξέηεζεο θαη ζηελ εθκάζεζε δξαζηεξηφηεησλ, ηηο νπνίεο
κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ κε επίβιεςε (Βεξλάδνο & Σεξεδάθε, 2004).
Χζηφζν, ιφγσ απηήο ηεο θαηάηαμεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά δελ
θνηηνχζαλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη δελ ιάκβαλαλ ηελ εθπαίδεπζε πνπ ρξεηάδνληαλ,
επεηδή ζεσξνχληαλ κε εθπαηδεχζηκα. ηηο κέξεο καο, γίλεηαη πξνζπάζεηα ε θνίηεζε
φισλ ησλ καζεηψλ ζε θαλνληθά θαη εηδηθά ζρνιεία. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη βαζηζκέλν ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ.
χκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε, ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ απνηειεί ην
πξφγξακκα καζεκάησλ πνπ ζα δηδαρζεί ζην δηδαθηηθφ έηνο ζε θάζε ζρνιηθή ηάμε θαη
ζε θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη δηακνξθσκέλν
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αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζε θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο
θαη απνηειεί ηνλ νδεγφ, ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα
δηακνξθψζεη ηελ δηδαθηηθή ηνπ εξγαζία (Υξεζηάθεο, 2013).
Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε
καζεηή. Αλ ιάβνπκε ππφςηλ καο, ηηο θαηεγνξίεο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο πνπ
ππάξρνπλ (ειαθξηά, κέηξηα θαη βαξηά), νη αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή
ζπγθεληξψλνληαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ψζηε λα δηακνξθσζνχλ νη γεληθνί ζηφρνη
πνπ αθνινπζεί ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Σα παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ χιε θαη ηα καζήκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ηάμεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή ηνπο
πξνζαξκνγή θαη ε απηφλνκε δηαβίσζε ηνπο ζηελ θνηλσλία, κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ
επαγγεικαηηθέο θαη πξν – επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ
δνπιεηά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα θαη λα ηε ζπληεξήζνπλ (Σζηλαξέιεο,
2013). χκθσλα κε ηνλ Σζηλαξέιε, ηα παηδηά κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, κπνξνχλ
λα κάζνπλ βαζηθέο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο (φπσο αλάγλσζε, γξαθή θαη βαζηθέο
καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο), λα κάζνπλ δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο θαη λα
ζπλεξγαζηνχλ κε άιια άηνκα ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο
πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαζθήζνπλ θάπνην απιφ επάγγεικα. Σέινο, ηα παηδηά κε
βαξηά λνεηηθή αλαπεξία, κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ σο έλα βαζκφ θαη λα
επηηεπρζεί ε θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα ππάξρεη έιεγρνο
(Σζηλαξέιεο, 2013).
χκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Δηδηθήο Αγσγήο νη ηνκείο, πάλσ
ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ειαθξηά θαη κεηξηά λνεηηθή
αλαπεξία, είλαη νη παξαθάησ:
1) Κνηλσληθή νινθιήξσζε. Πξνσζείηαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη
αιιειεγγχε. Οη εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη γεληθά φιε ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, κε ηελ ζηάζε ηνπο πξνσζνχλ ηηο ζεηηθέο εθείλεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ
ζα θάλνπλ ην καζεηή λα βηψζεη ηελ απνδνρή θαη ηελ θνηλσληθή νινθιήξσζε.
2) Κνηλσληθφηεηα. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλν ζηηο
αλάγθεο ησλ καζεηψλ, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζην
πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δσή ζην ζρνιείν πξέπεη λα πξνσζεί ηελ
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε νδεγψληαο ηνπο καζεηέο ζηελ θνηλσληθή
ελζσκάησζε. Οη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ
ζηνπο καζεηέο, είλαη ε αληαπφθξηζε ζηελ επηθνηλσλία ησλ άιισλ, ε
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θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε αλαγλψξηζε ζπκβφισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ν απηνέιεγρνο – έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο.
3) πλεξγαζία. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, πξέπεη λα πξνσζνχλ
ηελ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Ζ ζπλεξγαζία βνεζά ηνπο καζεηέο
λα θαηαιάβνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα
πξνσζεί ηελ ζεηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο.
4) πλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε. ηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φζνλ
αθνξά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νξγάλσζε, πξέπεη λα είλαη ε αλάπηπμε
δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο, πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Έηζη, ν καζεηήο νδεγείηαη

ζηελ αλάπηπμε ζεηηθήο

απηνεθηίκεζεο θαη απηνεηθφλαο.
5) Βαζηθέο αθαδεκατθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. ηηο βαζηθέο αθαδεκατθέο
δεμηφηεηεο πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα
ηεο πξαθηηθήο ζθέςεο (επίιπζε πξνβιεκάησλ) θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε.
6) Γεκηνπξγηθή

έθθξαζε.

Οη

καζεηέο

πξέπεη

λα

ελζαξξχλνληαη

λα

απηνζρεδηάζνπλ ψζηε λα αλαπηπρζεί ε δεκηνπξγηθή ηνπο έθθξαζε.
7) Δμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία θαη ηνπο ππνινγηζηέο. Οη καζεηέο πξέπεη λα
εμνηθεησζνχλ κε ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη πιηθά. Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βειηηψζνπλ θαη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν
απνηειεζκαηηθά ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.
8) Πξν – επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, κπνξνχλ
έπεηηα απφ εθκάζεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ λα γίλνπλ ελεξγά κέιε ηεο
θνηλσλίαο. Μπνξνχλ λα βξνπλ δνπιεηά θαη λα ζπληεξεζνχλ. Γη’ απηφ ην ιφγν,
ε αλάπηπμε πξν – επαγγιεκαηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, θξίλεηαη
πνιχ ζεκαληηθή.
9) Όζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία, απηή
ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ δεμηφηεησλ πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηνχλ
ζηελ θαζεκεξηλή δσή. ηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο, είλαη ν εθνδηαζκφο κε
δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα απηφ - εμππεξεηνχληαη. Σν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πξνσζεί ηελ αηζζεζηνθηλεηηθή θαη γισζζηθή
αλάπηπμε, ηε θπζηθή θηλεηηθφηεηα, ην ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ, ηελ αηνκηθή
θξνληίδα θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (ηαζηλφο, 2013).
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Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα, κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία, ζηνρεχνπλ λα
αλαπηχμνπλ, ζε πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο (νχιεο, 2007):
1) Αθαδεκατθέο γλψζεηο (Γιψζζα – Μαζεκαηηθά). Αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα
θαη ην δπλακηθφ ηνπ καζεηή, αλαπηχζζνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην
πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν (γξαθή – αλάγλσζε). ηα Μαζεκαηηθά,
ζηνρεχεηαη ε αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο (φπσο αξίζκεζε,
δηάηαμε, ζρήκαηα, ρξήζε ρξεκάησλ θηι.)
2) Κνηλσληθέο – επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο βαζηθέο
εθείλεο δεμηφηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή λα επηθνηλσλεί κε ηνπο
άιινπο.
3) σκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη αζθάιεηα. Οη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία πξέπεη
λα κάζνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο, νη νπνίνη ζα ηνπο
βνεζήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ηελ απφθηεζε απηνλνκίαο.
4) σκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. Ο καζεηήο πξέπεη λα κάζεη λα θξνληίδεη ηελ
ζσκαηηθή ηνπ πγηεηλή θαζψο θαη ηνπ ρψξνπ ηνπ, ηελ δηαηξνθή ηνπ θ.α.
5) Δπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. Οη πξνεπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη
ζηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο νδεγηψλ, ζηελ ζπλεξγαζία θ.α. Οη επαγγεικαηηθέο
δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
(νχιεο, 2007).
Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πξέπεη λα ιάβεη
ππφςηλ ηνπ ηνπο πέληε βαζηθνχο ηνκείο θαη λα ην πξνζαξκφζεη ζηηο μερσξηζηέο
αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. Έλα απφ ηα απφ πην ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία, είλαη ζρεδηαζκέλε ψζηε
λα παξέρεη καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη λα ελζαξξχλεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
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2.

ΟΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ

ΚΑΗ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ενχκε ζηελ επνρή ηεο ηερλνινγίαο. Οη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο
επηθνηλσλίαο έρνπλ εηζέιζεη ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη
ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο ζηελ Eηδηθή Aγσγή είλαη έλαο θιάδνο πνπ έρεη βνεζήζεη θαη βνεζάεη
ζηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. Έρνληαο αλαθέξεη ζην
πξνεγνχκελν θεθάιαην ηη είλαη λνεηηθή αλαπεξία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ
ζπλαληάκε ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, ζε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε
κε ηελ ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Eηδηθή Aγσγή θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία.

2.1 ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Σα εξγαιεία πνπ παξέρνπλ νη ηερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο
ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πην ζπρλά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ε απηφ ην
ζεκείν πξέπεη λα νξίζνπκε ηη είλαη νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσλίαο. Ο φξνο «Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο» (ΣΠΔ)
αλαθέξεηαη ζηηο ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηάδνζε κηαο
πνηθηιίαο κνξθώλ αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο (ζύκβνια, εηθόλεο, ήρνη, βίληεν)
θαη ζηα κέζα πνπ είλαη θνξείο απηώλ ησλ άπισλ κελπκάησλ (Κφκεο, 2004).
Ζ πξσηή θνξά πνπ εηζήρζεζαλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ ην 1983
– 1985, φπνπ έγηλε ε εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηα Σερληθά –
Δπαγγεικαηηθά θαη Πνιπθιαδηθά ιχθεηα. ηελ ζπλέρεηα, ην 1992 αθνινχζεζαλ ηα
Γπκλάζηα θαη ην 1998, εηζήρζεζαλ ζηα Γεληθά Λχθεηα. Σέινο ην 1997-1998, ζην
Γηαζεκαηηθφ Δλίαην Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε
πξνηξνπή ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Κφκεο, 2004).
Απφ ηφηε, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε έρεη γίλεη φιν θαη πην
δηαδεδνκέλε. Οη ΣΠΔ επεξεάδνπλ θαη επηδξνχλ δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνλ ρψξν
ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηελ UNESCO, o δάζθαινο, απφ κεηαδνηήο θαη
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θπξίαξρνο ηεο γλψζεο, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζπληνληζηή θαη θαζνδεγεηή ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. «Οη ΤΠΔ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα, λα κεηαηνπηζηεί ην θξηηήξην
ηεο επηηπρίαο από ηελ θαηνρή ησλ γλώζεσλ ζηελ αηνκηθή πξόνδν θαη ηελ απόθηεζε
δεμηνηήησλ, ηελ κεηαηξνπή ηεο γλώζεο ζε ππνθεηκεληθά πξνζιακβαλόκελε θαη ηελ
αμηόινγεζε κέζα από ηελ απόθξηζε ζε απζεληηθέο θαηαζηάζεηο κάζεζεο» (Σζαιίθεο,
2012).
Ζ θχξηα ζπλεηζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηνπο
Μηθξφπνπιν θαη Μπέιινπ (2010), πξνθύπηεη από ηα ηερλνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
θαη εξγαιεία πνπ πξνζθέξνπλ θαη θπξίσο κε ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο
θαηαγξάθνπλ, αλαπαξηζηνύλ, δηαρεηξίδνληαη θαη κεηαθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία. Η
παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δπλακηθώλ, αιιειεπηδξαζηηθώλ
θαη πνιιαπιώλ αλαπαξαζηάζεσλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο αλνίγνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
λένπο δξφκνπο θαη ηνπο δίλνπλ επθαηξίεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αιιειεπηδξαζηηθφ
πεξηβάιινλ κάζεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηθηιία απφ ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά
εξγαιεία. Με ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί μεθεχγνπλ απφ ηνλ
παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο βειηηψλεηαη θαη
γίλεηαη πην ελδηαθέξνπζα θαη δηαζθεδαζηηθή, κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα
νδεγνχληαη ζε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ (Δθφπνπινο, Γαληειίδνπ,
Κνπηζνθψζηα, & ηαγηφπνπινο, 2014).

2.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δηδηθή Αγσγή πεξηιακβάλεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, επηιέγνληαο θάζε θνξά ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπο αλάινγα κε ην
δηδαθηηθφ αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ν εθπαηδεπηηθφο, ιακβάλνληαο
ππφςηλ ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε θαηεγνξίαο καζεηψλ. θνπφο ησλ
ΣΠΔ είλαη λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιφγσ ησλ αλαγθψλ
ηνπ καζεηή θαη λα ηνλ νδεγήζνπλ πην θνληά ζηε ζρνιηθή έληαμε θαη ελζσκάησζε
(Φχηξνο, 2005).
Οη ΣΠΔ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή
παξέκβαζε ζε καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα
ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ Δηδηθή εθπαηδεχζε. Οη
ζρεδηαζηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ, ζρεδηάδνπλ θαη δνκνχλ ην
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θάζε εξγαιείν, ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν γλψζεο ψζηε λα νδεγνχλ ηνπο
καζεηέο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα πξνφδνπ ζηα επηδησθψκελα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα (Fragkaki, 2011).
Όπσο αλαθέξνπλ νη Fragaki & Lionarakis, ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ
ζηελ εθπαηδεπζε παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ζηεξίδεηαη ζην γλσζηαθφ
θαη αμηαθφ πεξηερφκελν ηεο δηαζθαιίαο, ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
θαηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, ζην πιαίζην κεζα ζην νπνίν πξαγκπαηνπνηείηαη ε
δηδαζθαιία, θαζψο θαη ζηα κέζα θαη ζηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Fragkaki,
2011). χκθσλα κε ηνλ Φχηξν (2005) ν παηδαγσγηθφο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηελ
εθπαίδεπζε παηδηψλ ηφζν ηνπ γεληθνχ φζν θαη ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ, κπνξεί λα
ρσξηζηεί ζε πέληε βαζηθέο θαηεγνξίεο:
1) ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζηηο ΣΠΔ σο μερσξηζηφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν
κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη εθκάζεζε δεμηφηεησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ
απφθηεζε πξνεπαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.
2) ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο κέζν ζχλδεζεο κε πεξηβάιινληα, ηα νπνίν ην άηνκν
ιφγσλ ησλ αλαγθψλ πνπ έρεη δελ είλαη ζε ζέζε λα έξζεη ζε επαθή.
3) ηελ ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο έλα κέζν πνπ ζα καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
αμηνινγνχκε θαη λα επνπηεχνπκε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο.
4) ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ σο γλσζηηθφ κέζνπ πνπ ζα καο βνεζήζεη ζηελ
πεξαηηέξσ δηεπξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
5) ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ σο εξγαιείνπ ραιάξσζεο, παηρληδηνχ θαη δηαζθέδαζεο.
χκθσλα κε ηελ Φξαγθάθε (2011), ν ηξφπνο πνπ ζα επηηεπρζεί ε παηδαγσγηθή
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηεξίδεηαη επάλσ ζε ηέζζεξα επίπεδα κάζεζεο,
πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί κε βάζε ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Ο καζεηήο κε λνεηηθή αλαπεξία, αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο
καζεζηαθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηέο ηνπ, κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ή λα θαηαθηήζεη
δηάθνξα απφ ηα επίπεδα. Σα ηέζζεξα επίπεδα κάζεζεο πνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε
ππφςηλ ζηελ παηδαδσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ είλαη ηα παξαθάησ:
1) Σν πιεξνθνξηαθφ επίπεδν κάζεζεο, ζην νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ
ρξήζε ησλ ΣΠΔ πεξηιακβάλνπλ, ζπιινγή πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κέζσ
ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κλήκεο.
2) Σν νξγαλσηηθφ επηπέδν κάζεζεο, ζην νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ηελ

ζχγθξηζε, θαηεγνξηνπνίεζε, δηάηαμε θαη ηεξάξρεζε ζηνηρείσλ. ε απηφ ην
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επίπεδν απαηηείηαη ε επεμεξγαζία θαη φρη κφλν ε ζπιινγή θαη απνκλεκφλεπζε
κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ.
3) Σν αλαιπηηθφ επίπεδν κάζεζεο, ζην νπνίν νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ

ζπιιερζεί ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα πξέπεη λα αλαιπζνχλ κέζα απφ
ζπζρεηίζεηο.
4) Σν παξαγσγηθφ επίπεδν κάζεζεο, ζην νπνίν γίλεηαη ε εμήγεζε, ε εξκελεία, ε

πξφβιεςε θαη ε αμηνιφγεζε ψζηε λα επηηεπρζεί ε αλαδηνξγάλσζε ηεο
γλψζεο. ηφρνο απηνχ ηνπ επηπέδνπ, είλαη ν καζεηήο λα κπνξέζεη λα
αμηνπνηήζεη ηηο λέεο γλψζεηο ψζηε λα ηηο κεηαθέξεη ζε λέεο θαηαζηάζεηο.
Ζ ρξήζε ησλ λεψλ ηερλνινγηψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ηελ
ελζσκάησζε θαη ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ θνηλσλία. Μηα απφ ηηο πην
ζεκαληηθέο ελφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, απνηειεί ε
θαιιηέξγεηα ηεο απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ καζεηψλ. Έλα απφ ηα ζπρλά
αηηήκαηα ησλ γνλέσλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη θαηά πφζν ν καζεηήο ζα
κπνξέζεη λα είλαη απηφλνκνο φηαλ δελ ζα ππάξρεη θάπνηνο, απφ ην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ, λα ηνλ θξνληίδεη. Οη λέεο θαη βνεζεηηθέο ηερλνινγίεο βνεζνχλ πνιιέο
θνξέο ην καζεηή, λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ιφγσ ηεο αλαπεξίαο
θαη ηνπ δίλνπλ λέεο πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο ψζηε λα εληαρζεί ζηελ θνηλσλία.
χκθσλα κε ηνλ Nabil (2013), νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο γηα
ηελ ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ ζηελ λέα ηερλνινγηθή θνηλσλία επηηπγράλνληαη κε ηα
παξαθάησ εξγαιεία:
1) Δμ απνζηάζεσο κάζεζε, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε καζεηέο κε εηδηθέο
καζεζηαθέο αλάγθεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ κάζεζε απφ ην ζπίηη.
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αθφκε θαη ζηνπο καζεηέο, πνπ δελ κπνξνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ην πξφγξακκα ελφο ζρνιείνπ, λα έρνπλ επθαηξίεο λα
παξαθνινπζνχλ εμηδεηθεπκέλα πξνγξάκκαηα.
2) ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ βηβιηνζήθεο πνπ πεξηέρνπλ βίβιηα κε ςεθηαθά θαη
αθνπζηηθά βηβιία. Μαζεηέο κε λνεηηθή ή αθνπζηηθή αλαπεξία ή καζεζηαθέο
δπζθνιίεο, έρνπλ πξφζβαζε ζε βηβιία ζρεδηαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπο.
3) Σν Ίληεξλεη, πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζηα άηνκα κε δπζθνιίεο, λα έξρνληαη
ζε επαθή κε άιια άηνκα θαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη
άιινπο καζεηέο.
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2.3 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ
ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ
Οη λέεο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ πνιιά ηερλνινγηθά εξγαιεία, πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ δηδαζθαιία παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ηα
νπνία δηεπθνιχλνπλ ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα πην γλσζηά
ηερλνινγηθά κέζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε είλαη
ηα παξαθάησ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1998):
1) Πξνβνιέαο δηάθαλσλ ζειίδσλ,
2) Πξνβνιέαο δηαθαλεηψλ,
3) Πξνβνιέαο εηθφλσλ θαη θσηνγξαθηψλ,
4) Γηαδξαζηηθφο πίλαθαο,
5) Μεραλή πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ εηθφλσλ,
6) Καζεηφθσλν,
7) Σειεφξαζε – βίληεν,
8) Μεραλή ιήςεο βίληεν,
9) Τπνινγηζηήο,
10) Δηθνληθνί Κφζκνη,
11) Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξνβνιέαο δηάθαλσλ ζειίδσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη αληί
ηνπ θιαζζηθνχ πίλαθα, εμνηθνλνκψληαο ρξφλν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Οη δηαθάλεηεο
κπνξεί λα είλαη αζπξφκαπξεο ή πνιχρξσκεο. ηνλ πξνβνιέα δηαθαλεηψλ, κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθάλεηεο νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίζνπλ
πνηθηιία ζεκάησλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θηηάρλεη θάζε θνξά, δηαθάλεηεο
αλάινγα κε ην ζέκα πνπ ζέιεη λα δηδάμεη θαη λα ηηο παξνπζηάζεη. Ο πξνβνιέαο
εηθφλσλ θαη θσηνγξαθηψλ, επηηξέπεη ηελ πξνβνιή θσηνγξαθηψλ θαη εηθφλσλ απφ
βηβιία θαζψο θαη θαξηψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο ν δάζθαινο. Ο εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί. ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο, λα δεκηνπξγήζεη δηαθάλεηεο καδί κε ηνπο
καζεηέο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1998).
Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, απνηειεί έλαλ πίλαθα αθήο θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο
ζηελ Δηδηθή Αγσγή. Αληαπνθξίλεηαη ζε δπζθνιίεο πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ
καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, φπσο δπζθνιίεο ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ιεπηή θαη
αδξή θηλεηηθφηεηα, πξνβιήκαηα εζηίαζεο θηι. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ άηνκα πνπ δελ έρνπλ αλαπηπγκέλε ιεπηή θηλεηηθφηεηα κε
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απνηέιεζκα λα δπζθνιεχνληαη ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ πνληηθηνχ. Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο
κεγάιεο νζφλεο, βνεζάεη ηνπο καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ ζπγθεληξσκέλνη
ή θαζηζκέλνη κπξνζηά ζηελ νζφλε ελφο ππνινγηζηή (Σζηθνιάηαο, 2011)
ηελ κεραλή πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ
ηαηλίεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί
εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία, νη νπνίεο
δηαξθνχλ ιίγα ιεπηά, ψζηε λα θξαηνχλ ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.
Σν θαζεηφθσλν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο θαη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα έξζεη ην παηδί ζε επαθή κε ηελ κνπζηθή. Μέζσ ηνπ θαζεηφθσλνπ θαη
εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ θαζεηψλ, ην παηδί κπνξεί λα εμαζθήζεη ζηελ αθνπζηηθή ηνπ
αληίιεςε, φπσο ε αλαγλψξηζε ήρσλ θηι.. Όζν αθνξά ην βίληεν θαη ηε ηειεφξαζε, ε
ρξήζε ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζεκάησλ ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν

ηεο

δηδαζθαιίαο.

