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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει στόχο την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισµικού 

για τη βελτίωση της φωνολογικής ενηµερότητας, γραφής και ανάγνωσης για παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες. Η εργασία παρουσιάζει την ανάλυση, το σχεδιασµό και την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού, καθώς και συγκεκριµένα σενάρια για την 

διδακτική του αξιοποίηση. 
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Σύνοψη 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει στόχο την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισµικού 

για τη βελτίωση της φωνολογικής ενηµερότητας, γραφής και ανάγνωσης για παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες.  

Η εργασία ξεκινά µε την περιγραφή του θέµατος και της σηµασίας του, καθώς και µε τη 

µεθοδολογία ανάπτυξης που ακολουθήθηκε. Στη συνέχεια περιγράφεται η ανάλυση των 

χρηστών (παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες), του γνωστικού αντικειµένου (φωνολογική 

ενηµερότητα, γραφή και ανάγνωση), καθώς και του περιβάλλοντος µάθησης µέσα στο οποίο 

θα αξιοποιηθεί το λογισµικό. Με βάση την ανάλυση αυτή, παρουσιάζεται ο σχεδιασµός των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της διεπαφής χρήσης, καθώς και η υλοποίησή τους. Η 

εργασία καταλήγει µε τα συµπεράσµατα και τις µελλοντικές βελτιώσεις του εκπαιδευτικού 

λογισµικού. 
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1. Εισαγωγή 

Καθορισµός Θέµατος και Στόχοι 

Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισµικού, 

βασισµένου σε ειδικά σενάρια και δραστηριότητες, που προορίζονται ιδιαίτερα για παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες. Επικεντρώνεται σε σενάρια που έχουν σχέση µε την φωνολογική 

ενηµερότητα αλλά και τη διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης, λόγω του ότι περιλαµβάνουν 

τις πιο συχνά εµφανιζόµενες µορφές Μαθησιακών ∆υσκολιών. Το λογισµικό θα µπορούσε 

να εµπλουτιστεί µε δραστηριότητες που αφορούν τη διδασκαλία της ορθογραφίας και τη 

κατανόηση κειµένου προκειµένου να βοηθήσει ακόµα περισσότερα άτοµα που 

αντιµετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες. Το παραπάνω, µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο 

βοήθηµα για τον εκπαιδευτικό, αλλά και να γίνει αφορµή για ακόµα περισσότερες 

πρωτοβουλίες σε αυτή τη κατεύθυνση. 

Η µάθηση, σύµφωνα µε τις σύγχρονες γνωστικές θεωρίες δεν είναι το αποτέλεσµα µιας 

παθητικής ανταπόκρισης του Οργανισµού µας σε ερεθίσµατα και ενισχύσεις αλλά 

περισσότερο, µια ενεργητική προσπάθεια ερµηνείας των εµπειριών µας (Greeno, Collins, & 

Resnick, 1996). Η κατανόηση της πληροφορίας δεν γίνεται από όλους µε τον ίδιο τρόπο. Οι 

προηγούµενες γνώσεις, το κοινωνικό µας περιβάλλον και οι αντιλήψεις µας για τη 

διαδικασία της µάθησης επηρεάζουν το τι και το πως µαθαίνουµε. Έχει αποδειχθεί επίσης ο 

ρόλος και η σηµασία της προηγούµενης γνώσης στη µάθηση. Τελικά η µάθηση, είναι 

περισσότερο ο µετασχηµατισµός και η αναδιοργάνωση των προηγούµενων γνώσεων, παρά η 

απλή συσσώρευση νέας γνώσης στις ήδη υπάρχουσες. Ο ρόλος της προηγούµενης γνώσης, 

γίνεται ακόµα πιο σηµαντικός αν δεχτούµε ότι οι µαθητές, συχνά αγνοούν τις πληροφορίες 

που έρχονται σε σύγκρουση µε τις απόψεις τους, ενώ συχνά προσαρµόζουν τις νέες 

πληροφορίες για να τις εντάξουν στα εννοιολογικά σχήµατα που ήδη κατέχουν (Wandersee, 

Mintzes, & Novak, 1994). Σε αυτή τη διαρκή και πολυεπίπεδη διαδικασία της µάθησης, µια 

συγκεκριµένη µερίδα µαθητών δυσκολεύεται και συχνά αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Αιτία 
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είναι κάποιες αδυναµίες που αφορούν κυρίως προβλήµατα και διαταραχές σε σχέση µε 

ικανότητες όπως η ακρόαση, η οµιλία, η ανάγνωση, η γραφή και η µαθηµατική σκέψη. Για 

την εκπαίδευση αυτής της ιδιαίτερης οµάδας µαθητών, είναι αναγκαία η υιοθέτηση νέων 

τρόπων διδασκαλίας, που θα λαµβάνει υπόψη τα προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητές τους. 

∆υστυχώς τις περισσότερες φορές, οι εκπαιδευτικοί, δεν έχουν στα χέρια τους τα απαραίτητα 

εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στο δύσκολο έργο τους ή δεν είναι κατάλληλα 

εκπαιδευµένοι ώστε να τα χρησιµοποιήσουν και να τα εκµεταλλευτούν µε τον βέλτιστο 

τρόπο.    

Σηµασία 

Παρατηρώντας κανείς την εξέλιξη των υπολογιστών τις τελευταίες δύο δεκαετίες, καταλήγει 

εύκολα στο συµπέρασµα ότι η εικόνα του χρήστη για αυτούς, καθώς και ο τρόπος 

αλληλεπίδρασης, είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τις δυνατότητες του υλικού αλλά και του 

λογισµικού. Η δίχως προηγούµενο βελτίωση της ποιότητας και των δυνατοτήτων του υλικού 

και του λογισµικού, αλλά και η µείωση των τιµών τους σε βαθµό που τα έκανε προσβάσιµα 

σε όλο και περισσότερους, µας οδήγησε σε νέους δρόµους. ∆ρόµους στους οποίους τα 

υπολογιστικά συστήµατα, ενσωµατώθηκαν στις µέχρι τότε καθηµερινές ασχολίες µας, 

βελτιώνοντας τόσο την αποτελεσµατικότητα όσο και την απόδοσή µας σε αυτές.  

Στο περιβάλλον αυτό, δε θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση η εκπαίδευση. Ήδη από το 

1985, παραγγέλθηκαν από τη Γαλλία 200.000 µικροϋπολογιστές οι οποίοι προορίζονταν για 

τα σχολεία της χώρας. Την ίδια εποχή στην πρώην Σοβιετική Ένωση είχαν εισαχθεί οι 

υπολογιστές στις ανώτερες τάξεις του 10ετούς βασικού και υποχρεωτικού πολυτεχνικού 

σχολείου και τα επόµενα χρόνια επεκτάθηκε η εισαγωγή τους και στις κατώτερες τάξεις. 

Ακολούθησαν οι ΗΠΑ µε έναν τουλάχιστον µικροϋπολογιστή σε κάθε σχολείο από το 1986, 

ενώ ανάλογα προγράµµατα εφαρµόστηκαν στη Γερµανία, στην Ελβετία, την Ουγγαρία, την 

Ιαπωνία και στις υπόλοιπες  χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε τα 

µειωµένα αντανακλαστικά της χώρας µας σε αυτή τη παγκόσµια τάση που γρήγορα 

παγιώθηκε. 
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Η αποτελεσµατικότητα των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία, δοκιµάστηκε και 

µελετήθηκε αρκετά από τότε. Ειδικότερα για την εκπαίδευση παιδιών µε µαθησιακές 

δυσκολίες, πολλοί ερευνητές συµφωνούν όσον αφορά τη θετική συνεισφορά του 

εκπαιδευτικού λογισµικού. Παράλληλα, προέκυψαν και αρκετοί προβληµατισµοί σχετικά µε 

το ρόλο των νέων αυτών συστηµάτων σε σχέση µε τον εκπαιδευτικό (Richard Howell, 

Elizabeth Sidorenko and James Jurica). Συχνά, η αδυναµία του σωστού προσδιορισµού του 

υποστηρικτικού ρόλου που πρέπει να έχει ο υπολογιστής στην εκπαιδευτική διαδικασία σε 

σχέση µε τον εκπαιδευτικό, οδήγησε σε αποθαρρυντικά αποτελέσµατα, τα οποία ευτυχώς δεν 

ανέκοψαν τη πρόοδο στο τοµέα της αξιοποίησής των νέων αυτών τεχνολογιών. Μερικά από 

τα πλεονεκτήµατα, της χρήσης  υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στα οποία 

συµφωνούν πολλοί ερευνητές (Odlin & Hutchins, 1996, MacArthur, 1996, Anderson-Inman, 

1999, Anderson-Inman & Knox-Quinn, 1997, Lewis & Neil, 1999, Wilkinson-Tilbrook, 

1995, Thomas Mick, Hawkridge & Vincent,1992) είναι τα εξής1: 

• Οι υπολογιστές είναι σταθεροί στη "συµπεριφορά τους". Ένα παιδί νιώθει να 

απειλείται λιγότερο, όταν διορθώνεται από τον υπολογιστή, απ' ότι από το δάσκαλο ή 

το γονέα. 

• Τα προγράµµατα µπορεί να χρησιµοποιηθούν πολλές φορές. Μπορεί να επιτευχθεί 

επανάληψη της µάθησης και ενδυνάµωση της προηγούµενης µάθησης. 

• Τα περισσότερα παιδιά βρίσκουν ότι είναι σχετικά εύκολο να χειριστεί κανείς τους 

υπολογιστές, µόλις του δοθεί η βασική βοήθεια. Φαίνεται να έχουν την "έβδοµη 

αίσθηση" την οποία δεν κατέχουν οι προηγούµενες γενιές. 

• Πολλά προγράµµατα είναι πολυαισθητηριακά, δηλαδή συµπεριλαµβάνουν το οπτικό, 

ακουστικό και κιναισθητικό στοιχείο, απαραίτητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον 

γλωσσικό και µαθηµατικό αλφαβητισµό. 

• Πολλά παιδιά ανακαλύπτουν ένα νέο κίνητρο µάθησης, όταν απογοητεύονται ή 

αισθάνονται ότι απειλούνται από την άµεση διδασκαλία. 

• Οι απαντήσεις δίνονται άµεσα. Αυτό µπορεί να µειώσει το ποσοστό λαθών. 

                                                

1 http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=176 

http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=176
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• Η εκµάθηση του χειρισµού του υπολογιστή ή το "φόρτωµα" προγραµµάτων µπορεί 

να βοηθήσει στην κατάκτηση επάλληλης σκέψης (sequential thinking). 

• Πολλά παιδιά θεωρούν ευκολότερο να διαβάσουν ένα κείµενο στην οθόνη του 

υπολογιστή απ' ότι ένα δικό τους γραπτό κείµενο. 

• Οι πληροφορίες µπορούν να τυπωθούν και να σωθούν. Τα παιδιά αισθάνονται 

περήφανα µε την παρουσίαση των εργασιών τους. 

• Οι υπολογιστές και τα προγράµµατα µπορούν να προσαρµοστούν στις ατοµικές 

ανάγκες και δυσκολίες του κάθε παιδιού. Π. χ. κατάλληλα τροποποιηµένα 

πληκτρολόγια, ειδικοί ποντίκια, προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ατοµικές 

ανάγκες. 