Γίλεηαη

ζηε

δπλαηφηεηα

ζην

καζεηή,

λα

παξαθνινπζήζεη γεγνλφληα, κέξε αθη αληηθείκελα πνπ ζα ήηαλ δχζθνιν λα ηα δεη
ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Με ηε κεραλή ιήςεο βίληεν, κπνξνχλ λα βηληενζθνπεζνχλ
θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαη λα πξνβιεζνχλ ζε παηδηά κε λνεηηθή
αλαπεξία (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1998).
ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε λνεηηθή
αλαπεξία, ε ρξήζε ηνπ βίληεν ζεσξείηαη σο έλα πξνηεηλφκελν παηδαγσγηθφ –
ηερλνινγηθφ εξγαιείν, πνπ νη εηδηθνί παηδαγσγνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σν
βίληεν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηά ηελ δηδαζθαιία δηάθνξσλ δεμηνηήησλ ζην καζεηή
φπσο αθξφαζε, αλάγλσζε θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, παξέρνληάο ηνπ νπηηθν θηλεηηθά εξεζίζκαηα θαη δηαηεξψληαο ηνπ ηελ πξνζνρή.
Έλα άιιν εξγαιείν πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ είλαη ν ππνινγηζηήο. Ο ππνινγηζηήο
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηερλνινγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ, κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε πεξηθεξεηαθά βνεζεηηθά ηερλνινγηθά κέζα,
πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε καζεηέο κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο. Ο ππνινγηζηήο παξέρεη έλα πιήζνο
εξεζηζκάησλ (νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη θηλεηηθψλ) πνπ δηεπθνιπλνχλ θαη νδεγνχλ ην
καζεηή ζηε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο (Σζηθνιάηαο, 2011)
Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα «έρνπλ πξνθχςεη µεηά απφ θαηάιιειν ζρεδηαζµφ, ν
νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ παηδαγσγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ θαινχληαη λα
ππνζηεξίμνπλ θαη επηπιένλ πξνθαινχλ θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ζρεηηθά ή γχξσ
απφ απηά» (Υαηδειενληηάδνπ & Υαηδειενληηάδεο, 2007). Σα εηθνληθά πεξηβάιινληα
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δελ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ Δηδηθή Αγσγή ιφγσ ηεο αλάγθεο εθκάζεζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Χζηφζν, νη καζεηέο κε ειαθξά λνεηηθή
αλαπεξία κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ ηεο ρξήζεο ηνπ εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο.
Μπνξνχλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαη λα
εμεξεπλήζνπλ δηάθνξεο παξακέηξνπο κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ. Ζ Δηθνληθή
Πξαγκαηηθφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο αλαπεξίαο θαη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Σα εηδηθά ζρεδηαζκέλα
εηθνληθά πεξηβάιινληα απνδεηθλχεηαη φηη είλαη επεξγεηηθά γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή
αλαπεξία, αθνχ κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα κάζνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο,
δεμηφηεηεο γηα ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε, θαη θαηαζθεπαζηηθέο ηθαλφηεηεο (Stendal,
2012) Δθηφο, απφ ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα ππάξρνπλ θαη ηα παηρλίδηα
πξνζνκείσζεο, ζηα νπνία πξνάγεηαη ε θαηάθηεζε βαζηθψλ δεμηφηεησλ θαη κε ηα
νπνία ν καζεηήο εκπιέθεηαη ζε θαηαζηάζεηο θαζεκεξηλήο δσήο. Μεξηθά απφ απηά ηα
παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο αλαθέξνληαη ζηελ ζπλαιιαγή κε ρξήκαηα, ζε ζπγθξίζεηο
θαη ζε ππνινγηζκνχο κεγεζψλ) (Φχηξνο, 2005). Σα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο
ζηνρεχνπλ ζηελ επραξίζηεζε πνπ βηψλεη ν καζεηήο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ,
κεηαηξέπνληαο έηζη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ζε έλα επράξηζην καζεζηαθφ
πεξηβάιινλ.
Δλψ ζην εμσηεξηθφ ππάξρνπλ πνιιά αμηφινγα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ζηε ρψξα καο έρνπλ γίλεη
ιίγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ ζρεδηαζκέλσλ ζηηο
αλάγθεο καζεηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Δθφπνπινο, Γαληειίδνπ, Κνπηζνθψζηα, &
ηαγηφπνπινο, 2014).
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2.4

Ζ

ΤΜΒΟΛΖ

ΣΟΤ

ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ

ΣΖΝ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ

ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ

Σν πην ζπλεζηζκέλν ηερλνινγηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία ηφζν ζηελ γεληθή φζν θαη ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε είλαη ν ππνινγηζηήο.
Γεληθά, ν ππνινγηζηήο σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν δηαθξίλεηαη απφ επηά αξρέο πνπ
αμηνπνηνχληαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. πγθεθξηκέλα:
1) Παξέρεη εκπεηξίεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο,
2) Παξέρεη εκπεηξίεο κε ηε ζπλεθηίκεζε πνιιαπιψλ πξννπηηθψλ,
3) Δλζσκαηψλεη ηε κάζεζε ζε ξεαιηζηηθά πιαίζηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
δηδαθηηθφ αληηθείκελν,
4) Δλζαξξχλεη ηελ έθθξαζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία,
5) Ζ κάζεζε εληάζζεηαη ζε θνηλσληθφ πιαίζην πνπ ελζαξξχλεη ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε
6) Δλζαξξχλεηαη ε ρξήζε πνιιαπιψλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο (Μηθξφπνπινο,
2006).
Ο ππνινγηζηήο απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ καο
πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο θαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ
εθπαίδεπζε παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Δμνπιηζκέλνο κε ηα θαηάιιεια
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ζπκβάιιεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξέρνληαο λέεο
αλαπαξαζηάζεηο θαη βησκαηηθέο εκπεηξίεο, πξνζαξκνζκέλνο θάζε θνξά ζηηο
ηδηαίηεξεο

εθπαηδεπηηθέο

αλάγθεο

ησλ

καζεηψλ

(Δθφπνπινο,

Γαληειίδνπ,

Κνπηζνθψζηα, & ηαγηφπνπινο, 2014). Δπηπιένλ, πξνζθέξεη πςειά επίπεδα
αιιειεπίδξαζεο, κε ηελ έλλνηα φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ καζεηή
παξέρνληαο αλαηξνθνδφηεζε. Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία κεηαηξέπεη ηνλ καζεηή απφ παζεηηθφ δέθηε πιεξνθνξηψλ ζε ελεξγεηηθφ
παξάγνληα θαηά ηελ δηδαθηηθή πξάμε θαη ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία. Χο απνηέιεζκα,
ζχκθσλα κε ηνλ Mayer, o ππνινγηζηήο ζεσξείηαη σο έλα επηζπκεηφ θαη νπζηαζηηθφ
εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή
παξέκβαζε (Μηθξφπνπινο & Μπέιινπ, 2010).
Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηή πνπ ηνλ κεηαηξέπνπλ ζε έλα
απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, είλαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο πνιπκεζηθψλ
ζηνηρείσλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. Σα πνιπκεζηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ ην
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θείκελν, ηηο εηθφλεο (θηλνχκελεο ή ζηαηηθέο), ηηο θσηνγξαθίεο, ηα βίληεν θαη ηνλ ήρν.
(Μηθξφπνπινο & Μπέιινπ, 2010). Παξαηεξνχκε φηη ν ππνινγηζηήο πξνζθέξεη
πνιιά θαη δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
παξαθηλήζεη θαη λα ελεξγνπνίεζεη απνηειεζκαηηθά ην ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν καζαίλεη ν θάζε καζεηήο.
Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ ππνινγηζηή γίλεηαη νινέλα θαη πην εχθνιε απφ
καζεηέο κε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ππνινγηζηήο
πεξηιακβάλεη ηελ νζφλε ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα νπηηθά δεδνκέλα, ην πνληίθη θαη
ην πιεθηξνιφγην, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο γηα λα αιιειεπηδξάζεη καδί ηνπ.
Χζηφζν, ε λνεηηθή αλαπεξία φπσο έρνπκε αλαθέξεη, κπνξεί λα ζπλππάξρεη θαη κε
άιιεο εηδηθέο αλάγθεο, φπσο θηλεηηθέο δπζθνιίεο, δπζθνιίεο φξαζεο θηι.
δπζθνιεχνληαο ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή απφ φιεο ηηο νκάδεο καζεηψλ. Γη’ απηφ ην
ιφγν έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο θάλνπλ ηελ πξφζβαζε ζην
ππνινγηζηή πην εχθνιε.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα είλαη πξνζβάζηκνο ν ππνινγηζηήο απφ πνιιέο νκάδεο
καζεηψλ, ερνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξνη ηχπνη πιεθηξνιφγησλ, ηα νπνία έρνπλ
πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή:
1) Σν εξγνδπλακηθφ πιεθηξνιφγην έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηνπο
θαξπνχο θαη ηα ρέξηα ηνπ καζεηή θαη λα κελ ρξεηάδεηαη ε θίλεζε φινπ ηνπ
ρεξηνχ ψζηε λα θηάζεη ηα απαηηνχκελα θνπκπηά. Σν ζπγθεθξηκέλν
πιεθηξνιφγην, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα γξαθή κε ην έλα ρέξη ή ηα δχν,
θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη κε ηε ρξήζε κφλν ηνπ ελφο δαρηχινπ.
2) Σν πιεθηξνιφγην κε κεγάια πιήθηξα, βνήζαεη ηνπο καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη
κεγαιχηεξν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεη αιιαγή
ηεο ζέζεο ησλ πιήθηξσλ αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο.
3) Σα κηθξά πιεθηξνιφγηα έρνπλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πιήθηξσλ θαη απαηηνχλ
ειάρηζηε θίλεζε απφ ηε κεξηά ηνπ καζεηή. Σα ζπγθεθξηκέλα πιεθηξνιφγηα,
έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ
πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο.
4) Σν πιεθηξνιφγην δηεπξεκέλεο αθήο, είλαη κηα επίπεδε πιάθα πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζε εξεζίζκαηα αθήο. Οη πεξηνρέο πνπ ν καζεηήο κπνξεί λα
παηήζεη είλαη επεθηακέλεο ζε ζρέζε κε ηα άιια πιεθηξνιφγηα.
5) Σν πιεθηξνιφγην κε βνεζφ, είλαη έλα πιαίζην πνπ θαιχπηεη ην πιεθηξνιφγην
θαη πεξηέρεη θελά αλάκεζα ζηα πιήθηξα, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ ζηελ
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θαζνδήγεζε ησλ δαθηχισλ ηνπ καζεηή ψζηε λα απνθεχγεηαη λα παηάεη
ηαπηφρξνλα ηα πιήθηξα ή λα παηήζεη ην ιάζνο πιήθηξν (Yankova &
Branekova, 2010).
Δθηφο απφ ηα πιεθηξνιφγηα, ππάξρνπλ θαη δηάθνξα είδε πνληηθηψλ πξνζαξκνζκέλα
ζηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
1) Ζ κπάια, είλαη κηα κνξθή πνληηθηνχ ζε ζρήκα κπάιαο, ε νπνία κπνξεί λα
πεξηζηξέθεηαη. Σν κέγεζνο ηεο κπάιαο κπνξεί λα είλαη απφ πνιχ κηθξφ κέρξη
πνιχ κεγάιν, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή. Γηα παξάδεηγκα, ε
κεζαίνπ κεγέζνπο κπάια έρεη ηέζζεξα πιήθηξα, ηα νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ν καζεηήο.
2) Σν πνληίθη κε joystick κπνξεί λα βξεζεί ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη κεγέζε, κε
δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη δηαθνξεηηθφ έιεγρν ηεο θίλεζεο εμππεξεηψληαο
θάζε θνξά ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή.
3) Σν πνληίθη, πνπ κπνξεί λα ειερζεί κε ην πφδη είλαη έλα ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη
δχν πεηάιηα. Σα δεμί πεηάιη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηεπζχλεη ηνλ θφξζνξα
ζηελ νζφλε, ελψ ην αξηζηεξφ ρξεζηκνπνηείηαη σο ην θνπκπί γηα λα γίλεηαη ε
επηινγή ζηελ νζφλε (Yankova & Branekova, 2010).
Δθηφο απφ ηελ θιαζζηθή νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, ηα ηειεπηαία ρξφληα
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο είλαη κηα ιεπθή
επηθάλεηα πνπ αληρλεχεη ηελ αθή θαη αληηδξά ζην άγγηγκα, ζην κέγεζνο ελφο
παξαδνζηαθνχ πίλαθα. Απηή ε επηθάλεηα ζπλδέεηαη κε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή
θαη κε ηε ρξήζε ελφο πξνηδέθηνξα πξνβάιιεηαη ε εηθφλα ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή
ζηελ ιεπθή επηθάλεηα. Ο καζεηήο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα αληηθείκελα πνπ
πξνβάιινληαη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Έλα άιιν εξγαιείν πνπ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα βειηηψζεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ ππνινγηζηή, είλαη ν
ζαξσηήο, ν νπνίνο ζαξψλεη πιεξνθνξίεο απφ ην ραξηί θαη ηηο πεξλάεη ζηελ νζφλε ηνπ
ππνινγηζηή (Yankova & Branekova, 2010).
Δπηπιένλ, έρνπλ αλαπηπρζεί εμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπέο, πνπ νλνκάδνληαη βνεζεηηθέο
θαη ελαιιαθηηθέο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο, πνπ βνεζνχλ λα θαηαζηεί δπλαηφ γηα ηα
άηνκα κε θακία νκηιία, ή άηνκα κε δπζθνιίεο ζηελ νκηιία, λα μεπεξάζνπλ ηα
πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα
εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκηιίαο ελφο αηφκνπ. Απηέο νη ζπζθεπέο κπνξνχλ λα
ζπλδεζνχλ κε ηνλ ππνινγηζηή θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή λα επηθνηλσλήζεη κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Hasselbring & Glaser, 2000). ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε
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δπζθνιίεο πνπ έρνπλ λνεηηθή αλαπεξία, ε επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη πνιχ δχζθνιε
ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ ζπζθεπψλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα, ε
δηδαζθαιία λα γίλεη πην επέιηθηε θαη ν καζεηήο λα κπνξέζεη λα ζπκκεηέρεη ζηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ιηγφηεξεο δπζθνιίεο.
Δθηφο απφ ηα ελαιιαθηηθά πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, ν
ίδηνο ν ππνινγηζηήο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκνο απφ άηνκα
κε εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. Σα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη είλαη:
1) Ο κεγεζπληηθφο θαθφο, ν νπνίνο κεγεζχλεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο νζφλεο θαη
εκθαλίδεη ηα ζηνηρεία ζε εθείλε ηε πεξηνρή κεγαιχηεξα,
2) Σν πιεθηξνιφγην νζφλεο, πνπ εκθαλίδεηαη έλα εηθνληθφ πιεθηξνιφγην ζηελ
νζφλε, ην νπνίν ν καζεηήο κπνξεί λα ην επηιέμεη ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη
ή άιιε ζπζθεπή θαηάδεημεο (joystic),
3) Ο αθεγεηήο, πνπ ελεξγνπνηεί ηελ κεηαηξνπή ζε ήρν ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ,
δηαβάδνληαο δπλαηά νπνηαδήπνηε θείκελν ζηελ νζφλε.
Όζνλ αθνξά ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ππνινγηζηή ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, ππάξρνπλ δηάθνξα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε
παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία φπσο ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Σν
ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κάζεζεο
γηα παηδηά κε εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επθνιία κε ηελ νπνία
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαζεψξεζε θεηκέλνπ, ψζηε λα παξαρζεί έλα θαζαξφ
θαη επαλάγλσζην θείκελν, βνεζάεη ηνπο καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε
γξαθή θαη ζηελ αλάγλσζε, λα μεπεξάζνπλ νξηζκέλα εκπφδηα. Δπηπιένλ, πνιιέο
θνξέο νη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία εκθαλίδνπλ κεησκέλε ιεπηή θηλεηηθφηεηα κε
απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε ηθαλφηεηα θαη ε ζέιεζή ηνπο λα γξάςνπλ κε
παξαδνζηαθφ ηξφπν. Με ηελ ρξήζε ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη
ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία γξαθήο κε πεξηζζφηεξε
επθνιία (Hasselbring & Glaser, 2000).
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ηερλνινγηθά εξγαιεία ζηνλ ππνινγηζηή, είλαη ην
Microsoft Office, ην νπνίν πεξηέρεηαη ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο. Αλάκεζα
ζηηο εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ ζην Microsoft Office, είλαη θαη ην Microsoft Power
Point, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη
ηδηαίηεξα ζηε εθκάζεζε γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ ζε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία ιφγσ
ησλ πνιιψλ επηινγψλ πνπ δίλεη. Ζ εθαξκνγή είλαη πξνζβάζηκε απφ πνιινχο καζεηέο
κε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αθνχ ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα ζπλζεδεί κε έλα
41

πξνβνιέα θαη έλα δηαδξαζηηθφ πίλαθα ψζηε ν ρεηξηζκφο ηεο λα είλαη πην εχθνινο.
Έηζη, νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (ηελ εηθφλα ζηνλ πίλαθα), ηνλ
δάζθαιν, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη απφ παζεηηθνί δέθηεο γίλνληαη ελεξγεηηθνί.
Ζ εθαξκνγή απηή, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, αθνχ
επηηξέπεη ζηνλ δάζθαιν, λα ηξνπνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ (κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ζηαηηθέο αιιά θαη θηλνχκελεο εηθφλεο), λα ηξνπνπνηεί ηνλ ηξφπν πνπ
ζα αθνχγεηαη ν ήρνο θαη λα αιιάδεη ην κέγεζνο, ην ζρήκα, ην ρξψκα θαζψο θαη ηελ
ηνπνζεζία ηνπ θεηκέλνπ (Parette, Hourcade, Boeckmann, & Blum, 2008). Δπηπιένλ,
ζχκθσλα κε ηνπο Mills θαη Roblyer, νη κεηαβάζεηο ζηηο δηαθάλεηεο θαη ηα θηλνχκελα
ζρέδηα πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ελδπλακψζνπλ
ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη πνιιέο επηινγέο γηα λα
ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ελαιιαγή απφ δηαθάλεηα ζε δηαθάλεηα θαζψο κπνξεί λα ηηο
θάλεη λα εμαθαλίδνληαη ζηγά – ζηγά, λα πάλε πξνο ηα πάλσ, θάησ, δεμηά θαη αξηζηεξά
θηι..Μπνξεί λα θαζνξίζεη αθφκε θαη ηε ηαρχηεηα πνπ γίλεηαη ε κεηάβαζε θαζψο θαη
λα ρξεζηκνπνηήζεη εηδηθά εθέ φπσο ήρνπο θαη θηλνχκελα ζρέδηα. Χο απνηέιεζκα,
απηή ε ρξήζε δηαθφξσλ νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη θηλεηηθψλ εξεζηζκάησλ, θεληξίδεη
ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ (Parette, Hourcade, Boeckmann, &
Blum, 2008).
Όζνλ αθνξά, ηε δηδαζθαιία γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ην Power Point, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θσλνινγηθή επίγλσζε, ηελ εθκάζεζε ησλ αιθαβεηηθψλ
αξρψλ θαη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμνινγίνπ. Καηά ηνπο Carnine et al.
φπσο αλαθέξεηαη ζην (Parette, Hourcade, Boeckmann, & Blum, 2008) ε θσλνινγηθή
επίγλσζε είλαη ε θαηαλφεζε ησλ κεξψλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ
πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ φπσο αλαθέξακε πην πάλσ λα ηξνπνπνηεί
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκέλνπ, φπσο ην ρξψκα, ην κέγεζνο θαη λα ρξεζηκνπνηεί
ήρνπο θαη θηλνχκελα ζρέδηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα νδεγήζνπλ ζηελ
θαηάθηεζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο. Οη αιθαβεηηθέο αξρέο αλαθέξνληαη ζηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γξακκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ήρσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα
πξέπεη λα δείμεη ζηνπο καζεηέο ηελ ζχλδεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ γξάκκαηνο θαη
ήρνπ. Δπηπιένλ, Power Point κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αληηζηνηρίζεη θαη
λα ζπλδέζεη ην γξάκκα κε αληίζηνηρν ήρν (Parette, Hourcade, Boeckmann, & Blum,
2008). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηαθάλεηεο πνπ λα πεξηέρνπλ ην θάζε
γξάκκα θαη ζην θάζε γξάκκα λα ην ζπλδέζεη κε ηνλ αληίζηνηρν ήρν ψζηε λα
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αθνχγεηαη θάζε θνξά πνπ ν καζεηήο θάλεη θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζε απηφ. Ζ
εκθάληζε ηνπ θάζε γξάκκαηνο (κέγεζνο, ρξψκα) κπνξεί λα αιιάμεη, κε απνηέιεζκα
ην πεξηβάιινλ κάζεζεο λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα γίλεηαη πην ελδηαθέξνλ γηα ην
καζεηή. Δπηπιένλ, ε θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε
δηαδξαζηηθέο ηζηνξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
κηα δηαδξαζηηθή ηζηνξία φπνπ ν καζεηήο ζα αιιειεπηδξά κε ηνλ γξαπηφ ιφγν, ηηο
θηλνχκελεο εηθφλεο θαη ηνλ ήρν. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξνζαξκφζεη ηηο ιέμεηο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή (Parette, Hourcade,
Boeckmann, & Blum, 2008). Σέινο, ην Power Point κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ εκπινχηηζε ηνπ ιεμηινγίνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη δηαθάλεηεο κε ηηο ιέμεηο πνπ ζέιεη λα κάζεη ζην καζεηή,
κνξθνπνηψληαο ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξφπν πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ψζηε λα
θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη εηθφλεο θαη θηλνχκελα
ζρέδηα πνπ λα δείρλνπλ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ, ψζηε λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα ηηο
εκπεδψζεη θαιχηεξα.
Παξαηεξνχκε, φηη ην Power Point κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθκάζεζε
πξψηκσλ γισζζηθψλ δεμηφηεησλ ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, αθνχ δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δεκηνπξγήζεη δξαζηεξηφηεηεο ηξνπνηψληαο πνιιά
ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα θάλνπλ πην εχθνιν ζην καζεηή λα αλαπηχμεη γισζζηθέο
δεμηφηεηεο.
Έλα άιιν εξγαιείν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο, είλαη ην Hot
Potatoes,

ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξεηο εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα

δεκηνπξγεζνχλ δηαδξαζηηθέο αζθήζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ κε
λνεηηθή αλαπεξία. Σν Hot Potatoes δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν θαη
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ νκάδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Βηθηφξηα (University of Victoria Humanities Computing and Media Centre). Οη
θαηεγνξίεο αζθήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη είλαη ε Jmix, ε JMatch θαη ε JQuiz. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
1) ηε θαηεγνξία Jmix δεκηνπξγνχληαη αζθήζεηο ηνπνζέηεζεο ζηε ζσζηή ζεηξά.
Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αζθήζεηο πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ
ζσζηή ζεηξνζέηεζε εηθφλσλ.
2) ηε θαηεγνξία JMatch, δεκηνπξγνχληαη αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο.
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3) ηε θαηεγνξία JQuiz, δεκηνπξγνχληαη αζθήζεηο βαζηζκέλεο ζε εξσηήζεηο. Ζ
πνηθηιία ησλ απαληήζεσλ, πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο, πξέπεη λα
εμαξηάηαη απφ ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή θαη ηελ
επρέξεηα ηνπ λα ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ (Παπαλαζηαζίνπ, 2009).
Βιέπνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ηερλνινγηθφ εξγαιείν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ψζηε
λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο
φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο Λίζηεο Έιεγρνπ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο.
Παξαηεξνχκε φηη ν ππνινγηζηήο πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηελ καζεζηαθή
δηαδηθαζία. Χζηφζν, ν ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ παξακέλεη ζεκαληηθφο
(Σζηθνιάηαο, 2011) Ζ απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απαηηεί ηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγξνληζκφ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ. Πνιιέο θνξέο ν ηερλνινγηθφο αλαθαιβεηηζκφο νδεγεί ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηε κε ρξεζηκνπνηήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
ηνπο παξέκβαζε. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ
ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γη’ απηφ ην ιφγν, νη
εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα παίξλνπλ κέξνο ζε ζπλέδξηα θαη επηκνξθψζεηο πνπ αθνξνχλ
ηηο ΣΠΔ.
Δθηφο απφ ηελ ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, ρξεηάδεηαη θαη εμνηθνηψζε
θαη ηνπ καζεηή κε ηα ηερλνινγηθά κέζα ψζηε λα κπνξέζεη λα ππάξμεη
απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο, πξέπεη λα βνεζήζεη ην καζεηή λα
κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί κε επρέξεηα ην πιεθηξνιφγην – πνληίθη, ή φπνην πεξηθεξεηαθφ
εξγαιείν πξνηηκάεη ν καζεηήο. Υσξίο ηελ επαλάιεςε θαη πξαθηηθή άζθεζε, πνιιέο
θνξέο ηα παηδηά κπνξεί λα απνζαξξπλζνχλ θαη λα δπζθνιεπηνχλ πεξηζζφηεξν ζηε
ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή (ηαζηλφο, 2013).
Κιείλνληαο, κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηα παξαθάησ ζεκεία:
1) Πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ζε λνεηηθφ επίπεδν,
2) Δπεηδή κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα
ηνπ καζεηή, απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν κάζεζεο, πξνζθέξνληαο ζην καζεηή
ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί εξγαζίεο ζε κηθξά δηαδνρηθά βήκαηα (Δθφπνπινο,
Γαληειίδνπ, Κνπηζνθψζηα, & ηαγηφπνπινο, 2014),
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3) Λφγσ ηεο πςειήο αιιειεπίδξαζεο, ν καζεηήο κεηαηξέπεηαη απφ παζεηηθφο
δέθηε πιεξνθνξηψλ ζε ελεξγεηηθφο παξάγνληα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο,
4) Οη δπλαηφηεηεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξέρεη ν
ππνινγηζηήο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο,
5) Δίλαη απιφο ζηε ρξήζε θαη είλαη πξνζβάζηκνο απφ ην πεξηζζφηεξν καζεηηθφ
πιεζπζκφ, ιφγσ ησλ πνιιψλ δπλαηνηήησλ ηξνπνπνίεζήο ηνπ.

2.5 ΔΡΔΤΝΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ
Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ θαηά πφζν ζπκβάιινπλ νη
λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. ε απηήλ ηελ
ελφηεηα ζα παξαζέζνπκε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πάλσ ζε απηφ ην ηνκέα θαζψο θαη
ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εμεηάδνπλ θαηά πφζν ε ρξήζε ησλ
δηαθφξσλ λέσλ ηερλνινγηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ππνινγηζηήο, βίληεν θηι.)
ζπκβάιινπλ ζηελ εθκάζεζε βαζηθψλ δεμηφηεησλ πνπ ηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία
ζα ρξεηαζηνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ αγνξά
εξγαζίαο.
Ζ έξεπλα ησλ Mechling, Gast, θαη Langone (2002) εμεηάδεη θαηά πφζν ε ρξήζε ηνπ
βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή βνεζάεη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία λα δηαβάδνπλ ζε έλα
νπνηαδήπνηε καγαδί ηηο ηακπέιεο ησλ πξντφλησλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ
απηά ηα αληηθείκελα ζηνπο δηαδξφκνπο ψζηε λα ηα αγνξάζνπλ. Σνλίδνπλ φηη ε
δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα είλαη ζε ζέζε λα αγνξάδνπλ ζε δηάθνξα καγαδηά φπσο
ζνππεξκάξθεη, καλάβηθα, θαξκαθεία, πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο πνπ νη ίδηνη πξέπεη λα
έρνπλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα είλαη απηφλνκα κέιε ζηε θνηλσλία φηαλ κεγαιψζνπλ.
Οη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη έλα άηνκν ψζηε λα κπνξέζεη λα θάλεη αγνξέο είλαη:
1) Να αλαγλσξίδεη ηα πξντφληα πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη,
2) Να κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηα ρξήκαηα,
3) Να κπνξεί λα εληνπίδεη ηα πξντφληα πνπ ρξείαδεηαη ζηα ξάθηα ησλ
θαηαζηεκάησλ,
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4) Να αλαγλσξίδεη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη πφζα ρξήκαηα ρξεηάδεηαη λα
δψζεη.
Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα αληηθείκελα
πνπ πξέπεη λα αγνξάζνπλ. Σερληθέο δηδαζθαιίαο γηα λα μεπεξαζηεί απηή ε δπζθνιία
πεξηιακβάλνπλ: απνκλεκφλεπζε ησλ νλνκάησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεηάδεηαη ν
καζεηήο λα αγνξάζεη θαη ρξήζε θσηνγξαθηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηα πξντφληα.
Χζηφζν, φπσο έρεη αλαθεξζεί απφ ηνπο Ferguson θαη Mcdonnell, ηα θάζε καγαδηά
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ηνπνζεηνχλ ηα πξντφληα, ηνλ ηξφπν
πνπ είλαη ηνπνζνηεκέλα ηα ξάθηα θαη γεληθά σο πξνο ηελ εκθάληζή ηνπο,
δπζθνιεχνληαο ηα άηνκα κε αλαπεξία λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα.
θνπφο ηεο έξεπλαο ησλ Mechling, Gast, θαη Langone (2002) ήηαλ λα εμεηάζεη
θαηά πφζν ε ρξήζε ηνπ βίληεν, παξέρεη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο δηδαζθαιίαο θαη
πξνζνκείσζεηο πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε πεξηβάιινληα πνπ καζαίλνπλ ζην
καζεηή λα αλαγλσξίδεη ηα νλφκαηα πξντφλησλ ζηηο ηακπέιεο θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπο
ζηα ξάθηα. Απηή ε έξεπλα, εθηφο απφ θσηνγξαθίεο θαη απνκλεκφλεπζε ησλ
πξντφλησλ, ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο κε ιέμεηο θαη γεληθά ζήκαηα πνπ βξίζθεη θαλείο ζηα
θαηαζηήκαηα.
ηελ έξεπλα, ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο καζεηέο, κε λνεηηθή αλαπεξία, ειηθίαο ελληά κε
δεθαεθηά ρξνλψλ. Οη δεμηφηεηεο πνπ είραλ νη καζεηέο πξηλ ηελ έξεπλα ήηαλ λα
κπνξνχλ λα βιέπνπλ θαη λα θάλνπλ επηινγέο ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, λα έρνπλ
νπηηθν - θηλεηηθφ ζπληνληζκφ ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαβάδνπλ ιέμεηο ζε ιίζηεο θαη λα
ηηο δηαγξάθνπλ θαη λα κέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα γηα είθνζη
ιεπηά. Οη καζεηέο δελ είραλ ιάβεη σο ηψξα νδεγίεο θαη καζήκαηα φζνλ αθνξά ηηο
αγνξέο ζε έλα ζνππεξκάξθεη θαζψο νχηε καζήκαηα αλάγλσζεο ιέμεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηέο. Καηά ηεο δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο πξνπνλήζεθαλ, απφ
δχν κέρξη ηξεηο θνξέο ηελ βδνκάδα, κέζσ πξνζνκεηψζεσλ κε ηελ ρξήζε βίληεν.
Βηληενζθνπήζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε λα κάζνπλ νη καζεηέο λα δηαβάδνπλ ζήκαηα θαη
λα εληνπίδνπλ αληηθείκελα κέζα ζε έλα ζνππεξκάξθεη. Σα ζνππεξκάξθεη
επηιέρζεθαλ κε βάζε ηε ζπρλφηεηα πνπ έθαλαλ ζε απηά αγνξέο νη νηθνγέλεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο σο πξνο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ
θαη ην κέγεζνο ηνπο. Έλα επηπιένλ ζνππεξκάξθεη, ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ
επηηεπρζεί ε γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ έκαζαλ νη καζεηέο.
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Σν πξφγξακκα ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο. ηε πξψηε θάζε, έγηλε εμέηαζε ησλ
καζεηψλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαβάζνπλ ηα ζήκαηα ζηα θαηαζηήκαηα. Οη
καζεηέο έιαβαλ εθπαίδεπζε ζην πψο λα ρεηξίδνληαη ην πξφγξακκα κε ην βίληεν ζηνλ
ππνινγηζηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθπαίδεπζε πεξηιάκβαλε ηνλ εληνπηζκφ ησλ
ιέμεσλ (ηξεηο ιέμεηο) ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηελ επηινγή ησλ ζσζηψλ
αληηθεηκέλσλ ζηα ξάθηα. ηε δεχηεξε θάζε, έγηλαλ καζήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ
κηα ιίζηα κε θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ θαη κηα ιίζηα κε ηππσκέλεο ηηο ιέμεηο ησλ
πξντφλησλ. ηνπο καζεηέο δίλνληαλ κηα ιίζηα κε πξντφληα, ηα νπνία, έπεηηα απφ
βήκαηα πνπ έιεγε ν εθπαηδεπηήο, έπξεπε λα ηα εληνπίζνπλ. Οη ιίζηεο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα αληηζηνηρίζνπλ ηελ εηθφλα κε ηελ
ιέμε θαη ην αληίζηξνθν. ηε ηξίηε θάζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θαηάζηεκα πνπ δελ
είρε ηξαβερηεί ζε βίληεν ψζηε λα εμεηαζηεί αλ νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα γεληθεχζνπλ
ηελ γλψζε ηνπο, χζηεξα απφ ηα καζήκαηα κε ηα βίληεν. ηελ ηειεπηαία θάζε,
δεηήζεθε απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκκεηέρσλ λα πάλε ζην ζνππεξκάξθεη θαη λα
αθήζνπλ ην παηδί ηνπο λα εληνπίζεη ην ζσζηφ δηάδξνκν θαη ηα πξντφληα πνπ ππήξραλ
ζηε ιίζηα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ, φηη κεηά ηελ δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε
βίληεν, νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα γεληθεχνπλ ηελ αλάγλσζε ησλ ζεκάησλ ησλ
θαηαζηεκάησλ θαη λα εληνπίδνπλ ηα πξντφληα, φηαλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο
θσηνγξαθίεο θαη ηελ ηππσκέλε κνξθή ζε ιέμε ηνπ πξντφληνο. Οη καζεηέο θαηάθεξαλ
λα πεγαίλνπλ ζηνπο ζσζηνχο δηαδξφκνπο θαη λα εληνπίδνπλ ηα ζσζηά πξντφληα
αλάκεζα θαη ζηα ηξία θαηαζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνίεζεθαλ ζηα βίληεν (Mechling,
Gast, & Langone, 2002)
Οη Rodevand θαη Hellman (2009), εμεηάδνπλ ζε πνηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε παηδηά κε λνεηηθή
αλαπεξία, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, απηνί
νη ηνκείο είλαη νη παξαθάησ:
1) Γηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, δειαδή λα κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ην ρξφλν θαη λα
είλαη ζε ζέζε λα θιείλνπλ ξαληεβνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ην εκεξνιφγην,
2) Γηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ, δειαδή λα γλσξίδνπλ ηελ αμία ησλ ρξεκάησλ ψζηε
λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε αγνξέο, λα εθηηκνχλ ηελ αμία ησλ
πξντφλησλ θαη ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο,

47

3) Μεηαθνξέο - θηλεηηθφηεηα, δειαδή λα κπνξνχλ λα θηλνχληαη ζην πεξηβάιινλ
ηνπο, βξίζθνληαο ηε ζσζηή δηαδξνκή, λα γλσξίδνπλ ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο θαη λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ,
4) Σξφπνη επηθνηλσλίαο, δειαδή λα γλσξίδνπλ ηνπο δηαθφξνπο ηξφπνπο πνπ
κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο άιινπο. Υξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν.
5) Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηάθνξα κέζα, φπσο ξαδηφθσλν,
εθεκεξίδεο, ηειεφξαζε, θάκεξεο θηι.,
6) Οηθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο λα θξνληίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πγηεηλή
αιιά θαη ηνπ ρψξνπ ηνπο,
7) Να κπνξνχλ αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ, δειαδή λα
θέξλνπλ ηα ζρνιηθά ηνπο αληηθείκελα απφ ην ζπίηη ζην ζρνιείν (θαη ην
αληίζεην), λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνλ δάζθαιν,
δεηψληαο βνήζεηα ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ.
8) Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, γηα παξάδεηγκα, λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο γηα λα
απαληήζνπλ, λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηάμεο θηι.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία
παξνπζηάδνπλ ηζρπξά θίλεηξα ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη εξεπλεηέο
πηζηεχνπλ φηη ζε καζεηέο κε ειαθξά θαη κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, νη εθπαηδεπηηθνί
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα ηνπο αλαπηχμνπλ, βαζηθέο
δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή.

Χζηφζν, θαηαιήγνπλ φηη

ρξεηάδεηαη λα δηεμαρζεί πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα δηαπηζησζεί ε επίδξαζε ησλ ΣΠΔ
ζηελ εθκάζεζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ (Rodevand & Hellman, 2009).
Σν 2010, νη Dekelver θαη De Boeck, κε ην ζθεπηηθφ φηη νη ππνινγηζηέο
ρξεζηκνπνηνχληαη πηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε άιιεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο,
εμέηαζαλ θαηά πφζν άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο
θαη ηθαλφηεηεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Απηέο νη δεμηφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ ράξε
ζηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζα ηνπο βνεζήζνπλ:
1) Να ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο
εθπαίδεπζεο παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ
ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα δήζνπλ απηφλνκα (φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζηελ
θνηλσλία). Σψξα πηα ε θνηλσλία καο αξρίδεη λα γίλεηαη ςεθηαθή, θαη ε θαηνρή
ησλ αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ, ζα βνεζήζεη ην άηνκν, λα εηζέιζεη ζε απηή.

48

2) ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο,
3) Να αλαπηχμνπλ απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία,
4) Να ελδπλακσζνχλ,
5) Να αλαπηχμνπλ ηνλ απην – ζεβαζκφ θαη ηελ απην – εθηίκεζή ηνπο.
ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ειηθίαο απφ έμη έσο
δεθανρηψ ρξνλψλ. Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, έγηλε αμηνιφγεζε ησλ
ειάρηζησλ

ηθαλνηήησλ

ησλ

αηφκσλ

ζε

ιεηηνπξγίεο

κλήκεο,

θαηαλφεζεο,

απνκλεκφλεπζεο - αλαπαξαγσγήο βαζηθψλ νδεγηψλ, αλάγλσζεο, ηθαλφηεηαο
επηινγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ππνινγηζηή, γξαθήο, εζηίαζεο πξνζνρήο γηα ηελ
εθηέιεζε κηθξψλ δξαζηεξηνηήησλ, εληνπηζκνχ πξνβιεκάησλ θαη έθθιεζε βνήζεηαο
ζηνλ εθπαηδεπηή.
Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο ΣΠΔ, πνπ ε έξεπλα επηθεληξψζεθε λα βνεζήζεη ζηελ
εθκάζεζε ηνπο, είλαη ρσξηζκέλεο ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη
ηελ δηαρείξηζε ηνπ ππνινγηζηή, δειαδή ν καζεηήο λα κπνξεί λα μεθηλήζεη θαη λα
ζβήζεη ηνλ ππνινγηζηή, λα δεηήζεη βνήζεηα εάλ ρξεηαζηεί, λα κπνξέζεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα ηνπ ππνινγηζηή θαη λα θαηαλνήζεη θαη
λα δηαρεηξηζηεί ηα απιά κελχκαηα θεηκέλνπ ζηελ νζφλε. ηε δεχηεξε νκάδα,
πεξηιακβάλνληαη νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν.
ηε ηξίηε νκάδα, πεξηέρεηαη ε ρξήζε θαη δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
ηε ηειεπηαία νκάδα, θαιιηεξγνχληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρξήζε
ησλ ΣΠΔ ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο έγηλε έπεηηα απφ
ηελ εθηέιεζε νρηάκελνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
έδεημαλ πςειά πνζνζηά επηηπρίαο θαη φηη νη καζεηέο ήηαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ
ρξήζε ησλ ΣΠΔ θαη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο (Dekelver & De Boeck, 2010)
Ζ έξεπλα ησλ Sahin θαη Cimen (2011) παξνπζηάδεη έλα ηερλνινγηθφ εξγαιείν πνπ
νλνκάδεηαη δηαδξαζηηθφο πίλαθαο πξνζνρήο θαη ζπλνδεχεηαη απφ έλα ινγηζκηθφ, πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε καζεηέο κε λνεηηθή
αλαπεξία. θνπφο ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα πξνζνρήο είλαη λα βειηηψζεη ηνλ νπηηθφ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ καηηνχ - ρεξηνχ θαη ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνρήο ησλ αηφκσλ κε
λνεηηθή αλαπεξία. Ο πίλαθαο δεκηνπξγεί έλα δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηνρεχεη
ζηελ βειηίσζε ησλ αληαπνθξίζεσλ ησλ καζεηψλ ζε δηάθνξα εξεζίζκαηα, ηελ κείσζε
ηνπ ρξφλνπ απνθξίζεσο ζε εξεζίζκαηα θαη αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη δηάξθεηαο
πξνζνρήο ζε έλα αληηθείκελν. Απηέο νη βειηηψζεηο ζηελ πξνζνρή ζα βνεζήζνπλ ηνλ
εθπαηδεπηηθφ λα δηδάμεη ζην καζεηή δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Γη’ απηφ ην ιφγν
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πξνηείλεηαη, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο πξνζνρήο λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλνδεπηηθφ
πιηθφ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία
(Sahin & Cimen, 2011).
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα ζπγθέληξσζεο ζχκθσλα κε
ηνπο Sahin θαη Cimen (2011) είλαη ηα παξαθάησ:
1) Ζ επηθάλεηα εξγαζίαο είλαη απιή θαη εχθνιε ζηε ρξήζε γηα άηνκα κε λνεηηθή
αλαπεξία. Γελ απαηηεί ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο απφ ηελ κεξηά ησλ
καζεηψλ. Χζηφζν ρξεηάδεηαη εμάζθεζε απφ ηελ κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη ηνλ πίλαθα θαη ην ινγηζκηθφ.
2) Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ην είδνο ηεο
επηβξάβεπζεο ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα
ν εθπαηδεπηηθφο λα κπνξεί λα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε επηβξάβεπζε θαη
θίλεηξν γηα εξγαζία αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε
καζεηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγείηαη έλα εμεηδηθεχκελν πξφγξακκα
δηακνξθσκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή.
3) Σν παθέην πξνζθέξεη μερσξηζηφ έιεγρν γηα θάζε άηνκν πνπ ην ρξεζηκνπνηεί.
Όια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνληαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπ
καζεηή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε
ηεο επίδνζήο ηνπ.
4) Ο πίλαθαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε δηάθνξα άιια
ηερλνινγηθά εξγαιεία. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο επειίμηαο κε ηελ νπνία έρεη
πξνγξακκαηηζηεί ην ινγηζκηθφ, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ λέα ραξαθηεξηζηηθά
πάλσ ζηα ήδε ππάξρνληα.
χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ησλ Sahin θαη Cimen (2011), ην ινγηζκηθφ
πεξηιακβάλεη

πέληε

βαζηθέο

θαηεγνξίεο.