• Τα διδακτικά προγράµµατα προσφέρουν άµεση πληροφόρηση στο µαθητή για το 

αποτέλεσµα της κάθε δράσης του και θετική ενίσχυση σε κάθε σωστή απάντηση. 

• Ο υπολογιστής είναι ακούραστος. ∆εν αντιδρά αρνητικά όταν του ζητηθεί να 

επαναλάβει πληροφορίες ή δραστηριότητες. 

• Ο υπολογιστής έχει τη δυνατότητα να προάγει την κοινωνική αποδοχή στα άτοµα µε 

Μ∆, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να παράγουν έργο χωρίς το στίγµα της 

υποχώρησης (stigma of Withdrawal) και χωρίς να υπάρχει επιπρόσθετη στήριξη από 

το δάσκαλο στην τάξη. 

• Η ιδιωτική φύση της διάδρασης ανάµεσα στον υπολογιστή και το παιδί υποβοηθάει 

στη δηµιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος, στο οποίο το παιδί µπορεί να εκφραστεί 

αυθόρµητα, να ρισκάρει χωρίς το φόβο της γελοιοποίησης και του λάθους. 

Η πρόοδος στον τοµέα του εκπαιδευτικού λογισµικού γενικότερα αλλά και ειδικότερα όσον 

αφορά τους µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι συνεχής τα τελευταία χρόνια. Θα ήταν 

ευχάριστο, αν το συγκεκριµένο λογισµικό που αναπτύχθηκε και η ελεύθερη διάθεση του 

κώδικα, έδιναν την ευκαιρία σε ακόµα περισσότερους να προσφέρουν κάτι σε αυτή τη 

κατεύθυνση. Επίσης, µια πιθανή οργάνωση των χρηστών σε µια κοινότητα µε κοινά 

ενδιαφέροντα (µέσω µιας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή µέσω ενός δικτυακού 

τόπου/χώρου συζήτησης), σχετικά µε το θέµα αυτής της διπλωµατικής εργασίας θα 

µπορούσε να έχει πολύ αξιόλογα αποτελέσµατα.  
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Στην Ελλάδα, έχουν ήδη υπάρξει κάποια πακέτα λογισµικού µε σκοπό να συνδράµουν στην 

εκπαίδευση παιδιών στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού («Χώρα των Λενώ», «Ενσφηνόµατα», 

«Ιδεοκατασκευές» και «Καθώς µεγαλώνουµε στον κόσµο των Ελληνικών» είναι κάποια από 

αυτά), αλλά δυστυχώς κανένα από αυτά δεν λαµβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες των 

µαθητών που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες. Πάντως, έχουν γίνει και γίνονται 

προσπάθειες µε κάποια πακέτα λογισµικού που αξιολογούν και προσπαθούν να διαγνώσουν 

µαθησιακές δυσκολίες στους µαθητές2. Ας ελπίσουµε ότι τα επόµενα χρόνια, να καλυφθεί 

όσο το δυνατό µεγαλύτερο µέρος από το κενό που υπάρχει στη διδασκαλία αυτής της 

ιδιαίτερης κατηγορίας µαθητών µε καλοφτιαγµένο λογισµικό που θα τους βοηθήσει να 

ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. ∆υστυχώς µέχρι σήµερα, η εµπειρία έχει επιβεβαιώσει 

αρκετές φορές το φαινόµενο του Matthew3 κατά το οποίο διαπιστώνεται ότι υπάρχει η τάση 

µαθητές µε αναγνωστικές δυσκολίες να εξασκούνται λιγότερο στην ανάγνωση (κα την 

διδασκαλία και πρακτική) απ‘ ότι οι υπόλοιποι µαθητές µε αποτέλεσµα να διευρύνεται το 

χάσµα µεταξύ τους (Allington & McGill-Frazen, 1989; Allington & Walmsley, 1995). 

                                                

2 Βλέπε βιβλιογραφία και πηγές στο διαδίκτυο. 

3 Matthew Effect (Stanovich, 1986; Walberg & Tsai, 1983) 
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Μεθοδολογία Ανάπτυξης 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας και προκειµένου να έρθει σε πέρας η ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού λογισµικού, επιλέχτηκε ένα συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης µε βάση τις 

δυνατότητες που υπήρχαν. Γενικά, η ανάπτυξη λογισµικού4, είναι µια χρονοβόρα και 

πολυεπίπεδη διαδικασία που συνήθως εµπλέκει πολλές διαφορετικές οµάδες ανθρώπων, µε 

διαφορετικές δραστηριότητες η κάθε µια. Τα µοντέλα ανάπτυξης, δίνουν µεγάλη σηµασία 

στον συντονισµό και στην όσο το δυνατό πιο αποδοτική συνεργασία αυτών των οµάδων. Στη 

περίπτωση µας, η κυρίως διαδικασία ανάπτυξης του λογισµικού περιλάµβανε ένα µόνο 

µέλος, το οποίο βέβαια βρισκόταν σε επαφή µε άτοµα που βοήθησαν σε πολλούς τοµείς µε 

τις παρατηρήσεις και τις συµβουλές τους. Σε αντίθεση µε µύθους που επικρατούν εδώ και 

χρόνια σχετικά µε την ανάπτυξη λογισµικού είναι χρήσιµο να έχουµε στο µυαλό µας τα 

ακόλουθα: 

• Η εργασία µας δεν τελειώνει τη στιγµή που το πρόγραµµα αρχίζει να λειτουργεί 

• Μέχρι την ολοκλήρωσή του, µπορούµε και πρέπει να αξιολογούµε την ποιότητά του 

(αξιοπιστία, απόδοση). 

• Το τελικό πρόγραµµα δεν αρκεί. Η επαρκής τεκµηρίωση και η αναγκαία υποστήριξη 

είναι αναγκαία. 

• Οι αλλαγές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του λογισµικού που αναπτύσσουµε κοστίζουν 

Το θεωρητικό µοντέλο του σχεδιασµού που ακολουθήθηκε, ήταν από την αρχή 

ανθρωποκεντρικά προσανατολισµένο. Στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασµό, ο χρήστης, οι 

ανάγκες και οι ιδιαιτερότητές του µπαίνουν στο κέντρο της διαδικασίας ανάπτυξης.  Οι 

χρήστες έχουν ενεργή ανάµιξη και οι παρατηρήσεις τους διαµορφώνουν σε κάποιο βαθµό το 

τελικό πρόγραµµα. ∆υστυχώς οι δυνατότητες κυρίως σε χρόνο δεν επέτρεψαν την πλήρη 

υιοθέτηση αυτών των αρχών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του λογισµικού. Ο τελικός 

χρήστης, δεν είχε τη δυνατότητα να διαµορφώσει το τελικό αποτέλεσµα στο βαθµό που θα 

                                                

4 Αναλυτικές πληροφορίες για την ανάπτυξη και τον κύκλο ζωής του λογισµικού, µπορούν να αναζητηθούν σε 

βιβλία σχετικά µε την ανάπτυξη και σχεδίαση λογισµικού. Είναι ένας κλάδος της επιστήµης των υπολογιστών 

που συνεχίζει και αυτός να εξελίσσεται ραγδαία στις µέρες µας. 
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θέλαµε. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε ένα διαδραστικό ερωτηµατολόγιο το οποίο έχει σαν 

σκοπό του τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε την αλληλεπίδραση του τελικού χρήστη 

µε το εκπαιδευτικό λογισµικό κάτι που θα βοηθήσει σε µελλοντικές προσθήκες και 

βελτιώσεις του συστήµατος. 

Όσον αφορά το µοντέλο που χρησιµοποιήσαµε για την οργάνωση της ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού λογισµικού5 λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω πιθανά µοντέλα της «τεχνολογίας 

λογισµικού6»: Μοντέλο καταρράκτη, Μοντέλο V, Σπειροειδές µοντέλο, Μοντέλο µε 

δηµιουργία πρωτοτύπων, Μοντέλο ανάπτυξης σε φάσεις, Μοντέλο µετασχηµατισµού και 

Μοντέλο του πίδακα. Από τα παραπάνω, επιλέχτηκε το γραµµικό µοντέλο του καταρράκτη 

τόσο για την απλότητά του, όσο και γιατί ταιριάζει περισσότερο στην απουσία διαφορετικών 

οµάδων εργασίας. 

Ακολουθώντας το µοντέλο αυτό, το σύστηµα αναπτύχθηκε περνώντας ολόκληρο από 

διαδοχικές επιµέρους φάσεις, καθεµία από τις οποίες θεωρείται περατωµένη µε την 

παραγωγή ορισµένων συστατικών λογισµικού. Κάθε επιµέρους φάση ολοκληρώθηκε µε µια 

εργασία επαλήθευσης / επικύρωσης των προϊόντων της, κατά την οποία αποφασίζεται η 

µετάβαση ή όχι στην επόµενη. Χαρακτηριστικό του µοντέλου του καταρράκτη είναι ότι, για 

να ξεκινήσει µια φάση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η προηγούµενη. Η ανάπτυξη µε 

τον τρόπο αυτό χαρακτηρίζεται ακολουθιακή, διότι οι επιµέρους φάσεις από τις οποίες 

διέρχεται είναι διακριτές και ακολουθούν η µία την άλλη. Εκτός από τα παραπάνω 

λεπτοµερή βήµατα της διαδικασίας ανάπτυξης, τα βασικά στάδια του µοντέλου αυτού είναι 

τα ακόλουθα: 

• Ανάλυση και καθορισµός του προβλήµατος: Εδώ µελετήσαµε το πρόβληµα, τις 

παραµέτρους του και τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί αυτό να επιλυθεί. Μέσω 

του διαδικτύου και της σχετικής βιβλιογραφίας, έγινε προσπάθεια να επιλεγεί η πιο 

κατάλληλη τεχνολογία για την συγκεκριµένη υλοποίηση. Μελετήθηκαν εναλλακτικά 

εργαλεία και τρόποι υλοποίησης και µια µικρή προσπάθεια αποτίµησης των 

πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των πιθανών λύσεων. 

                                                

5 Αναφέρονται συχνά σαν µοντέλα διεργασιών λογισµικού ή µοντέλα διεργασιών ανάπτυξης λογισµικού 

6 Περισσότερα µπορούν να αναζητηθούν στο Τεχνολογία λογισµικού: Θεωρία και πράξη – Τόµος 1,2 2003-

2004 (Pfleeger, S.L) 
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Εικόνα 1 – Μεθοδολογία Ανάπτυξης 

• Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση: Σε αυτά τα στάδια συγκεντρώθηκαν οι 

απαραίτητες πληροφορίες για τους χρήστες του εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Χαρακτηριστικά των τελικών χρηστών όπως η ηλικία, οι ιδιαιτερότητες τους, οι 

πιθανές προτιµήσεις τους αλλά και το γενικότερο περιβάλλον µέσα στο οποίο θα 

λειτουργήσει το σύστηµά, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σχεδίαση του συστήµατος. 

Παράλληλα, οποιεσδήποτε σχεδιαστικές αποφάσεις χρειάστηκε να παρθούν κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης, έλαβαν υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις. Πληροφορίες 

συγκεντρώθηκαν πρωτίστως από τη βιβλιογραφία, αλλά και από ειδικούς του πεδίου 

των µαθησιακών δυσκολιών. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί, ότι αρκετές φορές, 

περιορισµοί στις δυνατότητες ανάπτυξης, δεν επέτρεψαν την αξιοποίηση στο έπακρο 

όλων αυτών των χρήσιµων παρατηρήσεων που προέκυψαν από τη µελέτη. 



Β. Κλωνής Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

Φεβρουάριος 2010 9 

• Κωδικοποίηση – υλοποίηση: Από αυτή τη χρονική φάση, ξεκινάει η τελική 

παραγωγή κώδικα του λογισµικού. Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού, 

εκτός από τα αρκετά διαφορετικά εργαλεία στα οποία στηρίχτηκε, αναπτύχθηκε κατά 

βάση χρησιµοποιώντας µια παραλλαγή της τεχνολογίας του flash και του actionscript 

και συγκεκριµένα του εργαλείου SWiSH Max και της swishcript. Οι επιµέρους 

µονάδες του συστήµατος7, ελέγχθηκαν ξεχωριστά όσον αφορά τη λειτουργία τους και 

το κατά πόσο τηρούν τις απαιτήσεις που τέθηκαν στα προηγούµενα στάδια. 

Ελέγχθηκε επίσης και η σωστή αλληλεπίδραση µεταξύ τους, ώστε να έχουµε στο 

τέλος αποδεκτά αποτελέσµατα από τη λειτουργία του λογισµικού. 

• ∆οκιµή συστήµατος – αξιολόγηση: Σε αυτό το στάδιο ελέγχθηκε η συνολική 

λειτουργία του συστήµατος που αναπτύχθηκε. Με κατάλληλες, ελεγχόµενες εισόδους 

και επιλογές, δοκιµάστηκε το αν τα αποτελέσµατα είναι τα αναµενόµενα. Η 

διαδικασία αυτή, γενικά µπορεί να γίνει και µέσω αυτοµατοποιηµένων εργαλείων 

λογισµικού ωστόσο για το συγκεκριµένο λογισµικό ακολουθήθηκε η δοκιµή µέσω 

εξάντλησης όλων των πιθανών σεναρίων χρήσης. Στο σηµείο αυτό, θα µπορούµε 

όπως ειπώθηκε και προηγουµένως, να αξιολογήσουµε την ευχρηστία, την απόδοση, 

τη λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα του λογισµικού ρωτώντας τους 

τελικούς χρήστες ή και ειδικούς του πεδίου της εφαρµογής. Κάτι τέτοιο, δυστυχώς 

δεν ήταν εφικτό κατά τη διάρκεια της συγγραφής λόγο έλλειψης χρόνου, 

αναπτύχθηκε όµως για αυτό το σκοπό ένα αλληλεπιδραστικό ερωτηµατολόγιο, το 

οποίο µπορεί να δώσει µια καλή εικόνα για την εντύπωση που σχηµάτισε ο τελικός 

χρήστης για το εκπαιδευτικό λογισµικό. 

Όσον αφορά το επόµενο και τελευταίο στάδιο µετά από την παραγωγή του τελικού 

λογισµικού, δηλαδή τη λειτουργία και τη συντήρησή του, δηµιουργήθηκε ένας δικτυακός 

τόπος ικανός να φιλοξενήσει κάθε τι σχετικό µε το λογισµικό και µια διαδικτυακή κοινότητα 

που ασχολείται µε την περαιτέρω ανάπτυξή του ή απλά τη χρήση του. Αξίζει τέλος να 

σηµειωθεί ότι κατά τη φάση της ανάπτυξης στα στάδια που αναλύθηκαν παραπάνω, συχνά 

προέκυψε ή ανάγκη αναθεώρησης και αλλαγών των απαιτήσεων που είχαν προηγηθεί στο 

αρχικό στάδιο.  

                                                

7 Στην τελική υλοποίηση, κάθε οθόνη του προγράµµατος αποτελείται από µια ξεχωριστή δοµική µονάδα η 

οποία περιλαµβάνεται σε ένα ξεχωριστό «scene» µέσα στο εργαλείο ανάπτυξης του swish max. 
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2. Ανάλυση 

Μαθησιακές ∆υσκολίες 

Είναι γεγονός, ότι ένα σηµαντικό ποσοστό του µαθητικού πληθυσµού δυσκολεύεται να 

παρακολουθήσει το σχολικό πρόγραµµα. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην 

Ευρώπη περίπου 10% του πληθυσµού της παρουσιάζει κάποια µορφή αναπηρίας 

(Ευρωπαϊκή Οργανισµός Ειδικής Αγωγής / Watkins,2001:6) και υπολογίζεται ότι υπάρχουν 

84 εκατοµµύρια µαθητές - περίπου το 22% ή 1 στους 5 του συνολικού µαθητικού πληθυσµού 

που χρειάζεται ειδική εκπαίδευση, είτε µέσα σε κοινές τάξεις, είτε σε ειδικές τάξεις, είτε σε 

ειδικά ιδρύµατα. Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες συνιστούν τη µεγαλύτερη κατηγορία ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών και σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, διεθνή κι ελληνική, το 50% των  

µαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, έχουν διάγνωση Μαθησιακών 

∆υσκολιών. Μάλιστα, το 80% από αυτές αφορούν δυσκολίες στην ανάγνωση (Παντελιάδου, 

2004 Kavale & Forness, 2000). 

Οι αναφορές στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά και οι ενήλικες στη µάθηση, οι 

πιθανές αιτίες, αλλά και η συνεισφορά τους στις ατοµικές διαφορές, εµφανίζονται από την 

αρχαία Ελλάδα (Mann, 1979).Η πρώτη φορά που ο όρος µαθησιακή δυσκολία εµφανίζεται 

στη βιβλιογραφία της ειδικής αγωγής είναι το 1962, από τον Samuel Kirk (Hammill, 1990)8. 

O Kirk χρησιµοποίησε αυτό τον όρο για να αναφερθεί στην περίπτωση ενός παιδιού και την 

αναντιστοιχία ανάµεσα στις εµφανείς ικανότητες του να µάθει και την τελική του απόδοση. 

Από τότε έχει παραχθεί ένα µεγάλο σύνολο ορισµών ανάλογα µε την κυρίαρχη αντίληψη 

κάθε εποχής σχετικά µε τη φύση των µαθησιακών δυσκολιών. Πρόκειται για µια διαδικασία 

που δεν έχει περατωθεί ακόµη: Η επιστηµονική κοινότητα βρίσκεται σε µια διαρκή 

προσπάθεια για βελτίωση του ορισµού. 

                                                

8 Το επιστηµονικό ενδιαφέρον για τις απρόσµενες δυσκολίες µάθησης που δεν µπορούν να εξηγηθούν από το 

νοητικό δυναµικό των µαθητών, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. 
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Εικόνα 2 - Κατηγοριοποίηση Μαθητών Ειδικής Αγωγής 

Συχνά, ο όρος Μαθησιακές ∆υσκολίες χρησιµοποιείται από εκπαιδευτικούς και γονείς 

ελαστικά και µε ιδιαίτερη ευκολία, κάτι που δηµιουργεί σύγχυση. Οι κύριοι λόγοι που 

οδηγούν στη καταχρηστική χρήση του όρου Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι αρκετοί και 

κινούνται γύρω από τους παρακάτω δύο άξονες (Σ. Παντελιάδου)9: 

• Παραδοσιακά η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί µε 

µαθησιακές δυσκολίες είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το οποίο όµως δεν τα 

καταφέρνει σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα στο σχολείο. Η εικόνα αυτή είναι 

ιδιαίτερα προσφιλής τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς. Έτσι γονείς 

παιδιών που αποτυγχάνουν στο σχολείο για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. νοητική 

στέρηση) οικειοποιούνται µε προθυµία τον όρο µαθησιακές δυσκολίες για το παιδί 

τους, εφόσον αυτός στερείται κάθε παθολογικής η κοινωνικής επιβάρυνσης και 

επιπλέον εξασφαλίζει τη δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικής βοήθειας. Αλλά και οι 

εκπαιδευτικοί οικειοποιούνται αυτό τον όρο διότι δεν είναι φορτισµένος αρνητικά, 

δεν είναι απειλητικός και διευκολύνει την επικοινωνία τους µε τους γονείς ιδιαίτερα 

στο χώρο της ειδικής αγωγής. Τέλος ο όρος µαθησιακές δυσκολίες είναι 

                                                

9 Περισσότερα µπορούν να αναζητηθούν στο Μαθησιακές ∆υσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Τι & Γιατί 

(Σουζάνα Παντελιάδου) 



Β. Κλωνής Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

Φεβρουάριος 2010 12 

επιστηµονικός και υπονοεί ότι το πρόβληµα είναι ενδογενές στο µαθητή -αν και όχι 

παθολογικό- αίροντας τις ευθύνες των εκπαιδευτικών και των γονέων. 

• Παρά την ενδογενή φύση των µαθησιακών δυσκολιών ο συγκεκριµένος όρος 

παραπέµπει στην ανάγκη για παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί 

τον χρησιµοποιούν συχνά για όλα τα παιδιά που χρειάζονται εκπαιδευτική βοήθεια 

ενώ η ένταξη ενός παιδιού σε ειδική τάξη γίνεται µετά από απλή συµφωνία µεταξύ 

του σχολείου και των γονέων παιδιού. Τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο 

(Τσουκαλά, Θωµαΐδου, Μακρή, Γιουρούκος & Μπάκουλα, 1994. Shepard, Smith & 

Vojir, 1983) έχει καταγραφεί ότι σηµαντικός αριθµός παιδιών χαρακτηρίζονται ως 

παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες χωρίς αυτό να ισχύει στην πραγµατικότητα. Έτσι ο 

εν λόγω όρος χρησιµοποιείται για παιδιά που έχουν προβλήµατα στη µάθηση 

εξαιτίας κοινωνικών ή οικογενειακών προβληµάτων, για παιδιά παλιννοστούντων µε 

διαφορετική µητρική γλώσσα, για παιδιά Τσιγγάνων και για παιδιά µε προβλήµατα 

κοινωνικής προσαρµογής ή µε ελαφρά νοητική υστέρηση 

Το National Joint Committee on Learning Disabilities (Hammil, 1987:23) ύστερα από 

εξάχρονη διεπιστηµονική έρευνα κατέληξε στον εξής ορισµό: "Μαθησιακές δυσκολίες είναι 

ένας γενικός όρος ο οποίος αναφέρεται σε µια ετερογενή οµάδα διαταραχών που προέρχεται 

από σοβαρές δυσκολίες στην εκµάθηση και χρήση του λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, 

της λογικής σκέψης και των µαθηµατικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς 

και υποστηρίζεται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος. 

Συχνά µαθησιακές δυσκολίες µπορεί να υπάρχουν και σε συνθήκες ανεπάρκειας π.χ. 

αισθητηριακές βλάβες, νοητική καθυστέρηση, κοινωνική ή συναισθηµατική διαταραχή. 