ηελ

ελφηεηα

«πξνπφλεζε»

πεξηιακβάλνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο πξνζνρήο. ηελ ελφηεηα «ηεζη»
πεξηιακβάλεηαη έλα πεξηβάιινλ πνπ πεξηέρεη φια ηα εξγαιεία γηα ηελ αμηνινγήζε θαη
εθπαίδεπζε ηνπ θάζε αηφκνπ. Σα δεδνκέλα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
θαηαγξάθνληαη. ηε ηξίηε «ζηαηηζηηθά», πεξηέρνληα φια ηα δεδνκέλα θαη ηα
απνηέιεζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα νπνία ζπγθξίλνληαη ψζηε λα εκθαληζηεί ε
πξφνδνο

ηνπ

καζεηή.

ηελ

ελφηεηα

«δεδνκέλα»,

πξαγκαηνπνηνχληαη

νη

ηξνπνπνηήζεηο ζηα δεδνκέλα. ηελ ελφηεηα «Αηνκηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα»
θαηαγξάθνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην πεξηβάιινλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο γηα
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παξάδεηγκα ρξψκα, ηηο επηβξαβεχζεηο) θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. Ο
εθπαηδεπηηθφο έρεη πξφζβαζε θαη ζηηο πέληε ελφηεηεο, ελψ ν καζεηήο έρεη πξφζβαζε
ζηηο δχν πξψηεο ελφηεηεο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί βαζηδφκελε ζηελ κειέηε πεξίπησζεο
ελφο αγνξηνχ κε βαξηά λνεηηθή αλαπεξία. Οη δξαζηεξηφηεηεο επηιέρζεθαλ βάζεη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ηνπ αγνξηνχ. Ο καζεηήο παξνπζηάδεη
αξγή αλάπηπμε, ε αληίιεςή ηνπ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο θαη ε δηάξθεηα ηεο πξνζνρήο
ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν είλαη πνιχ κηθξή. Δλδηαθέξεηαη κφλν γηα
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη πνιχ αλήζπρνο (Sahin & Cimen, 2011). Ο
ζπκκεηέρσλ νινθιήξσζε έληεθα ελφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα
πξνζνρήο. Ζ θάζε ελφηεηα πεξηιάκβαλε εμήληα δηαθνξεηηθά ηεζη θαη ρξεηάζηεθαλ
πεξίπνπ δεθαπέληε ιεπηά γηα λα νινθιεξσζεί ε θαζεκία. ην αγφξη δφζεθε βνήζεηα
κφλν ζηελ πξψηε ελφηεηα, ελψ ηηο επνκέλεο ηηο νινθιήξσζε ρσξίο ηελ βνήζεηα
εθπαηδεπηηθνχ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ν καζεηήο βειηίσζε ηελ δηάξθεηα ηεο
ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Χζηφζν, ε δηάξθεηα
ηεο πξνζνρήο ηνπ εκθάληζε κεηψζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα παηρλίδηα ζηνλ
ππνινγηζηή. Αθφκε, βειηίσζε ππήξμε ζην ρξφλν αληαπφθξηζεο ζηα εξεζίζκαηα. Οη
εθπαηδεπηέο ζεκείσζαλ φηη ην αγφξη εκθάληζε, επίζεο βειηίσζε, ζην ζπληνληζκφ
ρεξηνχ – καηηνχ θαη ζηελ δηάξθεηα πξνζνρήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεδξηψλ
κε ηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα πξνζνρήο. Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη αθνχ ε έξεπλα
απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγνξηνχ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη
ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θάζε καζεηήο έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά
θαη ηδηαίηεξεο αλάγθεο, δελ κπνξνχλ λα γεληθεχζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
γηα θάζε καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία. Χζηφζν, ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξηά κε ζθνπφ λα
βειηησζεί ν νπηηθν - θηλεηηθφο ηνπο ζπληνληζκφο θαη ηα επίπεδα ηεο ζπγθέληξσζεο
πξνζνρήο ηνπο (Sahin & Cimen, 2011).
Οη Μαζηξνγηάλλεο θαη Αλαζηφπνπινο (2012), πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα, ε
νπνία εμέηαδε θαηά πφζν είλαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ελφο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ
ινγηζκηθνχ, κε φλνκα «Γπλακηθά Πεξηβάιινληα Γεσκεηξίαο», γηα λα δηδάμεη ζε
καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο, γεσκεηξηθέο έλλνηεο. Σα Γπλακηθά
Πεξηβάιινληα

Γεσκεηξίαο

απνηεινχλ

γλσζηηθά

εξγαιεία,

ζηα

νπνία

πξαγκαηνπνηείηαη ε νπηηθνπνηήζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. πγρξφλσο, παξέρνπλ
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ζηνλ ρξήζηε πςειφ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ γεσκεηξηθψλ
αληηθεηκέλσλ. Σν ινγηζκηθφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα θαηαζθεπάζεη
ιεπηνκεξή ζρέδηα, παξέρνληάο ηνπ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ
ζρήκαηνο θαη επηηξέπνληαο ηελ άκεζε επαλαδεκηνπξγία ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν,
ζχκθσλα κε ηνπο Kortenkamp θαη Dohrmann, 2010, «νη καζεηέο θαζίζηαληαη ηθαλνί
όρη κόλν λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα δεκηνπξγνύλ, αιιά θαη λα παξαηεξνύλ, εμεξεπλνύλ
θαη λα ηξνπνπνηνύλ».
Οη εξεπλεηέο, ζηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, βαζίζηεθαλ πάλσ ζηα πέληε
επίπεδα γεσκεηξηθήο ζθέςεο ηνπ van Hiele. Σν πξψην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηελ
λνεξή απεηθφληζε, ζηελ νπνία «νη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ νπηηθά ηα ζρήκαηα σο
ζπλνιηθέο νληόηεηεο θαη παξαβιέπνπλ ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο». ην δεχηεξν επίπεδν, ζηελ αλάιπζε, πξαγκαηνπνείηαη ζηαδηαθή εμνηθείσζε κε
ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ζηελ νπνία νη καζεηέο καζαίλνπλ ηελ νξνινγία θαη
εληνπίδνπλ ηηο γεληθέο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ, πξνβαίλνληαο ζε απιέο
νκαδνπνηήζεηο. ην ηξίην επίπεδν, ηε κε ηππηθή παξαγσγή, γίλεηαη ε θαηαλφεζε ησλ
ηδηνηήησλ ησλ ζρεκάησλ, δίλνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζηνχλ ηηο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ζρεκάησλ. ην ηέηαξην επίπεδν, ζηε παξαγσγή, κε ηε
ρξήζε ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο θαη ζηεξηδφκελνη ζε νξηζκνχο θαη αμηψκαηα,
απνδεηθλχνπλ ζεσξήκαηα. ην πέκπην θαη ηειεπηαίν επίπεδν, νη καζεηέο «κε πςειή
καζεκαηηθή ζθέςε, κειεηνύλ δηάθνξα αμησκαηηθά ζπζηήκαηα» (Μαζηξνγηάλλεο &
Αλαζηφπνπινο, 2012). Σν θάζε επίπεδν ζθέςεο, ζηεξίδεηαη θαη νηθνδνκείηαη πάλσ
ζην πξνεγνχκελν. ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γηα παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία, νη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αμηνπνηνχλ ηα ηξία πξψηα ζηάδηα ηεο
γεσκεηξηθήο ζθέςεο. Ζ γλψζε απηψλ ησλ ζηαδηψλ, βνεζάεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα
δηαιέμεη ηηο θαηάιιειεο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα καζεηέο κε λνεηηθή
αλαπεξία. Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζηελ
θαηαλφεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα
κπνξνχλ λα ηα νκαδνπνηνχλ βάζεη θάπνησλ απιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Ζ έξεπλα είρε ρξνληθή δηάξθεηα δχν βδνκάδσλ θαη ζπκκεηείραλ καζεηέο, ειηθίαο
έμη έσο δεθαηεζζάξσλ ρξφλσλ, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο, εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο απηηζκφ, λνεηηθή πζηέξεζε θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, έδεημαλ φηη νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, αλ θαη ζηελ αξρή εκθαλίζηεθαλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο
δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ήηαλ ε ζσζηή ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ γηα ηελ εθηέιεζε
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ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πην ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο δξαζηεξηφηεηεο κε απνηέιεζκα
λα απνζπφηαλ ε πξνζνρή ηνπο. Χζηφζν, ε εμνηθείσζε θαη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
ππνινγηζηή κεηέηξεςε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα είδνο παηρληδηνχ, επηηπγράλνληαο
ηελ δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ. Παξαηεξήζεθε,
ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ σο πξνο ηεο αλαγλψξηζε, δηάθξηζε θαη
νλνκαζία ηνπ ηξηγψλνπ – ηεηξαγψλνπ – θχθινπ – νξζνγσλίνπ - επζείαο
(Μαζηξνγηάλλεο & Αλαζηφπνπινο, 2012).
Παξαηεξνχκε, φηη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ ππήξμε κηα γεληθή
βειηίσζε ησλ δεμηφηεησλ ησλ καζεηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ψζηε λα θαηαθηήζνπλ
γεσκεηξηθέο έλλνηεο. Υξεζηκνπνηψληαο έλα επράξηζην πεξηβάιινλ θαη ζηνρεπφληαο
ζηε κεηαηξνπή ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζε παηδαγσγηθφ παηρλίδη, θαηαθέξλεη λα
δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Οη εηδηθνί παηδαγσγνί κπνξνχλ λα ην
πξνζαξκφζνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή, λα
δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο ζπλζήθεο θαη λα ην εληάμνπλ ζην
δηδαθηηθφ ηνπο πξφγξακκα (Μαζηξνγηάλλεο & Αλαζηφπνπινο, 2012).
Μηα άιιε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ησλ
Νέσλ Σερλνινγηψλ είλαη απηή ησλ Mechling θαη Swindle (2012). Ζ έξεπλα εμεηάδεη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο κνληεινπνίεζεο κέζσ βίληεν ζηελ αχμεζε
ηεο ιεπηήο θαη αδξήο θηλεηηθφηεηα ζε καζεηέο κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία θαη ζε
καζεηέο κε απηηζκφ. Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθνξάο ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο κνληεινπνίεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε
λνεηηθή αλαπεξία θαη ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ. ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε φηη ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ κηθξψλ κπψλ ηνπ
ζψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πηάζηκν ηνπ κνιπβηνχ θαη ζηελ γξαθή, ζηε
ρξήζε ηνπ ςαιηδηνχ, ζην θνχκπσκα, ζηε ρξήζε ηνπ θνπηαιηνχ θηι. Ζ αδξή
θηλεηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ηελ ρξήζε ησλ κεγαιχηεξσλ
κπψλ ηνπ ζψκαηνο, πνπ επηηξέπνπλ ην πεξπάηεκα θηι. χκθσλα κε ηνπο Rayner,
Denholm θαη Sigafoos, ππάξρεη θνηλή απνδνρή ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο φηη ε
ρξήζε κνληεινπνίεζεο κέζσ βίληεν είλαη έλα πνιιά ππνζρφκελν ηερλνινγηθφ
εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Mechling & Swindle, 2012).
ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν νκάδεο εξγαζίαο. Ζ πξψηε απνηεινχηαλ απφ
ηξεηο καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ε δεχηεξε απφ ηξεηο καζεηέο ζην θάζκα ηνπ
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απηηζκνχ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ
εμέηαδαλ ηνπο καζεηέο ζηελ δπλαηφηεηα ηνπο λα παξαθνινπζνχλ έλα βίληεν γηα
ρξνληθή δηάξθεηα ηξηψλ κέρξη πέληε ιεπηψλ. Δπηπιένλ, νη καζεηέο έπξεπε λα
νινθιεξψζνπλ αζθήζεηο ιεπηήο θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην
πηάζηκν, λα καδεχνπλ κηθξά – κεγάια αληηθείκελα, λα ηξαβάλε κηα θισζηή, λα
ζηέθνληαη ζην έλα πφδη, λα θνπκπψλνπλ θηι, ψζηε λα δηαπηζησζεί ην επίπεδν ηνπ
θάζε καζεηή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο.
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο έξεπλαο, δεκηνπξγήζεθαλ ελληά δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
γηα ηελ ιεπηή θαη αδξή θηλεηηθφηεηα αληίζηνηρα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο
εθπαηδεπηηθά πιηθά, φπσο ηα παπνπηζφθνπηα, πνπ είλαη γλσζηηθέο κεραλέο πνπ
δεκηνπξγνχληαη γηα ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. ηηο θαηαγξαθέο
ησλ βίληεν πνπ παξνπζηάζηεθαλ, βηληενζθνπήζεθε έλα κε νηθείν άηνκν, ψζηε λα κελ
επεξεάζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Οη θαηαγξαθέο ζην βίληεν, έδεηρλαλ ην
άηνκν, λα εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο, νη νπνίεο
εκθαλίδνληαλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά ζε θάζε ζπλεδξία. ηε ζπλέρεηα, ν θάζε καζεηήο
έπξεπε λα εθηειέζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ είδε ζην βίληεν, κε ηα πιηθά πνπ είραλ
ηνπνζεηεζεί κπξνζηά ηνπ, ρσξίο ηελ βνήζεηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ βξηζθφηαλ
καδί ηνπ ζην δσκάηην (Mechling & Swindle, 2012).
Σα απνηέιεζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη πξηλ ηελ ρξήζε ηεο κνληεινπνίεζεο
κέζσ βίληεν, νη δχν νκάδεο εξγαζίαο, δελ κπφξεζαλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θαη αδξήο θηλεηηθφηεηαο πνπ ηνπο
δεηήζεθαλ. Μέηα ηελ ρξήζε ηεο κνληεινπνίεζεο κέζσ βίληεν, ζεκεηψζεθε αχμεζε
ζε φινπο ηνπο καζεηέο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο.
Πεξηζζφηεξε αχμεζε ζεκεηψζεθε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχζαλ αδξή
θηλεηηθφηεηα παξά ζε απηέο πνπ δεηνχζαλ ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Ζ πξψηε νκάδα
παξνπζίαζε πεξηζζφηεξε βειηίσζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θαη αδξήο
θηλεηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε νκάδα. Χζηφζν, ζε θακία απφ φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, δελ παξνπζηάζηεθε απνπζία ιαζψλ απφ ηνπο καζεηέο. Καλέλαο
καζεηήο δελ έθηαζε ζηελ ηειεηνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο έξεπλαο, δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ησλ παηδηψλ. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημαλ φηη ζεσξνχλ
θαηάιιειε ηε ρξήζε κνληεινπνίεζεο κέζσ βίληεν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε
λνεηηθή αλαπεξία. Χζηφζν πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε παξαηήξεζε έγηλε κφλν ζε
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έμη καζεηέο, ν νπνίνο απνηειεί έλαλ κηθξφ αξηζκφ θαη δελ κπνξεί θαηά ζπλέπεηα λα
γίλεη γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Mechling & Swindle, 2012).
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3. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΛΟΓΗΜΗΚΑ
Έρνληαο αλαθέξεη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηε ζεκαζία ησλ ΣΠΔ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, ζε
απηή ηελ ελφηεηα ζα πξνηείλνπκε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε παηδηά κε λνεηηθή αλαπεξία.
Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζεσξείηαη ην ινγηζκηθό πνπ πεξηιακβάλεη, ζέηεη ή ππνδεηθλύεη
δηδαθηηθνύο ζηόρνπο, νινθιεξσκέλα καζεζηαθά ζελάξηα, δηεπηθάλεηεο θαη αιιεγνξίεο
κε παηδαγσγηθή ζεκαζία θαη θπξίσο επηθέξεη ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
(Μηθξφπνπινο, 2006).
Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα ηερλνινγηθά εξγαιεία, ηα
νπνία πεξηέρνπλ δηδαθηηθά ζελάξηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε
ζθνπφ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία
γηαηί κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ πνιιέο δπλαηφηεηεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνπλ εξγαιεία πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ θαη πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζε θαηαζηάζεηο
πνπ ν καζεηήο δπζθνιεχεηαη. Δπηπιένλ, ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά έρνπλ ζρεδηαζηεί
πάλσ ζην ζθεπηηθφ δνθηκήο θαη ιάζνπο, κε ηελ έλλνηα φηη πξαγκαηνπνηνχληαη
επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο θαη βήκαηα κε ζθνπφ ν καζεηήο λα απνθηήζεη
ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιεπηηθή
ρξήζε νξηζκέλσλ δεμηνηήησλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ επηζπκεηνχ ζηφρνπ. Ζ
επαλάιεςε είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ε
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά
πξνζπαζνχλ λα ελαξκνλίζνπλ ηηο ήδε θαηαθηεκέλεο ηθαλφηεηεο ηνπ καζεηή θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ αξκνληθή
αιιειεπίδξαζε. Γη’ απηφ ην ιφγν, δεκηνπξγνχλ επράξηζηα θαη θηιηθά πξνο ηε ρξήζε
ςεθηαθά πεξηβάιινληα, πνπ δελ ζα απνζαξξχλνπλ ηνλ καζεηή αιιά ζα ηνπ
αλαπηχμνπλ ηελ απην – εηθφλα θαη απην – εθηίκεζε. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο θαη ε επειημία ηνπο.
Πνιιά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ δηδαθηηθνχ
ζελαξίνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζήηε. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην
επίπεδν δπζθνιίαο αληαλαθιψληαο ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ζην
εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα, κε απνηέιεζκα λα θαιχπηνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δπηπιένλ, επηηξέπνπλ ζην καζεηή λα αζθεζεί θαη λα
νινθιεξψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπ ξπζκφ (Saridaki, Gouscos,
Meimaris, 2009).
ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζνπκε εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηελ
ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

3.1

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ

«ΣΟ

ΠΗΣΗ

ΚΑΗ

ΣΟ

ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΤ»
Σν «Σν ζπίηη θαη ην ζρνιείν κνπ» είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απφ ηηο
εθδφζεηο