Μπορεί επίσης να συνυπάρχουν και µε περιβαλλοντικού τύπου προβλήµατα όπως 

πολιτισµική αποστέρηση, ακατάλληλη ή ανεπαρκή διδασκαλία κ.τ.λ. Πρέπει όµως να 

τονιστεί ότι δεν είναι άµεσο αποτέλεσµα των συνθηκών αυτών" 

Το εύρος των µαθησιακών δυσκολιών είναι πολυποίκιλο. Μια απλή κατηγοριοποίηση των 

διάφορων τύπων µαθησιακών δυσκολιών καταλήγει σε τρεις βασικές κατηγορίες. Πιο 

συγκεκριµένα, οι µαθησιακές δυσκολίες χωρίζονται σε10:  

                                                

10 Σύµφωνα µε το σύνδεσµο http://el.wikipedia.org/wiki/Μαθησιακές_δυσκολίες 

http://el.wikipedia.org/wiki/?a??s?a???_d?s????e?
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• ∆υσκολίες λόγου και οµιλίας. Πρόκειται για δυσκολίες στην παραγωγή και 

κατανόηση του προφορικού λόγου. Τέτοιες µπορεί να αφορούν την παραγωγή ήχων 

(άρθρωση), τη µετατροπή ιδεών σε λόγο (έκφραση) ή τη κατανόηση των λεγοµένων 

του συνοµιλητή. 

• ∆υσκολίες γραπτού λόγου. Οι δυσκολίες αυτές µπορεί να αφορούν προβλήµατα 

στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου, προβλήµατα ορθογραφίας και 

γενικότερα προβλήµατα στην παραγωγή γραπτού λόγου. Σε αυτές 

συµπεριλαµβάνεται και η περισσότερο γνωστή περίπτωση της δυσλεξίας (συχνά 

αναφέρεται και ως ειδική µαθησιακή δυσκολία). 

• ∆υσκολίες µαθηµατικού λόγου. Σε αυτή την κατηγορία εµπίπτουν δυσκολίες στην 

αναγνώριση αριθµών και µαθηµατικών συµβόλων, στην αποµνηµόνευση της 

προπαίδειας, στην κατανόηση αφηρηµένων µαθηµατικών εννοιών και στην επίλυση 

µαθηµατικών προβληµάτων. Όπως και στην περίπτωση της προηγούµενης 

κατηγορίας (δυσκολίες γραπτού λόγου), πρόκειται για µορφές µαθησιακής 

δυσκολίας που, για προφανείς µάλλον λόγους, τις περισσότερες φορές ανιχνεύονται 

µετά την ένταξη του ατόµου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Άλλες δυσκολίες. Σε αυτή τη κατηγορία εντάσσονται δυσκολίες οι οποίες 

επηρεάζουν σαφώς τη διαδικασία της µάθησης και µπορούν να ενταχθούν κάτω από 

τον όρο "µαθησιακές δυσκολίες", χωρίς να εµπίπτουν σε µία από τις παραπάνω 

κατηγορίες. Τέτοιες είναι οι οπτικοκινητικές διαταραχές. 

Τόσο ο τρόπος µε τον οποίον εκδηλώνονται όσο και η πιθανή αιτιολογία των µαθησιακών 

δυσκολιών εµφανίζεται ιδιαίτερα διαφοροποιηµένα σε βαθµό που είναι δύσκολο να 

εντοπιστούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Ως 

χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών έχουν καταγραφεί οι δυσκολίες αντίληψης, οι κινητικές 

διαταραχές, οι διαταραχές προσοχής, οι διαταραχές µνήµης, τα προβλήµατα κοινωνικο-

συναισθηµατικής φύσης, τα προβλήµατα κινήτρων και διαταραχές µεταγνωστικής φύσης 

(Mercer, 1987, Kirk & Gallagher, 1989). Ωστόσο όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

παρατηρούνται και σε πολλές άλλες κατηγορίες ειδικών αναγκών µε αποτέλεσµα να 

συνεισφέρουν ελάχιστα στη διαφορική διάγνωση των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες. 
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Σχετικά µε την έρευνα για την αιτιολογία των µαθησιακών δυσκολιών, διαπιστώνουµε ότι 

κατά τις πρώιµες περιόδους της µελέτης τους, περιστράφηκε γύρω από τη νευρολογική 

θεωρία (Hermann, 1959. Orton, 1925. 1937. Hinshelwood,  1917). Ενοχοποιήθηκαν 

εγκεφαλικές βλάβες, ελάχιστης έκτασης, οι οποίες δεν µπορούσαν να εντοπιστούν από 

παραδοσιακές µεθόδους απεικόνισης. Στη συνέχεια εξετάστηκαν ως αιτιακοί παράγοντες 

οπτικά και ακουστικά αντιληπτικο-κινητικά ελλείµµατα, γενετικές αιτίες, αλλά και 

προβλήµατα στα συγκεκριµένα εγκεφαλικά µέρη, όπως η παρεγκεφαλίδα (Ορισµός και 

Περιεχόµενο των Μ.∆- Γ. Μπότσας και Σ. Παντελιάδου). 

 Ο βασικότερος µέχρι στιγµής ισχυρός αιτιακός παράγοντας, είναι τα προβλήµατα στη 

γλωσσική επεξεργασία. Μάλιστα το έλλειµµα στη φωνολογική επίγνωση, τη γνώση και τη 

χρήση των φωνηµάτων της γλώσσας, θεωρούνται ο σηµαντικότερος προβλεπτικός 

παράγοντας του κυριότερου τύπου µαθησιακών δυσκολιών, των αναγνωστικών δυσκολιών 

(Wagner,  Torgesen  & Rashotte, 1994. Stanovich, 1988. Wagner, & Torgesen,1987). Η 

υπόθεση είναι πως η ελλειµµατική φωνολογική επίγνωση οδηγεί σε δυσκολίες αποθήκευσης 

ή/και ανάκλησης και επεξεργασίας των λέξεων ως ενοποιηµένων συνόλων και διακριτών 

ορθογραφικών αναπαραστάσεων. Παρουσιάζεται δυσκολία στο να δηµιουργηθούν 

σύνδεσµοι γραπτής και προφορικής αναπαράστασης της λέξης και εποµένως έλλειψη 

άνεσης και ευχέρειας αποκωδικοποίησης (Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004. 

Snowling, 2000).  

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

διαφοροποιούνται σηµαντικά από µαθητή σε µαθητή, για κάθε γνωστικό αντικείµενο και σε 

κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα. Κυρίως όµως αφορούν το χειρισµό του γραπτού/προφορικού 

λόγου και σε αρκετές περιπτώσεις στα µαθηµατικά. 
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Φωνολογική Ενηµερότητα 

Η φωνολογική ενηµερότητα, έχει να κάνει µε τη σαφή κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται 

από διακριτά µέρη και στην ικανότητα χρήσης αυτών των µερών (Blachman, 1994). 

Πρόκειται για µια µεταγλωσσική δεξιότητα µε την οποία το άτοµο κατανοεί την εσωτερική 

δοµή της γλώσσας υπερβαίνοντας την επικοινωνιακή πρόθεσή της. Ένα άτοµο το οποίο έχει 

αναπτυγµένη τη φωνολογική του ενηµερότητα, µπορεί να παράγει και να αναγνωρίζει 

οµοιοκαταληξίες, να συνθέτει και να αναλύει λέξεις σε συλλαβές και φωνήµατα, να 

αποµονώνει να προσθέτει και να αφαιρεί φωνήµατα ώστε να δηµιουργεί νέες λέξεις και 

γενικά να επιδρά στα δοµικά στοιχεία του προφορικού λόγου και να τα χειρίζεται (Ball, 

1993). Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι η φωνολογική ενηµερότητα δεν αποτελεί µια 

µονοδιάστατη γνωστική δεξιότητα, αλλά αποτελείται από ένα σύνολο επιµέρους δεξιοτήτων 

που αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας και χειρισµού του λόγου και 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθµό δυσκολίας (Adams, 1990).  

∆ιακρίνουµε τη φωνολογική ενηµερότητα σε συλλαβική και φωνηµική, ανάλογα µε το είδος 

της φωνολογικής µονάδας που απαιτείται από το παιδί να χειριστεί. Οι διαφορετικοί τρόποι 

χειρισµού και επεξεργασίας των λέξεων, συλλαβών ή φωνηµάτων διαµορφώνει ένα µωσαϊκό 

δεξιοτήτων µε κύρια χαρακτηριστικά του τα εξής (Yopp, 1988):  

• ανάλυση 

• σύνθεση 

• διάκριση  

• αποµόνωση  

• αφαίρεση και πρόσθεση 

• αντιστροφή 

Οι παραπάνω δεξιότητες αναπτύσσονται σταδιακά και ο βαθµός στον οποίο επιτυγχάνονται 

έχει σχέση µε την ηλικία του παιδιού. 

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι πρώτες αναγνωστικές «πράξεις» του 

παιδιού δεν πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και 
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γραφής αλλά αρκετά πιο νωρίς. Στη πραγµατικότητα, οι πρώτες εµπειρίες γραµµατισµού του 

παιδιού έρχονται από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του, µέσα από 

συνηθισµένα, καθηµερινά ερεθίσµατα 11 (Goodman, 1988). Ακόµα και όταν δεν είναι 

λειτουργικός αναγνώστης, αυτές οι πρώιµες αναγνωστικές εµπειρίες του παιδιού και οι 

πρώτες προσπάθειές του για κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου, συµβάλλουν 

θετικά στη µελλοντική αναγνωστική του επίδοση (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, 

1985). Τα προηγούµενα, τονίζουν τη σηµασία του ρόλου των γονέων οι οποίοι πρέπει να 

καλλιεργούν τις εµπειρίες γραµµατισµού. Επίσης, ο νηπιαγωγός και ο εκπαιδευτικός της Α 

δηµοτικού, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης του 

γραµµατισµού κάθε παιδιού. 

Η φωνολογική ενηµερότητα, φαίνεται να σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε την αναγνωστική 

δεξιότητα (Blachman, 1994. Tangel & Blackman, 1992. Wagner & Torgesen, 1987. Brasley 

& Bryant, 1983. Lewkowicz, 1980). Κάθε νέα έρευνα που διενεργείται περιλαµβάνει και µια 

νέα παράµετρο η οποία συµµετέχει στην πολυδιάστατη νοητική λειτουργία της ανάγνωσης. 

Πριν το παιδί µάθει να γράφει και να διαβάζει, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο προφορικός 

λόγος διακρίνεται σε φωνολογικές µονάδες. Η ανάπτυξη εποµένως της φωνολογικής 

ενηµερότητας είναι απαραίτητη για την οµαλή µετάβαση από τον προφορικό στον γραπτό 

λόγο. Ενδεικτικό είναι επίσης το γεγονός ότι όλες οι διδακτικές µεθοδολογίες κατάκτησης 

της ανάγνωσης ανεξάρτητα από τη βασική θεωρητική τους τοποθέτηση, αναφέρονται στην 

εξοικείωση των µαθητών µε τη φωνολογική δοµή των λέξεων.  Η Montessori καλλιεργούσε 

τη φωνολογική επίγνωση ζητώντας από τα παιδιά να επαναλαµβάνουν το φθόγγο κάθε 

γράµµατος, δηλαδή ανέλυαν φωνολογικά τη λέξη ενώ προσπαθούσαν να τη γράψουν. Η 

ολική ή αναλυτική µέθοδος ξεκινούσε από την πρόταση, η διδακτική επεξεργασία της οποίας 

κατέληγε σταδιακά από τη λέξη, στις συλλαβές της, στα γράµµατά τους και στο φθόγγο που 

καθένα αναπαριστά. Όπως γίνεται φανερό, µε συνθετικό ή αναλυτικό τρόπο, η διδασκαλία 

της φωνολογικής ευαισθητοποίησης στηρίχθηκε στην άµεση σύνδεση γράµµατος µε 

φώνηµα. Αρκετές έρευνες των τελευταίων ετών έδειξαν ότι ο τρόπος αυτός (συνδυασµός της 

διδασκαλίας φωνηµικής ευαισθητοποίησης µε τη διδασκαλία των γραφοφωνηµικών 

αντιστοιχιών) είναι ο πλέον αποτελεσµατικός για τη διευκόλυνση της εκµάθησης της 

                                                

11 Ανάγνωση ή ακρόαση ιστοριών, αφηγήσεις, ανάγνωση λέξεων σε επιγραφές προϊόντων και καταστηµάτων 

είναι κάποια από αυτά. 
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ανάγνωσης (Blachman, Ball, Black, & Tangel, 1994. Bradley & Bryant, 1983. Byrne & 

Fielding-Barnsley, 1995. Iversen & Tunmer, 1993). 

Η µέθοδος Elkonin (1973) εστιάζει στην αισθητοποίηση της φωνολογικής δοµής των λέξεων 

και αποτελεί στοιχείο των περισσοτέρων σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων της 

φωνολογικής επίγνωσης. Οι δραστηριότητες αισθητοποίησης της φωνηµικής δοµής των 

λέξεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διδακτικά προγράµµατα για µαθητές που δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει τη φωνηµική δοµή και εκδηλώνουν λάθη προσθέσεων, αφαιρέσεων, 

αντιµεταθέσεων και αντικαταστάσεων στην αποκωδικοποίηση και στην ορθογραφία 

(∆ιδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες, Σουζάνα 

Παντελιάδου - Φαίη Αντωνίου, Βασίλειος Κωτούλας 2008). 

Επειδή ο χειρισµός συλλαβών είναι ευκολότερος από το χειρισµό φωνηµάτων και 

προκειµένου να εξοικειωθούν οι µαθητές µε το χειρισµό µιας τεχνικής, είναι προτιµότερο να 

πραγµατοποιείται αρχικά σε επίπεδο συλλαβής και στη συνέχεια σε επίπεδο φωνήµατος. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πλήθος ερευνών, ανέδειξαν την αξιολόγηση της φωνολογικής 

ενηµερότητας ως το πλέον αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης για τη µελλοντική εµφάνιση 

αναγνωστικών δυσκολιών (Vellutino, 1991. Wagner, Torgesen &Rashotte, 1994). 



Β. Κλωνής Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

Φεβρουάριος 2010 18 

Γραφή και Ανάγνωση 

Το βασικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στην 

επεξεργασία του γραπτού λόγου είναι η δυσκολία στην ανάγνωση (Siegel, 2003. Lyon 1998). 

Πιο συγκεκριµένα, τα επιµέρους προβλήµατα που σχετίζονται µε την ανάγνωση είναι τα 

εξής: 

• ∆υσκολίες αναγνωστικής αποκωδικοποίησης. Όταν λέµε αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση, εννοούµε τη διαδικασία χειρισµού του αλφαβητικού κώδικα. Οι 

δυσκολίες αυτής της κατηγορίας, συνδέονται µε το πυρήνα των Μαθησιακών 

∆υσκολιών. Ήδη από το νηπιαγωγείο και στην αρχή της σχολικής ηλικίας, 

εκδηλώνονται πολλές δυσκολίες στο χειρισµό του προφορικού λόγου (Blackman, 

1997. Bradley & Bryant, 1983. Stanovich, 1986). Η ύπαρξη ενός ελλείµµατος 

φωνολογικής επεξεργασίας δυσκολεύει τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στην 

κατάκτηση της αλφαβητικής αρχής και στην εµπέδωση της αποκωδικοποίησης 

(Κωτούλας, 2003. Πόρποδας 1992). Στις επόµενες τάξεις του δηµοτικού, οι 

παραπάνω µαθητές παρουσιάζουν περιορισµένη δεξιότητα αποκωδικοποίησης µε 

αποτέλεσµα να επηρεάζεται η ευχέρεια ανάγνωσης και η εξαγωγή νοήµατος 

κειµένου. Το πρόβληµα γίνεται ακόµα εντονότερο λόγω της φτωχής µνήµης που 

συχνά παρουσιάζουν τα παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Έχει αναφερθεί ότι οι 

µαθητές αυτοί αποκωδικοποιούν περίπου το ένα τρίτο των λέξεων που 

αποκωδικοποιούν οι συνοµήλικοί τους (Smith, 2004)12. Εκτός των παραπάνω, 

προβλήµατα παρουσιάζονται και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Εκεί οι µαθητές µε 

Μαθησιακές ∆υσκολίες έχουν να κάνουν µε ακόµα πιο δυσκολονόητα κείµενα τα 

οποία αδυνατούν να χειριστούν λόγο των περιορισµένων δυνατοτήτων 

αποκωδικοποίησης που διαθέτουν (Perfetti, 1986). 

• ∆υσκολίες στην ευχέρεια της ανάγνωσης. Η ευχέρεια της ανάγνωσης συµβάλει στην 

αναγνωστική κατανόηση και αποτελεί µια πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη 

αναγνωστικών δυσκολιών (Speece & Ritchey, 2005). Ευχέρεια είναι η ικανότητα 

ανάγνωσης των λέξεων µε ακρίβεια, έκφραση και προσωδία (Archer και συν., 2003) 
                                                

12 Στα ελληνικά το ποσοστό αυτό µάλλον είναι µειωµένο (Porpodas, 1999) λόγω της υψηλής γραφοφωνηµικής 

συνέπειας της γλώσσας. 
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αλλά και η ικανότητα ανάγνωσης ενός κειµένου αυτόµατα, γρήγορα και οµαλά, χωρίς 

προσπάθεια και µε χαµηλή επικέντρωση της προσοχής στην αποκωδικοποίηση 

(Meyer & Felton, 1999). Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες διαβάζουν δύσκολα 

και αργά, συχνά σταµατούν προφέροντας µια λέξη συλλαβιστά ή γράµµα γράµµα και 

επαναλαµβάνουν µέρη του κειµένου για να τα κατανοήσουν (Archer και συν., 2003). 

Τέλος, τις τελευταίες δύο δεκαετίες η βιβλιογραφία αναφέρει ότι η πλειοψηφία των 

µαθητών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες στην ανάγνωση σε όλες τις γλώσσες και ηλικίες 

αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στη ταχύτητα αποκωδικοποίησης των λέξεων 

(Siegel, 2003. Wolf, Miller & Donnelly, 2000). 

• ∆υσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση. Η αναγνωστική κατανόηση κατέχει πολύ 

σηµαντικό ρόλο στη ζωή κάθε ατόµου γι‘ αυτό κατέχει δεσπόζουσα θέση σε όλα τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα. Κατά τη διάρκειά της ο αναγνώστης προσπαθεί να 

φτιάξει µια νοητική αναπαράσταση του κειµένου συνδυάζοντας ότι γνωρίζει µε τις 

ιδέες που παρουσιάζει ο συγγραφέας (Randi Grigorenko & Sternberg, 2005). Τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες σε όλες τις 

παραπάνω δεξιότητες έχουν σαν αποτέλεσµα ελλειµµατική κατανόηση. ∆εξιότητες 

όπως αυτές της συγκέντρωσης και της µνήµης είναι περιορισµένες στους παραπάνω 

µαθητές (Bender, 2004. Oakhill & Yuill, 1996). Επίσης, η αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση ως ακρίβεια και η ευχέρεια επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την 

κατανόηση κειµένου, ενώ επίσης σηµαντικό ρόλο παίζουν το φτωχό λεξιλόγιο, η 

περιορισµένη γνώση υποβάθρου αλλά και η έλλειψη γνώσεων συντακτικού (Smith, 

2004. Archer και συν., 2003). Όσον αφορά τη µεταγνώση13, τα ελλείµµατα σε όλο το 

φάσµα της δεν επιτρέπουν στους µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες να µεταβούν 

από την κυριολεκτική κατανόηση στη συµπερασµατική. Συχνά αδυνατούν να 

παρακολουθήσουν ενεργά τη πορεία της κατανόησής τους και να παρέµβουν 

αποτελεσµατικά όταν υπάρξει νοηµατικό χάσµα (Μπότσας, 2007). Το αποτέλεσµα 

είναι να µην είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τη λογική δοµή του κειµένου το οποίο 

αντιλαµβάνονται αποσπασµατικά και χωρίς συνοχή. Το προηγούµενο, οδηγεί τους 

µαθητές αυτούς σε αδυναµία να κάνουν διάκριση µεταξύ σηµαντικών και λιγότερο 

                                                

13 Με τον όρο µεταγνώση εννοούµε την ενηµερότητα ενός ατόµου για τις γνωστικές του λειτουργίες, τις 

γνωστικές του δυνάµεις και αδυναµίες και την αυτορρύθµισή του (Flavell, 1976)  
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σηµαντικών πληροφοριών αλλά και σε αποτυχία σύνδεσης της νέας γνώσης µε την 

υπάρχουσα (Wong, 1994). 

Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη γνώση υποβάθρου, την αποκωδικοποίηση και την 

ευχέρεια ανάγνωσης, το λεξιλόγιο αλλά και η δυσκολία διαφοροποίησης µεταξύ κοινών 

κειµενικών δοµών, οδηγούν σε ελλειµµατική αναγνωστική κατανόηση (Μπότσας, 2007. 

Μπότσας και Παντελιάδου, 2003. Jitendra, Hoppes & Xin, 2000).  

 

Εικόνα 3 - Μαθησιακές ∆υσκολίες στην Ανάγνωση 

(πηγή: Μαθησιακές ∆υσκολίες. Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά, Σουζάνα Παντελιάδου – Γιώργος 

Μπότσας) 
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Στη παραγωγή γραπτού λόγου, συχνά οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες εµφανίζουν 

προβλήµατα, µε τη µορφή αδυναµίας κατά τη γραφή, παρά την ηλικία και το νοητικό τους 

δυναµικό (Παντελιάδου, 2000). Τα προβλήµατα αυτά έχουν να κάνουν µε σύνθετες 

δεξιότητες όπως η ορθογραφία, το συντακτικό και η οργάνωση του γραπτού λόγου αλλά και 

τη ψυχοκινητική δραστηριότητα της γραφής (Σπαντιδάκης, 2004). Συχνά επίσης, η γραφή µε 

το χέρι είναι αργή (Miller-Shaul, 2005) και δυσανάγνωστη (Graham & Harris, 2002). Σε όλες 

τις φάσεις της γραφής (δηλαδή το σχεδιασµό, τη καταγραφή, την επανεξέταση και επιµέλεια 

του κειµένου) οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες παρουσιάζουν προβλήµατα (Αντωνίου, 

υπό δηµοσίευση, Troia, 2006. Παντελιάδου 2000). Τα γραπτά των µαθητών µε Μαθησιακές 

∆υσκολίες είναι συνήθως µικρά σε µέγεθος, µε ατελές περιεχόµενο, παρουσιάζουν 

προβλήµατα στην ορθογραφία και τη στίξη και ταυτόχρονα στερούνται οργάνωσης (Troia, 

2006). Παράλληλα, διαθέτουν φτωχό λεξιλόγιο και προτασιακή συντακτική δοµή ενώ 

απουσιάζει κάθε έλεγχος για ορθογραφικά λάθη. Τα προβλήµατα κατά τη φάση της 

καταγραφής, φαίνονται από τις αδυναµίες που παρουσιάζουν οι παραπάνω µαθητές στο να 