Καζηαληψηε

θαη

πξνζθέξεηαη

ζηνπο

εθπαηδεπηηθνχο

κέζσ

ηνπ

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Τπεχζπλνο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ν θ. Γηψξγνο Ηαηξίδεο.
Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε καζεηέο κε
ειαθξηά, κέηξηα θαη βαξηά λνεηηθή αλαπεξία θαη ζηνρεχεη ζηελ εθκάζεζε ελλνηψλ
θαη ιέμεσλ πνπ ζπλαληάλε ζε θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλήζεηεο. Με ηελ ρξήζε ηνπ
ινγηζκηθνχ, ν καζεηήο ζα εμαζθήζεη θαη ζα δνκήζεη ηηο γισζζηθέο ηνπ δεμηφηεηεο
θαη επηπιένλ ζα βνεζεζεί ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ, εξρφκελνο ζε επαθή κε
ζηνηρεία απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή.
Οη δχν βαζηθνί ρψξνη πνπ θηλείηαη ην πξφγξακκα είλαη «ην ζπίηη» θαη «ην ζρνιείν».
ηελ ελφηεηα «ην ζπίηη», ην πξφγξακκα θηλείηαη αλάκεζα ζε ηέζζεξηο ρψξνπο:
ζαιφλη, θνπδίλα, θξεβαηνθάκαξα θαη κπάλην. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα δνζνχλ ζην
καζεηή, ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα αλαπηχμεη ηελ απηνλνκία ηνπ κέζα ζην ζπίηη,
εξρφκελνο ζε επαθή κε πεξηζζφηεξεο απφ εθαηφ ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα βξεζνπλ ζηα
ζπγθεθξηκέλα δσκάηηα. ηελ ελφηεηα «ην ζρνιείν», ν καζεηήο πξνεηνηκάδεηαη θαη
έξρεηαη ζε επαθή κε ιέμεηο θαη αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ζε ηέζζεξα
ζρνιηθά πεξηβάιινληα: ζηελ ηάμε, ζηελ απιή, ζην θπιηθείν θαη ην δηάδξνκν θαζψο
θαη ζηελ αίζνπζα ησλ εθδειψζεσλ. ηα πεξηβάιινληα απηά, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα
νινθιεξψζεη νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη (Αξακπαηδή,
2009):
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1) Αλαθάιπςε Ολνκάησλ
Ο καζεηήο δηαιέγεη έλα αληηθείκελν θαη ν ππνινγηζηήο ηνπ ιέεη ηη είλαη
(Απηόο είλαη έλαο θνύξλνο).
2) Αλαθάιπςε Λεηηνπξγηώλ [Πεξηγξαθέο]
Ο καζεηήο δηαιέγεη έλα αληηθείκελν θαη ν ππνινγηζηήο ηνπ ιέεη ηη θάλεη
ην αληηθείκελν απηφ ή ηνπ δίλεη κηα πεξηγξαθή ηνπ (Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην ςαιίδη, γηα λα θόςεηο ην ραξηί).
3) Αλαγλώξηζε νλνκαζηώλ
Ο ππνινγηζηήο δεηάεη απφ ην καζεηή λα βξεη δηάθνξα αληηθείκελα κε
βάζε ην φλνκά ηνπο (Βξεο ην πεδνδξόκην).
4) Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγηώλ [Πεξηγξαθέο]
Ο ππνινγηζηήο δεηάεη απφ ην καζεηή λα βξεη έλα αληηθείκελν κε βάζε
ηε ιεηηνπξγία ή ηελ πεξηγξαθή ηνπ (Πνύ θξεκάο ηα ξνύρα ζνπ;).
Σν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δεκηνπξγήζεη έλαλ
θάθειν γηα ηνλ καζεηή θαηαγξάθνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ θαζψο θαη ηεο νηθνγέλεηάο
ηνπ. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ καζεηή θαη δηάθνξεο
ζεκεηψζεηο πνπ ν δάζθαινο ή θαη ν ίδηνο ν καζεηήο ζέινπλ λα γξάςνπλ. Ο καζεηήο
κπνξεί λα είλαη κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, δηαιέγνληαο ην φλνκα ή ςεπδψλπκν
πνπ ζέιεη. Αθφκε, κπνξεί λα επηιέμεη θαη κηα θσηνγξαθία ηνπ. ην θάθειν ηνπ
καζεηή, βξίζθνληαη επίζεο ηα ζηαηηζηηθά θαη νη επηδφζεηο ηνπ, νη νπνίεο
θαηαγξάθνληαη θάζε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφγξακκα ψζηε ν δάζθαινο λα
κπνξεί λα έρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Ο εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί λα επεμεξγαζηεί απηά ηα ζηνηρεία θαη λα ηα αιιάμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή
ζειήζεη.
Μηα άιιε δπλαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο καζήκαηνο, ην
νπνίν κπνξεί λα δηακνξθσζεί εληειψο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε βάζε φισλ ησλ
εμηδεηθεπκέλσλ παξακέηξσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιεθηεί γηα ηνλ θάζε καζεηή.
Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρεηξηζηεί φιεο ηηο παξακέηξνπο γηα έλα κάζεκα φπσο ην
ρξψκα γηα ην θφλην ηεο εθαξκνγήο, ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ, ην ρξφλν αλακνλήο
απάληεζεο ηνπ καζεηή, ηελ πνιππινθφηεηα ηεο επηβξάβεπζεο, ηελ επηινγή θεηκέλνπ
θαη νκηιίαο θαη ηέινο ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα
εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο. Δπηπιένλ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
επηιέμεη θάζε θνξά ζε πνην δσκάηην ή δσκάηηα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα καζήκαηα
θαη λα δηαιέμεη ην ιεμηιφγην πνπ ζα δεηεζεί απφ ην καζεηή. Έηζη ν εθπαηδεπηηθφο
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κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην κάζεκα θάζε θνξά βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ καζεηή
ηνπ θαη ησλ ιέμεσλ πνπ ζέιεη λα θαιχςεη.
Οη πεξηνρέο πνπ επηθεληξψλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη ζηηο δεμηφηεηεο
ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. ην (Αξακπαηδή, 2009) κπνξνχκε λα δνχκε
βαζηδφκελνη ζην αλαιπηηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα παηδηα κε βαξηά
λνεηηθή αλαπεξία, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγηζκηθφ. Όζνλ αθνξά ην ηνκέα
ηεο απηνλνκίαο ην ινγηζκηθφ ζηνρεχεη:
1) ηελ ελίζρπζε ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο αθνχ ηα γξαθηθά ζηνηρεία θαη νη
εθθσλήζεηο θάλνπλ ην ινγηζκηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά.
2) Ο καζεηήο καζαίλεη θαη αλαγλσξίδεη δηάθνξα είδε ξνπρηζκνχ, αθνχ
απνηεινχλ πνιιέο απφ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ,
3) ην ινγηζκηθφ πεξηιακβάλνληαη αξθεηά αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ην θαγεηφ,
καγεηξηθά ζθεχε ην κπάλην θαη αληηθείκελα βνπξηζίζκαηνο,
4) Ο

καζεηήο

ρξεηάδεηαη

λα

επηθνηλσλήζεη

ιεθηηθά

ή

κε

ιεθηηθά

ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια θαη εηθφλεο,
5) Ο καζεηήο

λα αλαγλσξίδεη πξνζσπηθά θαη ζρνιηθά αληηθείκελα πνπ

είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζηελ ελφηεηα ηνπ ζρνιείνπ,
6) Να γλσξίδεη ρψξνπο θαη αληηθείκελα πνπ θαζεκεξηλά ρξεζηκνπνηεί
(ζρνιείν, ηάμε ηνπαιέηα, ζξαλίν, ραξηί θ.α.).
Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο, ην ινγηζκηθφ αλαπηχζζεη ηηο αθφινπζεο
δεμηφηεηεο φπσο αλαθέξνληαη ζην (Αξακπαηδή, 2009):
1) Ο καζεηήο κπνξεί λα αλαγλσξίδεη νπηηθά εξεζίζκαηα, αθνχ ε ρξήζε ησλ
γξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγηζκηθνχ πξνάγεη ηελ βιεκκαηηθή επαθή θαη ηελ
αλαγλψξηζε νπηηθψλ εξεζηζκάησλ.
2) Ο καζεηήο κπνξεί λα ζηαζεξνπνηήζεη ηνλ νπηηθφ‐θηλεηηθφ ζπληνληζκφ. Ζ
ρξήζε ηνπ πνληηθηνχ, ηνπ πιεθηξνινγίνπ ή ηνπ δηαθφπηε απαηηεί ηελ
απφθξηζε ζην νπηηθφ εξέζηζκα πνπ δίλεηαη ζην καζεηή.
3) Σν παηδί αλαγλσξίδεη αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηε θαζεκεξηλή ηνπ δσή.
4) Ζ ρξήζε ηεο εθθψλεζεο απφ ην ινγηζκηθφ βνεζάεη ην καζεηή λα εμαζθεζεί
ζηελ ηθαλφηεηα αθξφαζεο.
5) Σν πξφγξακκα είλαη απιφ θαη βνεζάεη ηνλ καζεηή λα νινθιεξψζεη ηηο
νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαη.
6) Ο

καζεηήο

καζαίλεη

λα

ρξεζηκνπνηεί

βαζηθφ

ιεμηιφγην

επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε πνιπκέζσλ.
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7) Ο καζεηήο εμαζθείηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη νλνκαζία αληηθεηκέλσλ
θαζεκεξηλή ρξήζεο.
Οινθιεξψληαο, βιέπνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη πξνζβάζηκν απφ
καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ καζεηέο κε
θηλεηηθέο αλαπεξίεο αθνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο νη ζπζθεπέο
εηζαγσγήο δεδνκέλσλ (πιεθηξνιφγην, πνληίθη θαη απιφο δηαθφπηεο). Απνηειεί έλα
εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ θαιχπηεη παηδηά κε δηάθνξεο θηλεηηθέο θαη γλσζηηθέο
ηθαλφηεηεο.

3.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ «ΜΗΚΡΟΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΔ Δ
ΓΡΑΖ»
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Μηθξνί θαιιηηέρλεο ζε δξάζε» απνηειεί έλα παθέην
δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηεί ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Οη ελφηεηεο πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ρξεζηκνπνηεί είλαη: ε δσγξαθηθή, ην ζρέδην, ε κνπζηθή, ηα θείκελα,
νη εηθφλεο θαη δηάθνξα έξγα ηέρλεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηζεί ζε καζεηέο κε ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία. Πξέπεη αλαθέξνπκε φηη
ην ινγηζκηθφ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο Παγθξάηεο Παπιίδεο, Υξίζηνο Μπίηζεο,
Αθξηηίδεο Παχινο, Παλαγηψηεο Παπατσάλλνπ, Γξεγφξεο Ίηζθνο, Υξηζηίλα
Παπατσάλλνπ θαη Ηνπιία Γήκνπ. Γηαηίζεηαη ειεχζεξα γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε θαη
έρεη εγθξηζεί απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (κπνξεί λα βξεζεί ζηε ζειίδα http://eyliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=164).
Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη δεθανθηψ δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκα ηηο εηθαζηηθέο
ηέρλεο. ηε θεληξηθή νζφλε ηνπ ινγηζκηθνχ εκθαλίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζε
ζρήκα ζπλλέθσλ. Ο καζεηήο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ην πεξηερφκελν ηεο θάζε
δξαζηεξηφηεηαο εθηφο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαη απφ ηνλ θχξην Πηλέιν, ν νπνίνο
εμεγεί ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα αθνχ ζχξεη ν καζεηήο ή ν εθπαηδεπηηθφο ην πνληίθη
ζην αληίζηνηρν ζπλλεθάθη. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγηζκηθφ είλαη
νη αθφινπζεο:
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1) Μαζαίλνπκε ηα ρξώκαηα
Ο καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δηάθνξα ρξψκαηα, ζηα νπνία
ππάξρεη εθθψλεζε γηα ην πνην ρξψκα είλαη ην θαζέλα, ζπλνδεπφκελν απφ έλα
αληηθείκελν θαη ηελ εηθφλα ηνπ κε ην ίδην ρξψκα. (άζπξν - άζπξν γάια, κπιέ
– κπιέ ςαξάθη, θίηξηλν – θίηξηλν ιεκόλη, γθξη – γθξη πνληηθάθη, θόθθηλν –
θόθθηλν κήιν) ηε ζχλερεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν καζεηήο αθνχεη ηα
δηάθνξα ρξψκαηα πνπ ηνπ ιέεη ν θχξηνο Πηλέινο θαη πξέπεη λα επηιέμεη ην
αληίζηνηρν (βιέπε εηθφλα 3.2.1)
2) Παίμε ζην εξγνζηάζην κε ηα ρξώκαηα
Ο καζεηήο επηιέγεη δηάθνξα αληηθείκελα (αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο)
θαζψο πεξλάλε απφ κπξνζηά ηνπ κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα θαη πξέπεη λα ηα
ηνπνζεηήζεη ζην θαιάζη ηνπ αληίζηνηρνπ ρξψκαηνο.
3) Φάρλνπκε λα βξνύκε ηα δεπγάξηα
Ο καζεηήο πξέπεη λα παηήζεη πάλσ ζηηο εηθφλεο, νη νπνίεο είλαη γπξηζκέλεο
αλάπνδα ψζηε λα βξεη ηα δεπγάξηα (ηηο εηθόλεο κε ην ίδην ρξώκα).
4) Μαζαίλνπκε ηα ζρήκαηα
Ο καζεηήο πξέπεη λα βάιεη ηα ζρήκαηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζσζηή
ζέζε, εθεί πνπ ππάξρεη ην αληίζηνηρν θελφ.
5) Εσγξαθίδνπκε κε ζρήκαηα
Ο καζήηεο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα ρξψκαηα, γξακκέο θαη ζρήκαηα
δεκηνπξγεί κηα δηθή ηνπ εηθφλα. ην καζεηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θάλεη
επαλάιεςε ηα ρξψκαηα θαη ζρήκαηα πνπ έκαζε, αθνχ θάζε θνξά ν θχξηνο
Πηλέινο ιέεη πνην ρξψκα ή ζρήκα λα ρξεζηκνπνηεί. Δθηφο, απφ ηα ζρήκαηα, ν
καζεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πηλέιν ειεχζεξα. Αλ ν καζεηήο, δελ
ηνπ άξεζε θάηη πνπ έθηηαμε κπνξεί λα ην ζβήζεη απφ ηελ νζφλε θαη λα αξρίζεη
μαλά. ην ηέινο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθηππσζεί ε δσγξαθηά (βιέπε
εηθφλα 3.2.2)
6) Φηηάμε κε ηα ζρήκαηα εηθόλεο
Παξνπζηάδεηαη θάζε θνξά κηα εηθφλα (όπσο ςάξη, δέληξν, ζπίηη, θεξηά,
άλζξσπνο), πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζρήκαηα. Ο καζεηήο πξέπεη λα
πάξεη ηα ζρήκαηα πνπ ηνπ δίλνληαη θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηελ αληίζηνηρε
ζέζε ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηελ εηθφλα πνπ βιέπεη.
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7) Φηηάμε ην παδι
Ο καζεηήο πξέπεη λα βάιεη ηα θνκκάηηα ζηε ζσζηή ζέζε ψζηε λα θηηάμεη ηελ
εηθφλα πνπ βιέπεη. Ζ δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα είλαη φηη
ζην ζεκείν πνπ πξέπεη λα βάιεη ηα θνκκάηηα, εκθαλίδεηαη κφλν ην εμσηεξηθφ
πεξίγξακκα ηεο εηθφλαο θαη φρη ην πεξίγξακκα ηνπ θάζε θνκκαηηνχ (βιέπε
εηθφλα 3.2.3)
8) ρεδίαζε κε ηηο θνξδέιεο
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ν καζεηήο, ρξεζηκνπνηψληαο καδί δηαθνξεηηθά
ρξψκαηα, ελψλεη θάζε θνξά ηηο ηειείεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ζε
δηαθνξεηηθά ζεκεία. Ο καζεηήο ζε θάζε ζελάξην κπνξεί λα απνθαζίζεη πσο
ζα θηλεζεί αλάκεζα ζηηο ηειείεο.
9) Γίλε γξήγνξα κεγάινο δσγξάθνο
Ο καζεηήο ρξεζηκνπνηψληαο έλα πηλέιν θαζαξίδεη έλαλ θακβά ψζπνπ λα
απνθαιπθζεί ν πίλαθαο πνπ θξπβφηαλ απφ πίζσ. Πξέπεη λα θαζαξίζεη φιν ην
άζπξν θαη λα κείλεη κφλν ε εηθφλα ηνπ πίλαθα. Ο καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή
κε πίλαθεο δσγξάθσλ.
10) Μάζε λα ζρεδηάδεηο
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο επηιέγεη αλάκεζα ζε δηάθνξα ζρέδηα.
Σν ζρέδην πνπ επηιέγεη θάζε θνξά εκθαλίδεηαη ζην θεληξηθφ θακβά. θνπφο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα πεξάζεη κε δηάθνξα ρξψκαηα ηηο γξακκέο πνπ
βιέπεη θαη λα γεκίζεη ηα θελά κε ρξψκαηα.
11) ηάκπεο θαη εηθόλεο
Ο καζεηήο επηιέγεη αλάκεζα ζε δηάθνξεο δσγξαθηέο θαη βάδεη ζηάκπεο επάλσ
ηνπο (γηα παξάδεηγκα ζε κηα εηθφλα κε ην θεγγάξη βάδεη αζηεξάθηα ζηνλ
νπξαλφ, ζε έλα δέληξν ηα θχιια).
12) Βάςε απιά ζρέδηα
Ο καζεηήο ρξσκαηίδεη ην πεξίγξακκα ηεο εηθφλαο θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθά
ρξψκαηα, ζηεξηδφκελνο ζηελ εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη αξηζηέξα ηνπ. Γειαδή
πξέπεη λα ηηο ρξσκαηίζεη κε ηα ζσζηά ρξψκαηα.
13) Υξσκάηηζε ηηο εηθόλεο
Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη ίδηα φπσο ε πξνεγνχκελε, κε ηελ κφλε δηαθνξά λα
βξίζθεηαη ζηε δπζθνιία ησλ εηθφλσλ, νη νπνίεο εδψ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα
ζρέδηα (βιέπε εηθφλα 3.2.4)
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14) Έια λα δσγξαθίζνπκε παξέα
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη καδεκέλα
φια ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο
(ζηάκπεο, πηλέια) γηα λα ρξσκαηίζεη δηάθνξεο εηθφλεο ή γηα λα δσγξαθίζεη ηε
δηθή ηνπ εηθφλα.
15) Μαγηθέο εηθόλεο
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο παηάεη επαλαιακβαλφκελα ην πνληίθη,
ψζηε λα εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα πνπ έρεη ν θακβάο δηάθνξα αληηθείκελα.
Τπάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθέο καγηθέο εηθφλεο (γηα παξάδεηγκα ζε έλα δάζνο
ζηγά ζηγά εκθαλίδνληαη ν ήιηνο, ηα θπηά, ηα δηάθνξα δώα ζπλνδεπόκελα από
ήρνπο, ζηε παξαιία ζηγά ζηγά εκθαλίδνληαη άλζξσπνη, νκπξέιεο, πεηζέηεο)
16) Σύπσζε όηη ζέιεηο ζην ραξηί
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο επηιέγεη αλάκεζα ζε δηάθνξεο εηθφλεο,
ηηο νπνίεο κπνξεί λα ηηο εθηππψζεη. ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ
ην καζεηή λα αθνινπζήζεη ην πεξίγξακκα, ρξεζηκνπνηψληαο ζθνχξν
καξθαδφξν ή καιαθφ κνιχβη. ην ηέινο, ν καζεηήο κπνξεί λα ρξσκαηίζεη ηελ
εηθφλα.
17) Σξαγνπδάκε παξέα
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ππάξρνπλ νθηψ ηξαγνχδηα ηα νπνία κπνξεί λα
ηξαγνπδήζεη ν καζεηήο ή λα ηα ζπλνδεχζεη κε παιακάθηα αθνινπζψληαο ην
ξπζκφ.
18) Θέιεηο λα δνύκε καδί ηελ ηαηλία;
ε απηή ηελ ελφηεηα, ππάξρνπλ βηληεάθηα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ «Μηθξνί θαιιηηέρλεο ζε δξάζε».
Σν ινγηζκηθφ έρεη επράξηζην πεξηβάιινλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ κνπζηθή θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηφηεησλ, ε νπνία κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί. Απεπζχλεηαη ζε
καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθηφο απφ ην πνληίθη, λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη αηζζεηήξαο θίλεζεο γηα καζεηέο κε θηλεηηθέο αλάγθεο. Μεξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, είλαη ζρεηηθά πην δχζθνιεο απφ άιιεο, αιιά ε βνήζεηα πνπ
παξέρεηαη ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα απφ ηνλ θχξην Πηλέιν κπνξεί λα απμεζεί ζε
θιίκαθα απφ 0 κέρξη 3. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε δπζθνιία ηνπ ινγηζκηθνχ
πξνζαξκφδεηαη

αλάινγα

κε

ην

δπλακηθφ

ηνπ

καζεηή.

Σν

εθπαηδεπηηθφ

ινγηζκηθφ «Μηθξνί θαιιηηέρλεο ζε δξάζε» αμηνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή, κέζσ ηνπ
νπνίνπ δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη
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είλαη βησκαηηθέο θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα δεμηνηήησλ. Μέζσ απηψλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ καζεηή θαη ηνπ επηηξέπεηαη λα
απνθαζίζεη ν ίδηνο γηα ηελ πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο.