αποδώσουν γραπτώς τις ιδέες τους πάνω σε ένα θέµα και η χρήση µη λειτουργικών 

στοιχείων γραφής στο κείµενό τους (Quinlan, 2004). Παρουσιάζουν επίσης περιορισµένη 

προηγούµενη γνώση πάνω στο θέµα και χαµηλή εξοικείωση µε τη δοµή των κειµένων (Troia, 

2006).  
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Εικόνα 4 - Μαθησιακές ∆υσκολίες στην παραγωγή Γραπτού Λόγου 

(πηγή: Μαθησιακές ∆υσκολίες. Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά, Σουζάνα Παντελιάδου – Γιώργος 

Μπότσας) 
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Περιβάλλον Χρήσης 

Το λογισµικό που αναπτύχθηκε στη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία προορίζεται για 

διδασκαλία µέσα στην τάξη, συµπληρώνοντας το έργο του εκπαιδευτικού. Έγινε προσπάθεια, 

οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που χρησιµοποιούνται να ενταχθούν σε ένα σενάριο που θα 

δώσει στα παιδιά την αίσθηση ενός παιχνιδιού ή µιας ιστορίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο 

υποστηρικτικός ρόλος του λογισµικού σε σχέση µε το ρόλο του εκπαιδευτικού, είναι αυτός 

που εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσµατα και επιλέχτηκε έχοντας στο νου, τα 

αποθαρρυντικά αποτελέσµατα που προέκυψαν σε περιπτώσεις που το λογισµικό είχε το 

πρώτο και κύριο λόγο στην εκπαιδευτική διαδικασία (Richard Howell, Elizabeth Sidorenko 

and James Jurica. Rich Wilson, David Majsterek, and Deborah Simmons). 

Ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να µπει στην τάξη και αντί να έχει ετοιµάσει κοµµένα, χάρτινα, 

χρωµατιστά γράµµατα, να ανοίξει το λογισµικό και να επιλέξει την κατάλληλη 

δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες είναι ταξινοµηµένες ανάλογα µε τη κατηγορία στην 

οποία ανήκουν (φωνολογική ενηµερότητα, γραφή - ανάγνωση) ώστε να µπορούν να βρεθούν 

γρήγορα. Με την κατάλληλη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, ο µαθητής µπορεί να 

ολοκληρώνει κάποια δραστηριότητα χρησιµοποιώντας το ποντίκι του υπολογιστή. Η ακριβής 

χρήση θα πρέπει να εξηγείται µε επίδειξη και παραδείγµατα από τον εκπαιδευτικό για όσο 

χρειαστεί ενώ σε αυτό θα βοηθήσει και το εκπαιδευτικό video που περιλαµβάνει το 

πρόγραµµα, επεξηγώντας κάθε λειτουργία του. Επίσης το λογισµικό προτρέπει τον µαθητή 

να απευθυνθεί στον εκπαιδευτικό για όποιο πρόβληµα αντιµετωπίσει µε τη χρήση του. 

Προσφέρει επίσης συχνά µια µικρή επιβράβευση για κάποια σωστή απόκριση των µαθητών 

(κάτι που ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να κάνει πάντα για όλους τους µαθητές), ωστόσο και 

σε αυτό, ο σκοπός µας δεν είναι να αντικαταστήσουµε τον εκπαιδευτικό. Ο τελευταίος, είναι 

σε θέση να επιβλέπει τη πορεία της αλληλεπίδρασης των µαθητών µε το λογισµικό, την 

αποτελεσµατικότητας της και µπορεί να επεµβαίνει ή και να την διακόπτει όποτε κρίνει ότι 

χρειάζεται. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί τις αντιδράσεις των παιδιών και τις πιθανές 

ψυχολογικές τους διακυµάνσεις αντιλαµβανόµενος πιθανή δυσαρέσκεια, απογοήτευση, 

αναποφασιστικότητα κ.τ.λ.   

Το λογισµικό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µε τρόπο που θα κάνει όσο το δυνατό πιο 

προφανή τη λειτουργία του στον εκπαιδευτικό. Υπάρχουν επίσης επεξηγηµατικά video για 

όλες τις λειτουργίες που θα τον βοηθήσουν να αντιληφθεί όλες τις δυνατές λειτουργίες που 
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µπορεί να χρησιµοποιήσει. Τέλος ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα αποφασίσει το πώς 

ακριβώς θα εντάξει το λογισµικό στην εκπαιδευτική διαδικασία που έχει επιλέξει για κάθε 

συγκεκριµένη τάξη στην οποία διδάσκει, ανταποκρινόµενος στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

δυνατότητες κάθε παιδιού. 
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3. Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια ανάλυση των χρηστών στους οποίους απευθύνεται το 

εκπαιδευτικό λογισµικό και µελετάµε τους τρόπους µε τους οποίους θα το προσαρµόσουµε 

στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Γίνεται επίσης µια επιλογή, όσον αφορά τις µεθόδους 

διδασκαλίας που θα ακολουθήσουµε αλλά και τη γενικότερη φιλοσοφία πάνω στην οποία θα 

στηριχτούµε. Η επιλογή αυτή, γίνεται µε βάση όσα παρουσιάσαµε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο, έχοντας στο νου µας τι λένε οι διάφορες θεωρίες µάθησης και λαµβάνοντας υπόψη 

το γεγονός  ότι έχουµε να κάνουµε κυρίως µε µαθητές ηλικίας 6-8 ετών.  

Κάποιες από τις διαπιστώσεις και αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν στα προηγούµενα, δεν είναι 

ιδιαίτερα εµφανείς µέσα από το λογισµικό που αναπτύχθηκε, όπως για παράδειγµα η 

υποστήριξη των γονέων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η υποστήριξη 

αυτή και η σηµασία της θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη για τους λόγους που αναλύσαµε 

παρόλο που στο λογισµικό δεν γίνεται λόγος για αυτή. Παράλληλα, πολλές από τις αρχές και 

θεωρίες που αναπτύξαµε στα προηγούµενα κεφάλαια διαµόρφωσαν σε κάποιο βαθµό το 

λογισµικό µας και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε σχεδιαστικές αποφάσεις αλλά και στη 

γενικότερη φιλοσοφία του. Το «πάντρεµα» των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε κάποια 

µορφής σενάριο και κάποιες φορές µε τη φιλοσοφία των παιχνιδιών, η πρόβλεψη και 

διόρθωση λαθών µέσω της σχεδίασης14, η κλιµακούµενη δυσκολία των δραστηριοτήτων και 

η προσεκτική «αντίδραση» του λογισµικού στο λάθος του µαθητή έτσι ώστε να µην τον 

αποθαρρύνει, ήταν µερικές από τις αρχές που φαίνονται αρκετά έντονα στο τελικό 

λογισµικό.  

                                                

14 Βλέπε παράγραφο 3.2 
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Παρόλο που επιλέξαµε να συµπεριλάβουµε µόνο µερικές από τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που αφορούν τη φωνολογική ενηµερότητα και τη διδασκαλία γραφής και 

ανάγνωσης, πιστεύουµε ότι η δυνατότητα των παιδιών για γενίκευση15 µπορεί να 

λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε το λογισµικό και να δώσει περισσότερα θετικά 

αποτελέσµατα. Το παραπάνω, µας κάνει να πιστεύουµε ότι πιθανές προσθήκες 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για λόγους βελτίωσης της πληρότητας του εκπαιδευτικού 

λογισµικού, θα ήταν καλύτερο να γίνονται µε προσθήκη δραστηριοτήτων σχετικών µε 

διαφορετικού είδους µαθησιακές δυσκολίες (έτσι ώστε να συµπεριλάβουν µεγαλύτερο εύρος 

µαθητών) παρά µε περισσότερες δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τις µαθησιακές 

δυσκολίες που αφορούσαν και οι αρχικές µας δραστηριότητες. 

Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι ο λόγος που επιλέξαµε δραστηριότητες που σχετίζονται µε 

τη φωνολογική ενηµερότητα αλλά και µε τη διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης είναι, η 

σχέση µεταξύ της φωνολογικής ενηµερότητας µε την αναγνωστική ικανότητα, η οποία 

συζητήθηκε στην παράγραφο της φωνολογικής ενηµερότητας. 

                                                

15 βλέπε παράγραφο 2.4 
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∆ιδασκαλία Παιδιών µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

Σχετικά µε τη διδασκαλία παιδιών που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες, είναι χρήσιµο 

να έχουµε υπόψη µας κάποιους µύθους που επικρατούν ακόµα και σήµερα σε µεγάλο µέρος 

της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας. Οι µύθοι αυτοί, εµπόδισαν αρκετές 

φορές τη λήψη κατάλληλων εκπαιδευτικών µέτρων αντιµετώπισης και λειτούργησαν 

ανασταλτικά τόσο στην έρευνα, όσο και στην πρόοδο των µαθητών που αντιµετωπίζουν 

µαθησιακές δυσκολίες (Παντελιάδου, 2000). 

Μύθος Ανασκευή 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες 
δεν αποτελούν ειδική 
εκπαιδευτική ανάγκη. 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι  πραγµατικές και δεν αποτελούν  
δηµιούργηµα των επιστηµόνων. Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν και  
νευρολογικής φύσης διαφορές στη λειτουργία του εγκεφάλου  των 
ατόµων µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. 

Οι µαθητές µε Μαθησιακές 
∆υσκολίες έχουν χαµηλή 
νοηµοσύνη. 

Εξ’ ορισµού οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες έχουν 
τουλάχιστον  «φυσιολογική»  νοηµοσύνη. Κάποια  από  τα παιδιά 
αυτά έχουν υψηλή νοηµοσύνη, ενώ άλλα βρίσκονται στο κατώτερο 
όριο του «φυσιολογικού». 

Οι µαθητές µε Μαθησιακές 
∆υσκολίες δεν µπορούν να 
µάθουν. 

Οι  µαθητές  µε Μαθησιακές ∆υσκολίες  όπως  έχει  δείξει η  
διδακτική  πρακτική  µπορούν  όχι µόνο να µάθουν, αλλά και να 
προχωρήσουν σε ακαδηµαϊκές σπουδές. Μόνο προαπαιτούµενο, είναι 
να  εκπαιδευθούν  µε  βάση τις  ιδιαίτερες  ανάγκες  τους,  ώστε  να  
παρακάµψουν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες 
είναι αποτέλεσµα ανεπαρκούς 
διδασκαλίας. 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι  πρόβληµα  που  υπάρχει κατά τη 
γέννηση του ανθρώπου. ∆εν µπορεί να δηµιουργηθεί από την 
ακατάλληλη  διδασκαλία. Είναι όµως δυνατό, η κατάλληλη 
προσαρµογή της  διδασκαλίας  να  διευκολύνει τη µάθηση και να 
αξιοποιήσει τις δυνατότητες του µαθητή µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. 

Οι µαθητές µε Μαθησιακές 
∆υσκολίες είναι απλά 
τεµπέληδες. 

Η εικόνα του µαθητή µε Μαθησιακές ∆υσκολίες που είναι ανενεργός 
και τεµπέλης δεν είναι ακριβής. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται  
περισσότερο χρόνο για να  ολοκληρώσουν εργασίες. Επίσης, στην  
προσπάθειά  τους  να αποφύγουν µια νέα αποτυχία, δεν εµπλέκονται 
εύκολα σε ακαδηµαϊκά έργα. 

Οι µαθητές µε Μαθησιακές 
∆υσκολίες αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα µόνο στα 
µαθήµατα του σχολείου. 

Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα  αναδεικνύουν την ύπαρξη 
σηµαντικών  κοινωνικο – συναισθηµατικών προβληµάτων  στους  
µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες που είτε προκαλούνται από την  
επαναλαµβανόµενη αποτυχία είτε από προβλήµατα σε γνωστικές 
λειτουργίες. 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες 
ξεπερνιούνται µε τον καιρό. 

Οι  Μαθησιακές  ∆υσκολίες  είναι  δια  βίου πρόβληµα. 
Εµφανίζονται µε διαφορετικό  τρόπο και  ένταση σε κάθε ηλικία, 
όµως δεν εξαφανίζονται µε το χρόνο. 
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Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες 
θεραπεύονται. 

Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες αποτελούν διαρκή και µόνιµη συνθήκη. 
Υπάρχουν προγράµµατα που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη 
µάθηση αυτών των  µαθητών. Παρ’ όλα αυτά οι διάφορες µέθοδοι 
θεραπείας που προτάθηκαν κατά καιρούς, στερούνται ερευνητικής 
τεκµηρίωσης. 

Εικόνα 5 - Μύθοι για τις Μαθησιακές ∆υσκολίες 

(πηγή: Ορισµός και περιεχόµενο των Μαθησιακών ∆υσκολιών, Γιώργος Μπότσας και Σουζάνα Παντελιάδου) 

Η ξεκαθάριση των παραπάνω ζητηµάτων σχετικά µε τις µαθησιακές δυσκολίες, όχι µόνο θα 

βοηθήσει στον καλύτερο προσδιορισµό τους, αλλά είναι και απαραίτητη για τη σωστή και 

αποτελεσµατική διδασκαλία των µαθητών τους οποίους αφορούν. Ο κύριος εχθρός σε αυτό, 

είναι η άγνοια, η έλλειψη ενηµέρωσης ή η απροθυµία να ακολουθηθούν οι ενδεδειγµένες 

διαδικασίες που θα βοηθήσουν στη διαχείριση του προβλήµατος. Στους ίδιους λόγους, 

οφείλεται και η µικρή σχετικά χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Ο ρόλος της 

οικογένειας και των γονέων, είναι πολύ σηµαντικός τόσο για την αναγνώριση των 

Μαθησιακών ∆υσκολιών, όσο και για τη διδασκαλία των παιδιών που αντιµετωπίζουν 

Μαθησιακές ∆υσκολίες. Η επιρροή του οικογενειακού περιβάλλοντος και η υποστήριξη που 

µπορεί να προσφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει τεκµηριωθεί από την έρευνα 

(Miedel & Reynolds, 2000˙ Temple, Reynolds, & Miedel,  2000˙  Eiserman, Weber, & 

McCoun,  1995). 

Αν και η συνεργασία των γονέων µε τους εκπαιδευτικούς είναι απαραίτητη ώστε να 

επιτύχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα, δεν είναι δεδοµένη. Η έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ 

εκπαιδευτικού και γονέων συχνά δυσχεραίνει τη προσπάθεια των εκπαιδευτικού. 

Παράλληλα, διαφωνίες ως προς τις δυνατότητες του παιδιού αλλά και σχετικά µε τις 

µεθόδους διδασκαλίας που πρόκειται να ακολουθηθούν, δηµιουργούν αρνητικό κλίµα. 

Εκπαιδευτικός και γονείς, αξιολογούν κάθε περίπτωση µε διαφορετικά κριτήρια που συχνά 

τους οδηγούν σε διαφορετικά συµπεράσµατα. Από τη πλευρά του εκπαιδευτικού, η σύγκριση 

των επιδόσεων του µαθητή µε τη γενικότερη εικόνα των συµµαθητών του και οι γνώσεις του 

σχετικά µε τις Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι αυτά που παίζουν τον κύριο ρόλο στη στάση και 

στις µεθόδους που επιλέγει να ακολουθήσει. Παρόµοια, ο γονιός κρίνει µε βάση τη 

καθηµερινή του εµπειρία µε το παιδί, την εξέλιξη του παιδιού έτσι όπως τη ζει αυτός κάθε 

µέρα από τη γέννησή του, τις προσπάθειες που καταβάλει αλλά και τις γνώσεις του σχετικά 

µε τις Μαθησιακές ∆υσκολίες.   
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∆ιδασκαλία Φωνολογικής Ενηµερότητας 

Τα προηγούµενα, οδήγησαν σε έρευνες που είχαν να κάνουν µε τη δυνατότητα καλλιέργειας 

της φωνολογικής ενηµερότητας σε παιδιά που δεν την έχουν αναπτύξει σε αρκετά υψηλό 

επίπεδο, ώστε αργότερα να µη παρουσιάσουν χαµηλή αναγνωστική επίδοση. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η φωνολογική ενηµερότητα µπορεί να διδαχθεί, ενώ τα παιδία που 

εξασκήθηκαν σε αυτή υπερτερούν ως προς την αναγνωστική τους επίδοση σε σχέση µε 

παιδιά που δεν την διδάχθηκαν (Lewkiwicz, 1980. Bradley & Bryant, 1983. Byrne & 

Fielding-Barnsley, 1990, 1991). 

Από τις έρευνες που µελέτησαν την εκπαίδευση των παιδιών σε δεξιότητες φωνολογικής 

ενηµερότητας, προέκυψε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό εύρηµα, η ικανότητα των παιδιών για 

γενίκευση, την οποία αποκτούν µέσα από τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική διαδικασία.  

Συγκεκριµένα, οι µαθητές εξασκήθηκαν σε δραστηριότητες που αφορούσαν την επεξεργασία 

και το χειρισµό ορισµένων µόνο φωνολογικών µονάδων. Στις δοκιµασίες αξιολόγησης που 

ακολούθησαν, οι µαθητές όχι µόνο εφάρµοσαν τις δεξιότητες που καλλιέργησαν σε λέξεις, οι 

οποίες είχαν γίνει αντικείµενο επεξεργασίας ή αποτελούνταν από φωνήµατα τα οποία τα 

παιδιά είχαν χειριστεί συστηµατικά, αλλά επίσης σηµείωσαν µεγάλη επιτυχία στο χειρισµό 

νέων φωνολογικών µονάδων (Byrne & Fielding-Barnsley, 1991). Τα παιδιά µάλιστα 

κατόρθωσαν να φτάσουν σε εκείνο το γνωστικό επίπεδο που τους επέτρεψε να κάνουν 

γενικεύσεις σε λεκτικά στοιχεία τα οποία δεν τους ήταν οικία (Μ.∆ και εκπαιδευτική πράξη , 

Σουζάνα Παντελιάδου).   

Η παραπάνω διαπίστωση σχετικά µε τα θετικά αποτελέσµατα της διδασκαλίας δεξιοτήτων 

φωνολογικής ενηµερότητας, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για δύο κυρίως λόγους:  

• Επιτρέπει στα εκπαιδευτικά προγράµµατα να είναι σύντοµα, µέσα από τη προσεκτική 

επιλογή και σχεδιασµό των δραστηριοτήτων που θα περιλαµβάνουν, να µην 

κουράζουν και να παραµένουν όσο το δυνατό ελκυστικά για τους µαθητές 

(διατηρώντας τη προσοχή και το ενδιαφέρον τους) και να µην επιβαρύνουν το 

αναλυτικό πρόγραµµα και τη διδακτέα ύλη µε µεγάλο όγκο δραστηριοτήτων. 

• Γίνεται φανερό ότι η εξάσκηση σε δεξιότητες φωνολογικής ενηµερότητας βοηθά το 

παιδί να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο γνωστικών διαδικασιών (που είναι 

παραπλήσιες µε τους νοητικούς µηχανισµούς της ανάγνωσης), όπου µέσα από την 
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αφαίρεση και τη γενίκευση κατανοείται η λειτουργία του αλφαβητικού κώδικα και 

επιτυγχάνονται άπειροι συνδυασµοί φωνηµάτων για τη παραγωγή λέξεων. 

Η διδασκαλία των δεξιοτήτων φωνολογικής ενηµερότητας βοηθάει το παιδί που µαθαίνει να 

διαβάζει και να γράφει, να αποφύγει το νοητικό «άλµα» από τις πρώιµες εµπειρίες 

γραµµατισµού στη συνειδητοποίηση ότι η γλώσσα αποτελείται από φωνήµατα (που δύσκολα 

αποµονώνεται ηχητικά το ένα από το άλλο), µε το κάθε ένα από αυτά να συµβολίζεται µε 

σαφή, συγκεκριµένο και αποδεκτό από όλους τρόπο. Ειδικά για τα παιδία που 

αντιµετωπίζουν Μαθησιακές ∆υσκολίες, το παραπάνω είναι ακόµα πιο σηµαντικό, µιας και 

µπορεί να τους προσφέρει ένα αίσθηµα επιτυχίας (το οποίο προέρχεται από την επιτυχηµένη 

ολοκλήρωση του προηγούµενου νοητικού άλµατος) που θα τα ενθαρρύνει για τις επόµενες 

προσπάθειες τους. Αρκετά συχνά, παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες τα οποία αποτυγχάνουν 

να κατακτήσουν το νόηµα της λειτουργίας του αλφαβητικού κώδικα, συνεχίζουν να δέχονται 

από τους εκπαιδευτικούς τον ίδιο τύπο διδασκαλίας που τους δυσκολεύει. Μέσα από 

παρόµοιες καθηµερινές τεχνικές διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης, ζητείται από τα παιδιά 

το ίδιο πράγµα, στο οποίο αποτυγχάνουν.  

Κατά τη διδασκαλία της φωνολογικής ενηµερότητας, µέσα από συστηµατικά δοµηµένες 

δραστηριότητες το παιδί σταδιακά µαθαίνει να χειρίζεται το προφορικό λόγο σε διάφορα 

επίπεδα ανάπτυξης και σύνθεσης (λέξεις, συλλαβές, φωνήµατα). Επίσης κατανοεί τη σχέση 

οργάνωσης και δοµής της γλώσσας, συµβολίζει τα φωνήµατα (σε πρώτη φάση µε χρώµατα ή 

συµβολισµούς που µοιάζουν µε γράµµατα) και, τέλος, µπορεί να χειρίζεται µε επιτυχία 

γραφο-φωνηµικές αντιστοιχίες και στη γραφή και στην ανάγνωση λέξεων. Η διδασκαλία 

µπορεί να πραγµατοποιείται σε τάξεις συνεκπαίδευσης παιδιών µε και χωρίς Μαθησιακές 

∆υσκολίες, εφόσον από αυτήν επωφελούνται όχι µόνο οι µαθητές που βρίσκονται «σε 

κίνδυνο» ή ήδη αντιµετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες αλλά όλοι οι µαθητές.  

Οι µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες εµπλέκονται στη µαθησιακή διαδικασία όταν οι 

δραστηριότητες αποτελούν µέρος ενός σεναρίου. Ακόµα καλύτερα, είναι αν καταφέρουµε να 

εντάξουµε τις δραστηριότητες στα πλαίσια ενός γνωστού παιχνιδιού για τα παιδιά. Ευκαιρία 

επίσης για φωνολογική επεξεργασία µπορεί να δοθεί και από καθηµερινές τεχνικές ή 

δραστηριότητες. 