3.3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ «ΑΚΣΗΝΔ»
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Αθηίλεο», απνηειεί έλα δνκεκέλν ινγηζκηθφ κε
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά κε ειαθξά θαη κέηξηα λνεηηθή
αλαπεξία. Έρεη ζρεδηαζηεί βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη δηαλέκεηαη
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Σν πξφγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ππνινγηζηή θαη ηνλ
δηαδξαζηηθφ πίλαθα. Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, φπσο έρνπκε αλαθέξεη ζε
πξνεγνχκελε ελφηεηα, είλαη κηα ιεπθή επηθάλεηα πνπ αληρλεχεη ηελ αθή θαη αληηδξά
ζην άγγηγκα. Ζ επηθάλεηα ζπλδέεηαη κε έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κε ηε ρξήζε
ελφο πξνηδέθηνξα πξνβάιιεηαη ε εηθφλα ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή ζηελ ιεπθή
επηθάλεηα. Ο καζεηήο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηα αληηθείκελα πνπ
πξνβάιινληαη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα.
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγηζκηθφ είλαη ρσξηζκέλεο ζε πέληε
βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ είλαη νη αθφινπζεο: Άλζξσπνο -

Πξνζαλνηνιηζκφο,

Πεξηβάιινλ, Αληηθείκελα, Μαζεκαηηθέο Έλλνηεο θαη Διιεληθή Γιψζζα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο πεξηιακβάλεη ππνελφηεηεο
φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην (Υαηδνπνχινπ, 2009). Ζ ελφηεηα Άλζξσπνο ρσξίδεηαη
ζηηο ππνελφηεηεο: πξφζσπν, ζψκα, καζαίλσ ηα ξνχρα, θνξάσ ξνχρα, θαζαξηφηεηα,
ηξέθνκαη ζσζηά, καζαίλσ ηελ νηθνγέλεηα, ε νηθνγέλεηά κνπ, θσηνγξαθίεο ηεο
νηθνγέλεηάο κνπ, νη θίινη κνπ θαη θσηνγξαθίεο ησλ θίισλ κνπ. Ζ ελφηεηα
Πξνζαλνηνιηζκφο ρσξίδεηαη ζηηο ππνελφηεηεο: νη πνληηθνί, λνχθαξα, πφζα κπνξείο
λα ζπάζεηο; θαη ηα κπαιφληα. Ζ ελφηεηα Πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηηο ππνελφηεηεο:
θηηάρλσ εηθφλεο, καζαίλσ γηα ην πεξηβάιινλ, παίδσ θνξεζηέο, ράξηεο, ράξηεο – παδι,
καδεχσ ηα ζθνππίδηα, εκέξα – λχρηα, επνρέο – αληηθείκελα θαη επνρέο – θξνχηα. Ζ
ελφηεηα Αληηθείκελα απνηειείηαη απφ ηηο ππνελφηεηεο: ρξψκα, απιά ζρήκαηα, ην
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ζρήκα ησλ αληηθεηκέλσλ, κέγεζνο – βάξνο, ρψξνο, ιεηηνπξγία – ρξήζε, θπζηθά
θαηλφκελα, θπηά θαη δψα θαη ήρνη. Ζ ελφηεηα Μαζεκαηηθέο Έλλνηεο ρσξίδεηαη ζηηο
ππνελφηεηεο: ψξα – πνζφηεηεο, νη αξηζκνί, ε ζεηξά ησλ αξηζκψλ θαη ζχλνια. Σέινο,
ε ελφηεηα Διιεληθή Γιψζζα πεξηιακβάλεη ηηο ππνελφηεηεο: ειιεληθά γξάκκαηα θαη
γξάθσ ειιεληθά.
Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ζηε γιψζζα θαη ηα
καζεκαηηθά. Όπσο αλαθέξεη ε Υαηδνπνχινπ (Υαηδνπνχινπ, 2009) ζηε παξνπζηάζε
ηνπ ινγηζκηθνχ, νη δεμηφηεηεο πνπ επηδηψθεηαη λα απνθηήζνπλ θαη λα εμαζθεζνχλ νη
καζεηέο είλαη νη παξαθάησ:
1) ηε Γιψζζα επηδηψθεηαη ε εμάζθεζε ηεο νκηιίαο θαη ηεο αθξφαζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο κε
ιφγν θαηαλνεηφ, ρξεζηκνπνηψληαο απιέο θαη θαηαλνεηέο πξνηάζεηο, λα
πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο γηα λα πάξνπλ ην ιφγν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε, λα παίδνπλ ξφινπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηζηνξίεο
αλαθνξηθά κε ην ζέκα πνπ αζρνινχληαη θαη λα απνθηήζνπλ θσλνινγηθή
ελεκεξφηεηα. ην ηνκέα ηεο πξνγξαθήο επηδηψθεηαη λα εμαζθεζνχλ ζηε
ζσζηή δηεχζπλζε πνπ γξάθνπκε ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνχο, λα
αλαπαξάγνπλ κε θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα θαη αξηζκνχο φζεο
πιεξνθνξίεο αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο, λα δεκηνπξγνχλ
θαηαιφγνπο, λα θηηάρλνπλ κηθξέο πξνηάζεηο ζρεηηθέο κε γεγνλφληα πνπ
εμειίζζνληαη ζην ρξφλν θαη λα γξάθνπλ ιέμεηο πνπ ζπκνχληαη απφ κφλνη ηνπο.
ην ηνκέα ηεο πξναλάγλσζεο, επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο
θζφγγνπο, λα θάλνπλ αληηζηνίρηζε κε ην γξάθεκα θαη λα κπνξνχλ λα βξνπλ
ιέμεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ηνλ ίδην θζφγγν.
2) ηα Μαζεκαηηθά επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο αξηζκνχο, λα
ιέλε ηνπο αξηζκνχο απφ ην έλα κέρξη ην δέθα, λα αλαγλσξίδνπλ πνηνο αξηζκφο
βξίζθεηαη κέηα απφ ην έλα κέρξη ην δέθα θαη λα κπνξνχλ λα αληηζηνηρίδνπλ
ηελ νλνκαζία ηνπ αξηζκνχ κε ην ζχκβνιν θαη αληίζηξνθα. Να γξάθνπλ ηνπο
αξηζκνχο απφ ην έλα κέρξη ην δέθα, λα θάλνπλ αληηζηνίρηζε πνζφηεηαο θαη
αξηζκνχ, λα βξίζθνπλ ηνλ πξνεγνχκελν θαη ηνλ επφκελν ελφο αξηζκνχ απφ ην
έλα κέρξη ην δέθα, λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζχκβνια ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο
αθαίξεζεο, λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο κηθξφηεξνο, κεγαιχηεξνο, ιηγφηεξν
θαη πεξηζζφηεξν. Να αλαγλσξίδνπλ ηα βάζηθα ζρήκαηα (θχθινο, ηεηξάγσλν,
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ηξίγσλν θηι.). Να θαηεγνξηνπνηνχλ λνκίζκαηα. Σέινο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε
ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηε ζεκαζία ηνπ.
3) ηελ ελφηεηα Αιιειεπίδξαζε κε ην Πεξηβάιινλ, νη καζεηέο επηδηψθεηαη λα
αληηιακβάλνληαη ηηο αιιαγέο ζην θαηξφ, λα παίξλνπλ κέξνο ζε νκάδηθεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ηηο νινθιεξψλνπλ, λα κέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη γηα
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ εξγαζία πνπ εθηεινχλ, λα αλαγλσξίδνπλ
αληηθείκελα θαη ηελ ρξήζε ηνπο. Σέινο, λα κπνξνχλ λα ζπλερίδνπλ κηα
δξαζηεξηφηεηα γηα αξθεηφ ρξφλν.
Μπνξνχκε λα πνχκε, φηη ην ινγηζκηθφ είλαη ζρεδηαζκέλν ψζηε λα είλαη ελδηαθέξνλ
γηα ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο αληί γηα ην παξαδνζηαθφ θείκελν, ηελ θίλεζε, ηνλ
ήρν, ηελ νκηιία, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα επράξηζην εηθνληθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο
καζεηέο. Λφγσ ηεο ρξήζεο νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ θαη θηλεηηθψλ εξεζηζκάησλ
πξνάγεηαη ε εκπινθή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ καζεηψλ, δεκηνπξγψληαο δηαθνξεηηθά
πεξηβάιινληα κάζεζεο. ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξέρνληαη επθαηξίεο γηα απηνλνκία. Ζ
επηβξάβεπζε, αθνξά φρη κφλν ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, επηηξέπνληαο ηα ιάζε κε
απνηέιεζκα λα κελ απνζαξξχλνληαη νη καζεηέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, εληζρχεηαη ε
απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνλνκία ησλ καζεηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνάγνπλ ηελ
ζπδήηεζε θαη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο νκάδαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδξαζηηθφ
πίλαθα.
Όζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο
ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Σν ινγηζκηθφ είλαη εχρξεζην θαη ηνπο δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα ξπζκίζνπλ ηηο παξακέηξνπο ηεο δπζθνιίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θάθειν γηα ηνλ καζεηή, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη
ε πνξεία ηνπ θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. πνηεο
δξαζηεξηφηεηεο έρεη θάλεη, πφζν ρξφλν έρεη θαηαλαιψζεη). Έηζη, ηνπο παξέρεηαη κηα
νινθιεξσκέλε εηθφλα, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πνξεία
δηδαζθαιίαο.
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3.4

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ

«ΜΑΘΑΗΝΧ

ΝΑ

ΚΤΚΛΟΦΟΡΧ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ»
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κε ηίηιν «Μαζαίλσ λα θπθινθνξψ κε αζθάιεηα»
αλαπηχρζεθε απφ ηελ εθπαηδεπηηθή νκάδα Teachers & Kidmedia κε ηελ ππνζηήξημε
ηνπ ζρνιείνπ Δηδηθήο Αγσγήο ηεο Βέξνηαο. Γηαηίζεηαη δσξέαλ ζε ζειίδεο ηνπ
δηαδηθηχνπ. Οη δεκηνπξγνί ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ είλαη ν Υξίζηνο Μπίηζεο, ε
Βαιεληίλε Παπιίδνπ, ν Παγθξάηεο Παπιίδεο, ν Αθξηηίδεο Παχινο, ν Παλαγηψηεο
Παπατσάλλνπ, ν Γξεγφξεο Ίηζθνο, ε Υξηζηίλα Παπατσάλλνπ θαη ε Ηνπιία Γήκνπ. Σν
ινγηζκηθφ, πεξηιακβάλεη παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ λα εμνηθεηψζεη ηνπο
καζεηέο ζηε θπθινθνξηαθή αγσγή.
Σν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη δεθαελληά δξαζηεξηφηεηεο κε ζέκα ηελ θπθινθνξηαθή
αγσγή. ηε θεληξηθή νζφλε ηνπ ινγηζκηθνχ εκθαλίδεηαη ε πφιε κε ηα ζήκαηα ζηελ
νπνία παξνπζηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζε ζρήκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηα ζήκαηα
νδήγεζεο. Ο καζεηήο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ην πεξηερφκελν ηεο θάζε
δξαζηεξηφηεηαο εθηφο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαη απφ ην θχξην Σαμάθε, ν νπνίνο
εμεγεί ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα αθνχ ζχξεη ν καζεηήο ή ν εθπαηδεπηηθφο ην πνληίθη
ζην αληίζηνηρν ζήκα. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγηζκηθφ είλαη νη
αθφινπζεο:
1) Βάιε ηα απηνθίλεηα, ηνπο αλζξώπνπο θαη ηα ζήκαηα ζηε πόιε
ηε θέληξν ηεο νζφλε εκθαλίδεηαη κηα γεηηνληά. Γχξσ απφ ηελ εηθφλα ππάξρνπλ
δηάθνξεο νκάδεο αλζξψπσλ, δηάθνξα ζήκαηα, θαλάξηα θαη απηνθίλεηα. Ο
καζεηήο πξέπεη λα επηιέμεη πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ην θάζε αληηθείκελν ζηελ εηθφλα.
Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ζήκαηα θαη ηα αληηθείκελα
πνπ ππάξρνπλ ζηνπο δξφκνπο. Ζ δξαζηεξηφηεηα αθήλεη ειεχζεξν ην καζεηή λα
ηνπνζεηήζεη ηα ζήκαηα φπνπ απηφο απνθαζίζεη.
2) Υξσκάηηζε ηα ζήκαηα
Ο καζεηήο πξέπεη λα δσγξαθίζεη κε ην ζσζηφ ρξψκα ηα ζρήκαηα πνπ βιέπεη.
Πξέπεη θάζε θνξά λα επηιέμεη ην ζσζηφ ρξψκα θαη λα ρξσκαηίζεη ην ζήκα πνπ
δηάιεμε ζχκθσλα κε ηελ ρξσκαηηζκέλε εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη δίπια. Όηαλ ν
καζεηήο δσγξαθίζεη ζσζηά ην ζήκα, ν Σαμάθεο ηνλ επηβξαβεχεη θαη ηνπ εμεγεί ηη
ζεκαίλεη ην θάζε ζήκα (γηα παξάδεηγκα ην ζήκα ηνπ ΣΤΟΠ ζεκαίλεη ζηακαηάκε,
πξνζέρνπκε θαη κεηά πξνρσξάκε).
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3) Έια λα δσγξαθίζνπκε παξέα
Ο καζεηήο δηαιέγεη αλάκεζα απφ δηάθνξεο εηθφλεο (ιεσθνξείν, ηξνρνλόκνο,
δξόκνο, θαλάξη, ζήκα θηι.) θαη ηηο δσγξαθίδεη κε ηα ρξψκαηα πνπ δηαιέγεη.
Παξέρνληαη

πνιινί

δηαθνξεηηθνί

ηξφπνη

πνπ

ν

καζεηήο

κπνξεί

λα

αιιειεπηδξάζεη κε απηή ηελ εξγαζία. Μπνξεί λα ζβήζεη θάηη πνπ ζέιεη, λα
δσγξαθίζεη κε καξθαδφξν θαη κε βνχξηζα.
4) Ο πνδειάηεο θαη ην πνδήιαην
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ν καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ξνχρα θαη ηνλ
εμνπιηζκφ πνπ πξέπεη λα θνξάεη θάπνηνο φηαλ θάλεη πνδήιαην. Ο καζεηήο πξέπεη
λα ληχζεη ηνλ πνδειάηε, πνπ ηνπ ιείπνπλ θάπνηα ξνύρα (θξάλνο, επηγνλαηίδεο,
γάληηα, θσο ζην πνδήιαην θαη κπινύδα). ην ηέινο, σο επηβξάβεπζε, ν καζεηήο
κπνξεί λα παίμεη κε ηνπο πνδειάηεο θαη λα ηνπο αιιάδεη ηελ πνξεία.
5) Φηηάμε ηα παδι κε ηηο εηθόλεο
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο πξέπεη λα θηηάμεη ην παδι ηεο εηθφλαο πνπ
βιέπεη. Ο καζεηήο έρεη δηαξθή επαθή κε ηελ εηθφλα πνπ πξέπεη λα θηηάμεη.
6) πλαξκνιόγεζε κε ηα θπβάθηα όπνην ζήκα ζέιεηο
Ο καζεηήο παηψληαο αλάκεζα ζε ελληά δηαθνξεηηθά θπβάθηα, κπνξεί λα
ζρεκαηίζεη νπνηαδήπνηε απφ ηα ζρήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ νζφλε (βιέπε
εηθφλα 3.4.1)
7) Φάρλνπκε λα βξνύκε ηα δεπγάξηα
Ο καζεηήο παηάεη αλάκεζα ζηηο θαξηέιεο πνπ είλαη γπξηζκέλεο αλάπνδα γηα λα
βξεη ηηο φκνηεο. Ο αξηζκφο ησλ θαξηέισλ πνπ εκθαλίδνληαη κπνξεί λα αιιάμεη
αλάινγα κε ηελ δπζθνιία πνπ ζέινπκε λα έρεη ε άζθεζε. Ο καζεηήο κπνξεί λα
πξνζπαζήζεη φζεο θνξέο ζειήζεη. Γελ ππάξρεη πεξηζψξην «ιάζσλ» απαληήζεσλ.
8) Κόθθηλν θαη πξάζηλν θαλάξη
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο καζαίλεη φηη φηαλ ην θαλάξη είλαη πξάζηλν
ηα απηνθίλεηα πεξλάλε θαη φηαλ είλαη θφθθηλν ζηακαηάλε. ηε ζπλέρεηα, ν
καζεηήο ζηακαηάεη θάζε θνξά ηα απηνθίλεηα, αλαιακβάλνληαο ην ξφιν ηνπ
θαλαξηνχ. Όηαλ παηάεη κηα θνξά ην πνληίθη, ην θαλάξη γίλεηαη θφθθηλν θαη φια ηα
απηνθίλεηα ζηακαηάλε. Όηαλ μαλαπαηήζεη κηα θνξά ην πνληίθη, ην θαλάξη γίλεηαη
πξάζηλν θαη ηα απηνθίλεηα μεθηλάλε μαλά.
9) Μαζαίλνπκε ηα ζήκαηα θαη ηα θαλάξηα
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηα δηάθνξα ζήκαηα
πνπ κπνξεί λα δεη ζην δξφκν θαη ηα θαλάξηα. Αθνχ δηαιέμεη έλα ζήκα, ν Σαμάθεο
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εμεγεί ηη ζεκαίλεη απηφ ην ζήκα θαη ηη πξέπεη λα θάλεη φηαλ ην βιέπεη ν καζεηήο.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζήκαηνο, ζηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κηα
θσηνγξαθία πνπ δείρλεη ην ζπγθεθξηκέλν ζήκα φπσο είλαη αθξηβψο. ηε
ζπλέρεηα, αθνχ έρνπλ παξνπζηαζηεί φια ηα ζήκαηα, αθνινπζεί έλα παηρλίδη. Ο
καζεηήο πξέπεη λα απαληήζεη ζσζηά ηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζήκαηα πνπ ην
θάλεη ν Σαμάθεο γηα λα κπεη ην απηνθίλεην ζην γθαξαδ. Με θάζε ζσζηή
απάληεζε, ην απηνθίλεην πξνρσξάεη πην θφληα πξνο ην γθαξάδ.
10) Μαζαίλνπκε ην αξηζηεξά θαη δεμηά
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ν καζεηήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα βειάθηα, γπξίδεη ην
παηδάθη πνπ βιέπεη ζηελ νζφλε αξηζηεξά, κπξνζηά θαη δεμηά.
11) Ο ηακάηεο θαη ν Γξεγόξεο
Ο καζεηήο ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, καζαίλεη πφηε πξέπεη λα πεξλάεη ην δξφκν.
Σν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί έλα δηαδξαζηηθφ παηρλίδη ζην νπνίν ν καζεηήο
αλαιακβάλεη ην ξφιν ελφο παηδηνχ (αγφξη ή θνξίηζη, κπνξεί λα επηιέμεη) πνπ
παίδεη κπάια ζηε γεηηνληά ηνπ. Πξέπεη λα καδέςεη ηηο πξάζηλεο κπαιίηζεο πνπ
εκθαλίδνληαη ζηε γεηηνληά, πεξλψληαο απφ ηελ δηάβαζε κφλν φηαλ ην θσηάθη
είλαη πξάζηλν θαη πεξηκέλνληαο φζν απηφ είλαη θφθθηλν (βιέπε εηθφλα 3.4.2)
12) Βξεο πνηα εηθόλα είλαη ε ζσζηή
Ο καζεηήο πξέπεη λα επηιέμεη, αλάκεζα ζηηο δχν εηθφλεο πνπ εκθαλίδνληαη θάζε
θνξά, ηελ ζσζηή. Ζ εηθφλα πνπ πξέπεη λα επηιέμεη ν καζεηήο, είλαη απηή πνπ
παξνπζηάδεη θάζε θνξά, ηνπο αλζξψπνπο θαη απηνθίλεηα λα αθνινπζνχλ ηνλ
θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο (βιέπε εηθφλα 3.4.3)
13) Σξαγνπδάκε παξέα
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ππάξρνπλ νθηψ ηξαγνχδηα ηα νπνία κπνξεί λα
ηξαγνπδήζεη ν καζεηήο ή λα ηα ζπλνδεχζεη κε παιακάθηα αθνινπζψληαο ην
ξπζκφ. Σα ηξαγνπδάθηα αλαθέξνληαη θάζε θνξά ζε δηάθνξνπο θαλφλεο ηεο
θπθινθνξηαθήο αγσγήο.
14) Σύπσζε όηη ζέιεηο ζην ραξηί
ε απηή ηελ ελφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηππψζεη δηάθνξα
ζήκαηα θπθινθνξηαθήο αγσγήο πνπ έρεη δηδαθηεί ν καζεηήο θαη λα ηα θνιιήζεη
ζηελ ηάμε.
15) Μαδεύνπκε ηηο κπάιεο κε ην απηνθίλεην
Ο καζεηήο ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα καδεχεη ζηελ αξρή ηηο θφθθηλεο θαη ζηε
ζπλέρεηα ηηο πξάζηλεο κπάιεο απφ ην δξφκν (βιέπε εηθφλα 3.4.4)
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16) Πεξλάκε κόλν από ηηο δηαβάζεηο θαη καδεύνπκε ηηο κπάιεο
Ο καζεηήο πξέπεη λα καδέςεη ηηο θφθθηλεο κπάιεο απφ ηα πεδνδξφκηα, πεξλψληαο
κφλν κέζσ ησλ δηαβάζεσλ πνπ ηα ελψλνπλ.
17) Μαγηθέο εηθόλεο
ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο παηάεη επαλαιακβαλφκελα ην πνληίθη ψζηε
λα εκθαλίδεηαη ζηελ εηθφλα νη άλζξσπνη, ηα απηνθίλεηα, ηα θαλάξηα θαη ηα
ζήκαηα. Τπάξρνπλ δχν καγηθέο εηθφλεο (ε πξώηε εηθόλα παξνπζηάδεη ην δξόκν
έμσ από έλα ζρνιείν θαη ε δεύηεξε δείρλεη ηνπο δξόκνπο ζε κηα γεηηνληά ηεο πόιεο)
18) Παηρλίδη: Οδεγάκε ζηε πόιε
ε απηφ ην παηρλίδη, ν καζεηήο έρεη ηνλ έιεγρν ελφο απηνθηλήηνπ, ην νπνίν πξέπεη
λα πξνζπαζήζεη λα ην πεξάζεη κέζα απφ κηα πφιε, ηεξψληαο φινπο ηνπ θψδηθεο
νδηθήο θπθινθνξίαο πνπ έρεη δηδαρηεί. Πξέπεη λα πεξηκέλεη φηαλ ην θαλάξη είλαη
θφθθηλν θαη λα πξνρσξάεη κφλν φηαλ είλαη πξάζηλν θαη λα πξνζέρεη ηνπο άιινπο
νδεγνχο θαη πεδνχο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ πφιε.
19) ήκαηα, θαλάξηα θαη δξόκνη ζε ηαηλία
ε απηή ηελ ελφηεηα ππάξρνπλ βίληεν πνπ δείρλνπλ πσο πξέπεη θάπνηνο λα
θπθινθνξεί ζηε πφιε. Οη ππνελφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ είλαη: κέζα κεηαθνξάο,
δψλε αζθαιείαο, θίλεζε κε ακαμίδην, δηάβαζε πεδψλ, ηακάηεο – Γξεγφξεο θαη
θφθθηλν – πξάζηλν.
Σν ινγηζκηθφ αμηνπνηεί ηηο Σερλνινγηέο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο
δεκηνπξγψληαο έλα επράξηζην θαη δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ, κέζα απφ ην νπνίν ν
καζεηήο κε λνεηηθή αλαπεξία ζα επαηζζεηνπνηεζεί ζε ζέκαηα θπθινθνξηαθήο
αγσγήο θαη ζα έξζεη κε αζθάιεηα ζε επαθή κε ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο.
ηφρνο ηνπ ινγηζκηθνχ, είλαη λα κάζεη ζην καζεηή ηη πξέπεη λα πξνζέρεη φηαλ
θπθινθνξεί ζην δξφκν, ηα ζήκαηα θπθινθνξίαο, λα κάεη ηη πξέπεη λα θνξάεη φηαλ
θάλεη πνδήιαην θαη ηηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα παίξλεη φηαλ βξίζθεηαη ζην δξφκν.
Γίλεηαη κε απιφ ηξφπν, ελζαξξχλνληαο ην καζεηή λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα θαη
λα βξεη ιχζεηο. Σν ινγηζκηθφ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία θαη
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθηφο απφ ην πνληίθη θαη ην πιεθηξνιφγην, λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαη αηζζεηήξαο θίλεζεο γηα καζεηέο κε θηλεηηθέο αλάγθεο.
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3.5 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ «ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΜΔ ΑΞΗΑ»
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «ηξνγπιιά κε αμία», απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθφ
παθέην πνπ ζηφρν έρεη ηε δηδαζθαιία ησλ θεξκάησλ ηνπ επξψ ζε καζεηέο κε λνεηηθή
αλαπεξία θαη ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο κάζεζεο. Σν ινγηζκηθφ απεπζχλεηαη ζε
καζεηέο πνπ ην καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι βξίζθεηαη ζην ζηάδην ησλ πξν αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ηεο πξν - γξαθηθήο αλάπηπμεο, ησλ πξν - καζεκαηηθψλ
ελλνηψλ, ηεο κεησκέλεο ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο, ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ
επηπέδνπ ηξηψλ ιέμεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο. Έρεη αλαπηπρζεί
απφ ηνπο Θενδψξα Αζηέξε, Βαζίιε Κνπξκπέηε θαη Νίθν Πεηξφπνπινπ. Οη θνξείο
ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ην
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχν. Γηαλέκεηαη δσξέαλ ζην δηαδίθηπν (δηαζέζηκν ζηελ
ηζηνζειίδα http://www.noesi.gr/book/intervention/software-stroggila-se-axia).
Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ ινγηζκηθνχ, ζπλνδεχεηαη απφ αξρεία κε ηα ζρέδηα
καζεκάησλ. Σν πιηθφ παξέρεη δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδξαζηηθά παηρλίδηα, πνπ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα εμαζθήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ έλλνηα ηεο
ζπλαιιαγήο κε ηα ρξήκαηα. Σα ζρέδηα πεξηιακβάλνπλ ηξεηο ελφηεηεο καζεκάησλ, κε
δηαθνξεηηθή ζθνπηκφηεηα ε θάζε κηα. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ
ελνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ θαιχπηεη ε θάζε ελφηεηα βαζηδφκελνη ζηα ζρέδηα
καζήκαησλ ησλ Αζηέξε, Κνπξκπέηε θαη Πεηξφπνπινπ.
Ζ πξψηε ελφηεηα είλαη ε «Δμνηθείσζε κε ηελ κνξθή ησλ θεξκάησλ» θαη ρσξίδεηαη
ζε ηξεηο ππνελφηεηεο:
1) Παξαηήξεζε ησλ θεξκάησλ, ζηελ νπνία δίλνληαη δξαζηεξηνηήηεο ζηηο νπνίεο
ζα γίλεη ιεπηνκεξήο παξαηήξεζε ησλ θεξκάησλ θαη αληηζηνίρηζε ησλ δχν
φςεψλ ηνπο. θνπφο ηεο ππνελφηεηαο είλαη λα αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα
θέξκαηα θαη απφ ηηο δχν φςεηο θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα
ζηηο φςεηο ησλ θεξκάησλ.
2) Καηάηαμε ησλ θεξκάησλ, ζηελ νπνία δίλνληαη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα
γίλεη δηάθξηζε θαη θαηάηαμε ησλ θεξκάησλ κε βάζε ηα δηάθνξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ε απηή ηελ ππνελφηεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα
δηαθξίλνπλ ηηο ηξεηο νκάδεο θεξκάησλ σο πξνο ην ρξσκαηηζκφ ηνπο, σο πξνο
ηνλ ζπκβνιηζκφ πνπ θέξνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ αηζζεηηθά θαη ζπκβνιηθά
ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεξκάησλ.
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3) Καηαζθεπή ησλ θεξκάησλ, ζηελ νπνία γίλεηαη δηάθξηζε θαη απνκλεκφλεπζε
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν φςεσλ ησλ θεξκάησλ. ε απηή ηελ
ππνελφηεηα, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ
παθέην, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θεξκάησλ ζηηο δχν φςεηο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα
βαζηθά ζχκβνια - ζεκεία ζηηο φςεηο ησλ θεξκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα
αλαπηπρζεί ε αλαιπηηθν – ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα είλαη ε «Απηφκαηε αλαγλψξηζε ησλ θεξκάησλ» θαη ρσξίδεηαη
ζε ηξεηο ππνελφηεηεο:
1) Πεξηξαγξαθή ησλ φςεσλ ησλ θεξκάησλ, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαγλψξηζε ησλ
θεξκάησλ κέζσ ηεο πεξηγξαθήο ηεο φςε ηνπο θαη ηεο θαηαλνήζεο ησλ
ζπκβφισλ ηνπο. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα νλνκάδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα
ζχκβνια ησλ φςεσλ, λα επηθεληξψλνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ν
πξνθνξηθφο ιφγνο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο
πξνζνρήο.
2) Απηηθή αλαγλψξηζε ησλ φςεσλ ησλ θεξκάησλ, ζηελ νπνία γίλεηαη
αλαγλψξηζε ησλ θεξκάησλ κέζσ ηεο ςειάθεζεο ησλ θπξηφηεξσλ ζπκβφισλ.
ε απηή ηελ ππνελφηεηα, νη καζεηέο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα θέξκαηα
απφ ηα ζχκβνια ζηελ φςεο ηνπο, λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ησλ αηζζήζεσλ
ζηελ επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα
ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο.
3) Αλαγλψξηζε ηεο αξηζκεηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ θεξκάησλ. ηηο δξαζηεξηφηεηεο
απηήο ηεο ελφηεηαο, γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο φςεηο ησλ θεξκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζα
πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο αξηζκνχο ζηα θέξκαηα, λα αλαγλσξίζνπλ ηελ
αξηζκεηηθή παξάζηαζε ηεο αμίαο κε ην ζσζηφ θέξκα, λα αλαγλσξίζνπλ ηελ
αμία ησλ αξηζκεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη λα εληνπίζνπλ ηα θέξκαηα έρνληαο
γηα πιεξνθνξία κφλν ηελ αξηζκεηηθή αμία.
Ζ ηξίηε ελφηεηα είλαη ε «Δμνηθείσζε κε ηελ αμία ησλ θεξκάησλ» θαη πεξηιακβάλεη
έμη ππνελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο:
1) Αληηζηνίρηζε ηεο αξηζκεηηθήο αμίαο ησλ θεξκάησλ, ζηελ νπνία γίλεηαη
αληηζηνίρηζε ηεο αμίαο ησλ θεξκάησλ κε νκάδεο φκνησλ αληηθεηκέλσλ. Μέζσ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεηξά ησλ αμηψλ ησλ
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δηάθνξσλ θεξκάησλ θαη ζα κάζνπλ λα αληηζηνηρίδνπλ ην θάζε θέξκα κε έλα
πιήζνο αληηθεηκέλσλ, αλαπηχζζνληαο δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο.
2) εηξνζέηεζε ησλ θεξκάησλ, ζηελ νπνία ζα κάζνπλ λα ηνπνζεηνχλ ηα θέξκαηα
ζχκθσλα κε ηελ αμία ηνπο. ε απηή ηελ ππνελφηεηα, νη καζεηέο ζα κάζνπλ λα
ηνπνζεηνχλ ηα θέξκαηα ζε αχμνπζεο ζεηξέο ζχκθσλα κε ηελ αμία ηνπο θαη λα
αλαγλσξίδνπλ ηελ ηαθηηθή ζέζε ησλ θεξκάησλ ζε κηα θιίκαθα. Οη
δξαζηεξηφηεηεο, απαηηνχλ νπηηθφ θαη θηλεηηθφ ζπληνληζκφ.
3) Γίλνπκε ρξήκαηα – αγνξάδνπκε πξνηφληα, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαγλψξηζε
ησλ πξντφλησλ απφ ηελ εηθφλα ηνπο θαη πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα «αγνξάδσ»,
ψζηε λα αλαπηπρζεί ε δεμηφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο κε ηα ρξήκαηα. θνπφο ηεο
ελφηεηαο είλαη ε θαηαλνήζε ηεο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο ηεο ζπλαιιαγήο. ε
απηή ηελ ππνελφηεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα
νλνκαηίδνπλ δηάθνξα πξντφληα απφ ηελ εηθφλα ηνπο, λα θαηαλννχλ φηη πξέπεη
λα δψζνπλ ρξήκαηα γηα λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ
αληαιιαθηηθή ηδηφηεηα ησλ θεξκάησλ.
4) Αληηζηνίρηζε ηεο αγνξαζηηθήο αμία ησλ θεξκάησλ, ζηελ νπνία θάζε θέξκα
ζρεηίδεηαη κε έλα πξντφλ ζχκθσλα κε ηελ αγνξαζηηθή ηνπ αμία. ε απηή ηελ
ππνελφηεηα, νη καζεηέο ζα αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ησλ θεξκάησλ κέζσ ηεο
αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο θαη ζα αλαγλσξίδνπλ ηελ αληαιιαθηηθή ηδηφηεηα
ησλ θεξκάησλ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο κε ηα
ρξήκαηα.
5) Αλαγλψξηζε ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ. ε απηή ηελ ππνελφηεηα,
αληηζηνηρίδνληαη ηα πξντφληα κε ηα θέξκαηα. ηφρνο ηεο ππνελφηεηαο είλαη νη
καζεηέο λα αληηζηνηρίδνπλ ηελ ηηκή νξηζκέλσλ πξντφλησλ κε ην θέξκα πνπ
πξέπεη θαη λα αλαγλσξίδνπλ φηη ηα πξντφληα αγνξάδνληαη κε ρξήκαηα, ψζηε
λα αλαπηχμνπλ ηελ δεμηφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο κε ρξήκαηα.
6) Ζ ζθάια ησλ αγνξψλ, ζηελ νπνία ηα πξντφληα ηνπνζεηνχληαη ζε κηα
ππξακίδα ζχκθσλα κε ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θεξκάησλ. ηφρνη απηήο
ηεο ππνελφηεηαο είλαη νη καζεηέο λα αληηζηνηρίδνπλ ηα πξντφληα κε ηα
θέξκαηα ζχκθσλα κε ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε, θαη λα αλαγλσξίδνπλ φηη
ηα πξνηφληα αγνξάδνληαη κε ρξήκαηα κε απνηέιεζκα λα εμαζθεζνχλ ζηελ
δεμηφηεηα ζπλαιιαγήο κε ρξήκαηα.
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Σα παηρλίδηα πνπ παξέρνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ παθέην είλαη έμη θαη ιεηηνπξγνχλ
σο δξαζηεξηφηεηεο εκπέδσζεο ζην γεληθφ πιαίζην ησλ καζεκάησλ. Σα γξαθηθά
ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ είλαη απιά θαη ρσξίο έληνλα ρξψκαηα ψζηε
λα εληζρπζεί ε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ καζεηή. Σα παηρλίδηα πνπ παξέρνληαη
είλαη ηα παξαθάησ:
1) Σν παδι ησλ θεξκάησλ, ζην νπνίν ν καζεηήο πξέπεη λα βάιεη ζηε ζσζηή ζέζε
ηα θνκκάηηα ησλ θεξκάησλ πνπ ηνπ δίλνληαη ψζηε λα ζρεκαηίζεη ην θάζε
θέξκα (βιέπε εηθφλα 3.5.1)
2) Ζ ζθάια. ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, ν καζεηήο πξέπεη λα θαηαηάμεη ζε κε
κηα ζθάια ηα λνκίζκαηα πνπ ηνπ δίλνηαη ζχκθσλα κε ηελ αγνξαζηηθή ηνπο
αμία (βιέπε εηθφλα 3.5.2)
3) Ζ αληηζηνίρηζε αμίαο, ζην νπνίν εκθαλίδνληαη δηάθνξα απιά πξντφληα, ηα
νπνία ν καζεηήο γλσξίδεη απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαη πξέπεη λα δηαιέμεη
πφζα ρξήκαηα πξέπεη λα δψζεη γηα λα ηα αγνξάζεη, απφ θέξκαηα πνπ ηνπ
δίλνληαη. Γελ απαηηείηαη ν καζεηήο λα δψζεη έλα αθξηβέο πνζφ αιιά θαηά
πξνζέγγηζε λα θαηαιάβεη ηελ αμία ηνπ ζρεηηθνχ πξντφληνο.
4) Σν θαιάζη, ζην νπνίν δίλεηαη ζην καζεηή έλα πνζφ ρξεκάησλ (γηα παξάδεηγκα
δχν επξψ) θαη απηφο πξέπεη λα δηαιέμεη απφ ηα ηξία πξντφληα, πνην κπνξεί λα
βάιεη ζην θαιάζη θαη λα αγνξάζεη.
5) Αθνχσ θαη δηαιέγσ, ζην νπνίν ν καζεηήο αθνχεη πνην θέξκα ηνπ δεηάεη ε
άζθεζε θαη πξέπεη λα ην αλαγλσξίζεη θαη λα ην επηιέμεη αλάκεζα ζε δηάθνξα
θέξκαηα (βιέπε εηθφλα 3.5.3)
6) Αληηζηνίρηζε θέξκαηνο κε ηελ καζεκαηηθή ηνπ κνξθή, ζην νπνίν ν καζεηήο
πξέπεη λα θάλεη αληηζηνίρηζε ηεο εηθφλαο ηνπ θέξκαηνο κε ηελ καζεκαηηθή
ηνπ κνξθή (βιέπε εηθφλα 3.5.4)
Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα παηρλίδηα πνπ παξέρνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ παθέην
έρνπλ βησκαηηθφ θαη δηαζεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη εμαζθνχλ ηα παηδηά ζε βαζηθέο
δεμηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πιαίζην πνπδψλ ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο, φπσο ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα, ε νπηηθή κλήκε, ε αθνπζηηθή κλήκε, ε
δηάθξηζε, ε αλαγλψξηζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε αληίιεςε, ε ζπγθέληξσζε ηεο
πξνζνρήο, ε ηαχηηζε, ε ζεηξνζέηεζε θαη ε αληηζηνίρηζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο
ελζαξξχλνπλ ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ.
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3.6

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ

«ΑΡΗΘΜΟΜΑΥΗΔ

/

ΔΗΚΟΝΟΛΔΞΑ»
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Αξηζκνκαρίεο / Δηθνλφιεμα» αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην
ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηκφξθσζε θαη Δηδίθεπζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηειερψλ ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα Άηνκα κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο» θαη δηαηίζεηαη
δσξέαλ ζην δηαδίθηπν. Σν ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Πφξπνδα
θαη αθνξά άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε
καζεηή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε παηδηά κε
λνεηηθή αλαπεξία.
Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ ινγηζκηθνχ, είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε θαη δελ απαηηεί
εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο απφ ηελ κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή. ηελ
αξρηθή νζφλε ππάξρνπλ ηα εηθνλίδηα πνπ δείρλνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ν καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εξγαζία πνπ ζέιεη λα
αζρνιεζεί. Οη δξαζηεξηφηεηεο ρσξίδνληαη ζε δχν βάζηθεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ηε
γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ππάξρνπλ ζε θάζε ελφηεηα, θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο γηα
καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία.
ηελ ελφηεηα Γιψζζα ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο ππνελφηεηεο: γξάκκαηα,
ζπιιαβέο, ιέμεηο, αλάγλσζε. ηε ππνελφηεηα «γξάκκαηα», ν καζεηήο έξρεηαη ζε
επαθή κε ηα θσλήεληα ηνπ αιθάβεηνπ. θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα
εμαζθεζεί θαη λα αλαγλσξίζεη ην θάζε θσλήελ. ηε νζφλε εκθαλίδνληαη φια ηα
γξάκκαηα θαη ν καζεηήο πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ θσλήελ πνπ άθνπζε απφ ηελ
εθθψλεζε. Ο καζεηήο έρεη είθνζη πξνζπάζεηεο θαη κπνξεί λα αθνχζεη ην θσλήελ
φζεο θνξέο ζέιεη. ηελ ππνελφηεηα «ζπιιαβέο» ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο κε
ζπιιαβέο, νη εχθνιεο θαη νη δχζθνιεο. ηηο εχθνιεο ζπιιαβέο ν καζεηήο πξέπεη λα
αλαγλσξίζεη θαη λα ζπλζέζεη ζπιιαβέο πνπ λα έρνπλ έλα ζχκθσλν θαη έλα θσλήελ.
ηε νζφλε εκθαλίδνληαη φια ηα γξάκκαηα ηνπ ειιήληθνπ αιθάβεηνπ αλαθαηακέλα.
Ο καζεηήο πξέπεη λα βξεη ηα γξάκκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ ζπιιαβή πνπ αθνχεη θάζε
θνξά απφ ηνλ εθθσλεηή. Αλ ε ζπιιαβή δπζθνιεχεη ην καζεηή, έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ηελ πξνζπεξάζεη. Οη δχζθνιεο ιέμεηο πεξηιαβάλνπλ ζπιιαβέο πνπ απνηεινχληαη
απφ δχν ζχκθσλα θαη έλα θσλήελ (βιέπε εηθφλα 3.6.1). ηελ ππνελφηεηα ιέμεηο
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ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: νη εχθνιεο δηζχιιαβεο ιέμεηο, νη δχζθνιεο
δηζχιιαβεο ιέμεηο, νη εχθνιεο ηξηζχιιαβεο ιέμεηο θαη νη δχζθνιεο ηξηζχιιαβεο
ιέμεηο. ηηο δηζχιιαβεο ιέμεηο ν καζεηήο αλαγλσξίδεη ιέμεηο πνπ απνηεινχληαη απφ
δχν ζπιιαβέο. Ο καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ζσζηή γξαθή ησλ ιέμεσλ φζν
αθνξά ηελ νξζνγξαθία. ηε δξαζηεξηφηεηα, ν καζεηήο αθνχεη κηα δηζχιιαβε ιέμε
θαη πξέπεη λα επηιέμεη απφ ηα αλαθαηακέλα γξάκκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ νζφλε, ηα
ζσζηά. ηε ππνελφηεηα «αλάγλσζε», ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο: «απφ ηε ιέμε ζηελ
εηθφλα» θαη «απφ ηελ εηθφλα ζηε ιέμε». ηε δξαζηεξηφηεηα «απφ ηε ιέμε ζηελ
εηθφλα» ν καζεηήο πξέπεη λα ηαπηίζεη ηε ιέμε πνπ βιέπεη κε ηελ αληίζηνηρε εηθφλα
(βιέπε εηθφλα 3.6.2). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο εηθφλεο
θαη κηα ιέμε. Ο καζεηήο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ εηθφλα πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ ιέμε.
ηελ δξαζηεξηφηεηα «απφ ηελ εηθφλα ζηε ιέμε», ν καζεηήο πξέπεη λα δηαιέμεη απφ
ηηο ηέζζεξηο ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη θάζε θνξά, απηή πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηθφλα πνπ
βιέπεη. Ζ ελφηεηα ηεο Γιψζζαο νινθιεξψλεηαη κε ην παηρλίδη εηθνλφιεμα. ηα
εηθνλφιεμα, ν καζεηήο εμαζθείηαη ζηελ ηαχηηζε εηθφλαο θαη ιέμεο θαη ηαπηφρξνλα
έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ζσζηή νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ πνπ βιέπεη. ε απηφ ην
παηρλίδη, ν καζεηήο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηα εηθνλφιεμα, έρνληαο σο ζηνηρεία ηηο
εηθφλεο πνπ βιέπεη, ψζηε λα βξεη ηηο ιέμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα θελά.
ηελ ελφηεηα Μαζεκαηηθά, ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο ππνελφηεηεο: ζεηξνζέηεζε,
ζχλνια, πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο. ηελ ππνελφηεηα ζεηξνζέηεζε ν καζεηήο
έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο έλλνεηο ςειφ – θνληφ, κεγάιν – κηθξφ, πιαηχ – ζηελφ θαη ηελ
αξίζκεζε. ηε δξαζηεξηφηεηα ςειφ – θνληφ, ν καζεηήο πξέπεη λα ζεηξνζεηήζεη
αληηθείκελα απφ ην ςειφηεξν πξνο ην θνληχηεξν (βιέπε εηθφλα 3.6.3). Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη νρηψ κνιχβηα θαη ν καζεηήο πξέπεη λα
αξρίζεη λα ηα επηιέγεη έλα έλα μεθηλψληαο απφ ςειφηεξν. Κάζε θνξά πνπ επηιέγεη ην
ζσζηφ κνιχβη, απηφ εμαθαλίδεηαη. ηε δξαζηεξηφηεηα κεγάιν – κηθξφ, ν καζεηήο
πξέπεη ζεηξνζεηήζεη αληηθείκελα απφ ην κεγαιχηεξν πξνο ην κηθξφηεξν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη νρηψ κπάιεο θαη ν καζεηήο πξέπεη λα
επηιέμεη κηα κπάια μεθηλψληαο απφ ηε κεγαιχηεξε. ηε δξαζηεξηφηεηα πιαηχ –
ζηελφ, ν καζεηήο πξέπεη λα ζεηξνζεηήζεη αληηθείκελα απφ ην πιαηχηεξν ζην
ζηελφηεξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη νρηψ θνξέκαηα θαη ν
καζεηήο πξέπεη λα επηιέμεη έλα έλα θφξεκα μεθηλψληαο απφ ην πιαηχηεξν. ηε
δξαζηεξηφηεηα αξίζκεζε, ν καζεηήο αλαγλσξίδεη ηνπο αξηζκνχο πνπ πεξηιακβάλεη ε
πξψηε δεθάδα. ηε νζφλε εκθαλίδνληαη δέθα κπάιεο, νη νπνίεο είλαη αξηζκεκέλεο. Ο
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καζεηήο πξέπεη λα επηιέγεη θάζε θνξά ηε κπάια πνπ έρεη ην κηθξφηεξν αξηζκφ,
κεηξψληαο ζηελ νπζία απφ ην έλα κέρξη ην δέθα. ηελ ππνελφηεηα ζχλνια, ν
καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ζρήκαηα (ηεηξάγσλα, ηξίγσλα θαη θχθινη). ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεηξάγσλα, ν καζεηήο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα ηεηξάγσλα πνπ
βξίζθνληαη αλάκεζα ζε άιια ζρήκαηα θαη λα ηα επηιέμεη. ηε δξαζηεξηφηεηα
ηξίγσλα, ν καζεηήο πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα ηξίγσλα πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε
άιια ζρήκαηα θαη λα ηα επηιέμεη. ηε δξαζηεξηφηεηα θχθινη, ν καζεηήο πξέπεη λα
αλαγλσξίζεη ηνπ θχθινπο πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε άιια ζρήκαηα θαη λα ηα
επηιέμεη. ηελ ππνελφηεηα πξνζζέζεηο ππάξρνπλ ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο: ηα δάξηα,
ην ληφκηλν, κέζα ζηε δεθάδα θαη ππέξβαζε ηεο δεθάδαο. ηε δξαζηεξηφηεηα δάξηα, ν
καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή θαη εμαζθείηαη ζηελ πξφζζεζε αξηζκψλ κέζα ζηε δεθάδα,
κεηξψληαο ηηο θνπθθίδεο (βιέπε εηθφλα 3.6.4). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νζφλε
εκθαλίδνληαη δχν δάξηα θαη ν καζεηήο πξέπεη λα κεηξήζεη ηηο θνπθθίδεο πνπ
ππάξρνπλ ζην θάζε δάξη ψζηε λα ππνινγίζεη ην άζξνηζκα θαη λα επηιέμεη ηνλ ζσζηφ
αξηζκφ. ηε δξαζηεξηφηεηα ληφκηλν, ν καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή θαη εμαζθείηαη
ζηελ πξφζζεζε αξηζκψλ κέζα ζηε δεθάδα, κεηξψληαο ηηο θνπθθίδεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη έλα ληφκηλν θαη ν καζεηήο πξέπεη λα
κεηξήζεη ηηο θνπθθίδεο πνπ ππάξρνπλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ψζηε λα ππνινγίζεη
ην άζξνηζκα θαη λα επηιέμεη ηνλ ζσζηφ αξηζκφ. ηε δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηε δεθάδα,
ν καζεηήο πξέπεη λα πξνζζέζεη ηνπο κνλνςήθηνπο αξηζκνχο πνπ εκθαλίδνληαη θάζε
θνξά ζηελ νζφλε, νη νπνίνη δίλνπλ άζξνηζκα κέζα ζηε πξψηε δεθάδα. ηε
δξαζηεξηφηεηα ππέξβαζε ηεο δεθάδαο, ν καζεηήο εμαζθείηαη ζηελ πξφζζεζε
κνλνςήθησλ αξηζκψλ πνπ δίλνπλ άζξνηζκα κεγαιχηεξν ηεο δεθάδαο (αιιά κέρξη ην
δεθαπέληε). ηελ ππνελφηεηα αθαηξέζεηο ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο νη
εχθνιεο θαη δχζθνιεο αθαηξέζεηο. ηηο εχθνιεο αθαηξέζεηο, ν καζεηήο εμαζθείηαη
ζηελ αθαίξεζε κνλνςήθησλ αξηζκψλ κέζα ζηελ πξψηε δεθάδα. ηηο δχζθνιεο
αθαηξέζεηο, ν καζεηήο εμαζθείηαη ζηελ αθαίξεζε κνλνςήθηνπ απφ δηςήθην αξηζκφ.
Ζ ελφηεηα ησλ καζεκαηηθψλ θιείλεη κε ην παηρλίδη αξηζκνκαρίεο, πνπ σο ζθνπφ έρεη,
ηελ εμάζθεζε ηνπ καζεηή ζηε ζχλζεζε θαη αλάιπζε ηεο δεθάδαο. Ο καζεηήο
αλαιακβάλεη έλα δηαζηεκφπινην θαη πξέπεη λα ρηππήζεη κε αθηίλεο ηνπο θηλνχκελνπο
αξηζκνχο. ηε ζπλέρεηα, εληνπίδεη αλάκεζα ζηνπο αξηζκνχο απηφλ πνπ ρξεηάδεηαη
θάζε θνξά σζηέ πξνζζέηνληαο ηνλ κε ηνλ αξηζκφ πνχ ήδε έρεη λα θηάζεη ζηε δεθάδα.
Σέινο, παηψληαο πάλσ βειάθη κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηνπο αξηζκνπο πνπ δελ ζέιεη,
ελψ κε ην θάησ βειάθη κπνξεί λα ηξαβήμεη ηνλ αξηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη.
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Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη πξφγξακκα παξέκβαζεο ζε
καζεηή κε λνεηηθή αλαπεξία ζηνρεχνληαο ζε βαζηθά ζέκαηα αλάγλσζεο, γξαθήο θαη
καζεκαηηθψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα
επηιέμεη απηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ
θάζε καζεηή, δεκηνπξγψληαο έλα εμαηνκηθεπκέλν πεξηβάιινλ κάζεζεο.

3.7 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ «ΔΝΦΖΝΧΜΑΣΑ 1 & 2»
Σα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά «Δλζθελψκαηα 1» θαη «Δλζθελψκαηα 2», έρνπλ
δεκηνπξγεζεί απφ ηελ νκάδα Kidmedia, πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο δαζθάινπο Δηδηθήο
Αγσγήο Παγθξάηε Παπιίδε θαη Υξίζην Μπίηζε. Σν πιηθφ πνπ πεξηέρνπλ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ παηδηά πξνζρνιηθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Παξέρνπλ έλα
επράξηζην θαη δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, ην νπνίν πξνζειθχεη ην καζεηή. Σν
ινγηζκηθφ

«Δλζθελψκαηα

1»

πεξηιακβάλεη

δξαζηεξηφηεηεο

αληηζηνίρηζεο,

ηαμηλφκεζεο, δεκηνπξγίαο παδι, θαηαλφεζε αξηζκψλ, εηθφλσλ θαη αξηζκψλ, ρξψκαηα
θαη ζρήκαηα, αζθήζεηο κλήκεο θαη παξαηεξεηηθφηεηαο, αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ
έλα έσο πέληε, πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο ζηελ πεληάδα, παηρλίδηα εμνηθείσζεο κε ην
πνληίθη θαη ηξαγνχδηα.
Σν

δεχηεξν

ινγηζκηθφ

«Δλζθελψκαηα

2»,

πεξηιακβάλεη

δξαζηεξηφηεηεο

αξηζκεηηθήο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηνλ καζεηή ζηελ θαηαλφεζε ησλ δχν πξψησλ
δεθάδσλ. ε θάζε δξαζηεξηφηεηα παξέρεηαη βνήζεηα, ε νπνία κπνξεί λα
πξνζαξκνζηεί ζε ηέζζεξα επίπεδα. Ο καζεηήο, αθνχ απνθηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε
δεμηφηεηα κέζσ ηεο επαλάιεςεο, ζπλερίδεη ζηελ επνκέλε θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ
κεγαιχηεξνπ βαζκνχ δπζθνιίαο (Σατιαρίδεο, 2014). Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
είλαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο θαη θαηαγξαθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαηαγξάςεη ηελ επίδνζε ηνπ θάζε καζεηή ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο ηξνπνπνηήζεη θαη πξνζαξκφζεη αλάινγα κε
ηηο ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή.
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3.8 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΛΟΓΗΜΗΚΟ «ΜΑΓΗΚΟ ΦΗΛΣΡΟ 2.0»
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ «Μαγηθφ Φίιηξν 2.0», απνηειεί έλα ςεθηαθφ
καζεζηαθφ παηρλίδη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε
ειαθξά λνεηηθή αλαπεξία. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ, έρεη αλαπηπρζεί απφ ην
εξγαζηήξην Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλία, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηα ΜΜΔ ηνπ
Σκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ ΔΠΔΑΔΚ ΔΠΗΝΟΖΖ. Γηαηίζεηαη δσξεάλ ζηνλ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ
Δπηλφεζε.
Σν «Μαγηθφ Φίιηξν 2.0» πξφθεηηαη γηα έλα δηαδξαζηηθφ παηρλίδη, κε κηα νκάδα
ραξαθηήξσλ πνπ βνεζψληαο ν έλαο ηνλ άιινλ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην
καγηθφ θίιηξν. Σν ινγηζκηθφ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα επεξεάζνπλ ηελ
ηζηνξία θαη γίλνπλ πξσηαγσληζηέο. Πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο πεξηπέηεηεο κε
μερσξηζηά παηρλίδηα ζρεηηθά κε ηε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά, ηηο θνηλσληθέο θαη
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο θ.α.
ηελ πξψηε ελφηεηα, ν καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε βαζηθέο έλλνηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα λα θπθινθνξήζεη κε αζθάιεηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, κέζα απφ
έλα παηρλίδη ζην νπνίν ηνπ εμεγνχληαη νη θαλφλεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο ηνπο
νπνίνπο πξέπεη λα εθαξκφζεη. ην επφκελν παηρλίδη, εμεγνχληαη νη θαλφλεο, ηνπο
νπνίνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα ηνπο εθαξκφζεη ή φρη. Δμαζθνχληαη
ηθαλφηεηεο αξίζκεζεο κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ αξηζκψλ (βιέπε εηθφλα 3.7.1)
ηελ δεχηεξε ελφηεηα, ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο ηαμηλφκεζεο αλάινγα κε ην
κέγεζνο. ηελ ζπλέρεηα ν καζεηήο, έξρεηαη ζε επαθή κε αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο
δσήο ηα νπνία πξέπεη λα ηα ηνπνζεηήζεη ζην δσκάηην πνπ αλήθνπλ (βιέπε εηθφλα
3.7.2). Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα απαηηεί ηθαλφηεηα δηάθξηζεο θαη επηινγήο ησλ
ξνχρσλ αλάινγα κε ηελ επνρή πνπ έρνπκε (βιέπε εηθφλα 3.7.3).
ηε ηξίηε ελφηεηα, πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο γιψζζαο θαη καζεκαηηθψλ. Ο
καζεηήο εμαζθείηαη ζηνλ ηνληζκφ απιψλ ιέμεσλ, ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπιιαβψλ
επηιέγνληαο ηελ ζσζηή ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηε ιέμε πνπ βιέπεη, ζηελ επηινγή ησλ
ζσζηψλ ιέμεσλ θαη ζηελ πξάμε ηεο πξφζζεζεο αληηζηνηρψληαο αξηζκφ κε πνζφηεηα.
Οη αξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θάησ ηεο δεθάδαο (βιέπε εηθφλα 3.7.4).
ηε ηέηαξηε ελφηεηα, ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο αληηζηνίρηζεο. Ο καζεηήο πξέπεη
λα ηνπνζεηήζεη ηα θνκκάηηα ζηα ζσζηά ζεκεία ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηελ εηθφλα
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πνπ βιέπεη. Μέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο έξρεηαη ζε επαθή κε ηζηνξηθά αιγάκαηα θαη
ηζηνξηθνχο πίλαθεο. Δπηπιένλ, ν καζεηήο πξέπεη λα αληηζηνηρίζεη ηα αληηθείκελα
αλάινγα κε ην ρξψκα. ην ηέινο, ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο νξζνγξαθίαο θαη
γξακκαηηθήο, ζηηο νπνίεο ν καζεηήο πξέπεη λα επηιέμεη ην ζσζηφ γξάκκα θαη ην
ζσζηφ άξζξν.
Σν ινγηζκηθφ δεκηνπξγεί έλα επράξηζην πεξηβάιινλ κάζεζεο, ην νπνίν επηβξαβεχεη
ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ καζεηή θαη δελ ηνλ απνζαξξχλεη. Υξεζηκνπνηεί νπηηθά,
αθνπζηηθά θαη θηλεηηθά εξεζίζκαηα γηα λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή κε
λνεηηθή αλαπεξία. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζην ξπζκφ κάζεζεο ηνπ καζεηή θαη
ζηνρεχεη ζηνλ ελδηαθέξνλ γηα παηρλίδη. Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη θάζε θνξά
μερσξηζηέο θαη δίλνπλ ζην καζεηή θίλεηξν γηα ηελ επίιπζε ηνπο.
Δπηπιένλ, έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη φηη παξέρεη ζηνλ
εθπαηδεπηηθφ ηελ δπλαηφηεηα, λα ηξνπνπνίεζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παηρληδηνχ
ζην επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή ηνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ έλα επξχ
θάζκα δεμηφηεησλ πνπ ελδείθλπληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή
αλαπεξία φπσο ε εθκάζεζε αθαδεκατθψλ γλψζεσλ, ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη
επηθνηλσληαθψλ δεμηφηεησλ θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξνζσπηθήο αζθάιεηαο. Ο
εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θάζε θνξά ζην αηνκηθφ
πξνθηι ηνπ καζεηή.
Κιείλνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα ςεθηαθά παηρλίδηα απνηεινχλ έλα
ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο κάζεζεο
κε ην παηρλίδη απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα λα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ
ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Μετκάξε, ε Δηδηθή Αγσγή επσθειείηαη απφ ηελ
ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ παηρληδηψλ αθνχ απηά πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα
επαλάιεςεο, πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη εθκάζεζεο πνιιψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, νη
νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε
καζεηή (Saridaki, Gouscos, & Meimaris, 2009).
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ λνεηηθή αλαπεξία δελ είλαη αζζέλεηα αιιά κηα θαηάζηαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα,
είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο νινθιήξσζεο ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ
επεξεάδεη ηα άηνκα ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο (ςπρηθή, ζσκαηηθή, θνηλσληθή).
ηε λνεηηθή αλαπεξία παξαηεξείηαη κηα κεησκέλε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ε νπνία
εθδειψλεηαη θπξίσο ζηε καζεζηαθή θαη γλσζηηθή δηαδηθαζία (Benda, Havlicek, Lohr
& Havranek, 2011). Σα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία απνηεινχλ κηα νκάδα πνπ
ζπγθξνηείηαη απφ άηνκα δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, ηα νπνία φκσο έρνπλ θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά (Hasselbring & Glaser, 2000).
Ηδηαίηεξα, ε αληίιεςε ηνπο, ε δηαδηθαζία πνπ δηακνξθψλνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηηο
εκπεηξίεο είλαη αξγή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε νξηζκέλεο παξαιιαγέο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε έιιεηςε ρσξηθήο αληίιεςεο, ε αηειήο αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ θαη ν
θαθφο ζπληνληζκφο θηλήζεσλ. Ζ ζθέςε ηνπο παξνπζηάδεη αλαθξίβεηεο ζηελ αλάιπζε
θαη ζηε ζχλζεζε θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ αθαηξεηηθή ζθέςε. ε φ,ηη αθνξά,
ηε κλήκε ηνπο, νη εκπεηξίεο απνθηψληαη αξγά θαη ρξεηάδνληαη πνιιαπιέο
επαλαιήςεηο, θαζψο μερλνχλ γξήγνξα θαη δπζθνιεχνληαη λα αλαθαιέζνπλ γεγνλφηα.
Ζ πξνζνρή ηνπο έρεη ρακειφ εχξνο πεδίνπ αλαθνξάο, δπζθνιεχνληαη λα κείλνπλ
ζπγθεληξσκέλνη

θαη

εχθνια

θνπξάδνληαη.

Ζ

ζέιεζε

ηνπο

παξνπζηάδεη

αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη αδπλακία λα μεθηλήζνπλ απφ κφλνη ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.
Έλα απφ ηα πην εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά είλαη εθείλν ηεο νκηιίαο, αθνχ
παξνπζηάδεηαη δηαηαξαρή ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ θαη δηαηαξαρή ηεο
αλάπηπμεο ιφγνπ, πνπ θάζε θνξά επεξεάδεηαη απφ ην βαζκφ ηεο λνεηηθήο
θαζπζηέξεζεο (Benda, Havlicek, Lohr & Havranek, 2011). Απηέο νη δπζθνιίεο
πνηθίινπλ ζηνλ βαζκφ θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξφνδν ηνπ
αηφκνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά
εξγαιεία πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή.
Μεξηθά

απφ

ηα

ζεκαληηθφηεξα

εθπαηδεπηηθά

εξγαιεία

πνπ

κπνξεί

λα

ρξεζηκνπνηήζεη ν εηδηθφο παηδαγσγφο, είλαη απηά πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ηερλνινγίεο
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ. Οη ΣΠΔ αλνίγνπλ λέεο επθαηξίεο γηα ηελ
εθπαίδεπζε παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία, παξέρνληαο δπλαηφηεηεο ελεξγνπνίεζεο
θαη ελδπλάκσζεο ηνπο (Stendal, 2012). Ζ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εηδηθή
εθπαίδεπζε θαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή
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παξέκβαζε ζε καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία πξνσζνχλ ηνλ εθζπρξνληζκφ ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Όζνλ αθνξά ην εξεπλεηηθφ κέξνο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηάθνξεο έξεπλεο, νη
νπνίεο κειεηνχλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκβάιινπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ
εθπαηδεπζε παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εμεηάδνπλ θαηά
πφζν ε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ λέσλ ηερλνινγηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ππνινγηζηήο,
βίληεν θηι.) ζπλδξάκνπλ ζηελ εθκάζεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ηα παηδηά κε
λνεηηθή αλαπεξία ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε έληαμή ηνπο ζηελ
θνηλσλία θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ
βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, αλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζεκαληηθφο
θξίλεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα
αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη λέεο ηερλνινγίεο. Χο εθ ηνχηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο
πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηεί
απνηειεζκαηηθά, δεκηνπξγψληαο έλα εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο.
ηελ εξγαζία καο παξνπζηάζακε νρηψ εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ηα νπνία έρνπλ
ζρεδηαζηεί απφ Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ
εθπαίδεπζε παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία. ηελ Διιάδα, ππάξρνπλ δηάθνξα
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη
εμάζθεζε ηθαλνηήησλ - δεμηφηεησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή εμέιημε ηνπ
καζεηή θαη ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία. Ζ εξγαζία καο ζηφρεπε
ζηελ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηφηεησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ
εθπαίδεπζε παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαζψο θαη ηελ δηεξεχλεζε ινγηζκηθψλ πνπ
έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα. Χζηφζν, επεηδή νη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ
ακέηξεηα

εθπαηδεπηηθά

θαη

παηδαγσγηθά

εξγαιεία,

ζα

πξνηείλακε

λα

πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην
εμσηεξηθφ θαη ηα νπνία κπνξνχλ έπεηηα απφ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηα
ειιεληθά δεδνκέλα, λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε
παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηα ειιεληθά ζρνιεία.
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