Χρήσιµο είναι επίσης να έχουµε στο µυαλό µας, µια ιεράρχηση των δραστηριοτήτων 

φωνολογικής ενηµερότητας ανάλογα µε το επίπεδο δυσκολίας που παρουσιάζουν, κάθε φορά 



Β. Κλωνής Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

Φεβρουάριος 2010 31 

που το παιδί προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές. Οι κυριότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν το βαθµό δυσκολίας είναι οι εξής (Παντελιάδου, Κωτούλας & Μπότσας, 1998): 

• Το µέγεθος της φωνολογικής µονάδας που δίνεται προς επεξεργασία (π.χ οι λέξεις 

αναλύονται ευκολότερα σε συλλαβές από ότι οι συλλαβές σε φωνήµατα). 

• Το πλήθος των φωνολογικών µερών (π.χ µια µονοσύλλαβη λέξη αναλύεται 

ευκολότερα σε φωνήµατα από ότι µια πολυσύλλαβη). 

• Η θέση της µονάδας στη λέξη (π.χ ένα φώνηµα γίνεται ευκολότερα αντιληπτό όταν 

βρίσκεται στη πρώτη και τελευταία θέση σε µια λέξη απ’ ότι όταν βρίσκεται στις 

ενδιάµεσες θέσεις της). 

• Τα φωνολογικά χαρακτηριστικά της λέξης (π.χ οι εξακολουθητικοί φθόγγοι – σσσ, 

ζζζ – γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας πιο εύκολα από τους στιγµιαίους –κ, π, τ). 

• Το επίπεδο αφαίρεσης που απαιτείται (η διάκριση της οµοιοκαταληξίας ή η ανάλυση 

µιας λέξης σε συλλαβές είναι πιο εύκολες απ’ ότι η ανάλυση της λέξης σε 

φωνήµατα). 

Σχετικά µε τη διδασκαλία της φωνολογικής ενηµερότητας στην Ελλάδα, θα πρέπει να πούµε 

ότι δυστυχώς, αν και είναι απαραίτητη από τη προσχολική ηλικία, το αναλυτικό πρόγραµµα 

του νηπιαγωγείου δεν περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη της 

φωνολογικής ενηµερότητας. Στη πραγµατικότητα, η προετοιµασία των παιδιών για την 

ανάγνωση και γραφή µέσα από τη καλλιέργεια της φωνολογικής τους ενηµερότητας 

µετατίθεται για τις αρχές της Ά τάξης του δηµοτικού. Ένας από τους λόγους στους οποίους 

οφείλεται αυτό είναι η έλλειψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού το οποίο να µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Στο σηµείο αυτό, µπορεί να βοηθήσει και λογισµικό σαν 

αυτό που αναπτύχθηκε στη παρούσα διπλωµατική εργασία. Από τα παραπάνω, γίνεται 

φανερή η σχέση της φωνολογικής ενηµερότητας µε την ανάπτυξη της αναγνωστικής 

ικανότητας και του γραπτού λόγου για τα οποία θα µιλήσουµε αµέσως µετά. 
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∆ιδασκαλία Γραφής και Ανάγνωσης  

Εδώ και αρκετά χρόνια, η διδακτική του γραπτού λόγου αποτέλεσε θέµα πολλών 

αντιπαραθέσεων, οι οποίες εστιάζουν τη προσοχή τους στην αποτελεσµατικότητα των 

µεθόδων διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής και στη φιλοσοφία που αποτελεί τη 

βάση των διαφόρων προσεγγίσεων των διδακτικών µεθόδων. Οι δύο βασικές διαστάσεις της 

ανάγνωσης, η αποκωδικοποίηση και η κατανόηση και η έµφαση που δίνεται σε µία από τις 

δύο είναι το κύριο σηµείο των αντικρουόµενων απόψεων. Κάθε διδακτική µέθοδος που 

στηρίζεται σε µόνο µία από τις δύο διαστάσεις, µπορεί να οδηγήσει σε µη επιθυµητά 

αποτελέσµατα. Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι σχετικά µε τη κατάκτηση της ανάγνωσης και της 

γραφής. Πολλές συζητήσεις γίνονται εδώ και χρόνια, µέχρι και τις µέρες µας µε τις 

περισσότερες από αυτές τις µεθόδους να ανακυκλώνονται αποκτώντας κάθε τόσο, µερικά 

νεωτεριστικά στοιχεία που βελτιώνουν την εφαρµογή τους16.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται έξι διδακτικές µεθόδους για τη διδασκαλία παιδιών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι πρώτες τέσσερις µέθοδοι υιοθετούν έναν ξεκάθαρο τρόπο για την 

παρουσίαση των γραφο-φωνηµικών αντιστοιχιών, ενώ οι τελευταίες δύο συνδυάζουν και ένα 

περιβάλλον µε νόηµα, εµπλουτίζοντας τη προσέγγισή τους µε στοιχεία της ολικής17 

προσέγγισης της γλώσσας. 

• Μέθοδος Montessori. Η Montessori θεωρεί την ανάγνωση και τη γραφή ενιαίο 

ψυχικό γεγονός και γι’ αυτό τις διδάσκει παράλληλα αρχίζοντας από τη γραφή. Μέσα 

από προπαρασκευαστικές δραστηριότητες που ασκούν την οπτική διάκριση και 

οπτική µνήµη, την ακουστική διάκριση και ακουστική µνήµη, την οµιλία και το 

λεξιλόγιο, το παιδί οδηγείται στη κατάκτηση του αφηρηµένου γραπτού λόγου 

(Κουτσουβάνου, 1992). Σε αυτές τις προπαρασκευαστικές ασκήσεις για τη γραφή, 

κυρίαρχη δραστηριότητα είναι ο χειρισµός γεωµετρικών σχηµάτων. 

                                                

16 Στη χώρα µας ειδικότερα, η συζήτηση σχετικά µε τη καταλληλότερη µέθοδο διδασκαλίας για την εκµάθηση 

της ανάγνωσης ξεκίνησε τις δεκαετίες του 1950-60. Η αντιπαράθεση υπήρξε µεταξύ της αναλυτικο-συνθετικής 

και της ολικής µεθόδου. 

17 Η ολική µέθοδος δίδασκε στα παιδιά να αναγνωρίζουν προτάσεις που στη συνέχεια ανέλυαν σε λέξεις, 

συλλαβές και γράµµατα. 
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• Οι τεχνικές Fernald. Εκδόθηκαν το 1943 από την Grace Fernald, η οποία θεωρείται 

από τους πρωτοπόρους στο χώρο της αντιµετώπισης των Μαθησιακών ∆υσκολιών 

(Spear-Swerling & Sternberg, 1998). Αρχικός στόχος της µεθόδου είναι η 

επανακινητοποίηση του µαθητή. Συγκεκριµένα, η µέθοδος στηρίχτηκε στη 

διαπίστωση ότι οι µαθητές που αποτυγχάνουν στην κατάκτηση του γραπτού λόγου 

δεν µπορούν να αναγνωρίσουν και να αναλύσουν λέξεις, και ότι για να βελτιωθούν 

πρέπει να παρακινηθούν ξανά µε µια νέα µέθοδο, αφού κανείς δεν θέλει να θυµάται 

τη διαδικασία στην οποία απέτυχε (Παντελιάδου, 2000).  

• Η µέθοδος των Orton-Gillingham. Επικεντρώνεται στη διδασκαλία της 

αποκωδικοποίησης (ανάγνωσης) και της κωδικοποίησης (γραφής), οι οποίες 

συνδυάζονται και µε την ορθογραφία σε κάθε µάθηµα (Παντελιάδου, 2000). Το 

προτεινόµενο πρόγραµµα διακρίνεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος ο µαθητής, ο 

οποίος ήδη γνωρίζει τα γράµµατα του αλφαβήτου, µαθαίνει να βρίσκει τη σωστή 

αντιστοιχία µεταξύ των γραφηµάτων και των φωνηµάτων. Στο δεύτερο µέρος, 

έρχεται σε επαφή µε τα λιγότερο κοινά γράµµατα και τις γραφο-φωνηµικές 

αντιστοιχίες τους. Μαθαίνει επίσης τις πιο γνωστές καταλήξεις και προθέµατα. Τέλος 

στο τρίτο µέρος, οι λέξεις, οι φράσεις και οι προτάσεις υπαγορεύονται µε βάση το 

γράµµα που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Ο µαθητής πρέπει να τις επαναλάβει 

προφορικά πριν τις γράψει. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται να γράψει προτάσεις, 

παραγράφους και µικρές ιστορίες καθώς µαθαίνει όλο και περισσότερα νέα 

γράµµατα. 

• Η άµεση διδασκαλία (DISTAR18). Αναπτύχθηκε το 1964 απευθυνόµενο σε 

«εξαιρετικά» παιδιά νηπιαγωγείου και δηµοτικού, δηλαδή σε παιδιά από 

υποβαθµισµένο κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον. Μια από τις βασικές παραδοχές 

του είναι η ανάγκη για αντιµετώπιση του σοβαρού µαθησιακού ελλείµµατος που 

παρουσιάζουν τα παιδιά χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου, πριν µπουν στο 

ανταγωνιστικό σχολικό περιβάλλον το οποίο είναι φτιαγµένο µε βάση τις απαιτήσεις 

της µεσαίας τάξης. 

                                                

18 Direct Instructions Systems for Teaching Arithmetic and Reading. 
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• Η «ανάκτηση ανάγνωσης» (της Marie Clay). Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά που 

έχουν ήδη διδαχθεί ανάγνωση και γραφή για ένα χρόνο και παρουσιάζουν πολύ 

χαµηλές επιδόσεις. Η µέθοδος θεωρεί ότι όλοι οι αναγνώστες, είτε πρόκειται για 

παιδιά πέντε ετών, είτε για έµπειρους αναγνώστες, χρησιµοποιούν πληροφορίες από 

διάφορες πηγές, οι οποίες είναι σηµασιολογικές, συντακτικές, οπτικές και 

φωνολογικές. Βασικός σκοπός της µεθόδου είναι η απόκτηση των στρατηγικών – 

νοητικών ενεργειών που θα βοηθήσουν το παιδί στην πρόσληψη αυτών των 

µηνυµάτων του κειµένου, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι σε θέση να τις 

οργανώνει αποτελεσµατικά.  

• Η «αναγνωστική επιτυχία». ∆ιαµορφώθηκε σταδιακά µε βάση τις εργασίες των Lovitt 

και Hansen (1976) και στηρίζεται στην ιδέα ότι για να βελτιώσει κάποιος τις 

δραστηριότητες που απαιτούνται για την ανάγνωση και τη γραφή πρέπει να 

εξασκηθεί στην αποκωδικοποίηση, στην ευχερή ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτού 

κειµένου και στην αρχική και βασική γραπτή γλώσσα (Lorna, 1997). Ανεξάρτητα 

επίσης από την προέλευση των προβληµάτων που παρουσίαζαν οι µαθητές 

(Μαθησιακές ∆υσκολίες, νοητική υστέρηση, συναισθηµατικές διαταραχές), η 

µέθοδος εφαρµόστηκε µε επιτυχία. Χρησιµοποιείται η προσέγγιση της άµεσης 

διδασκαλίας για την εκµάθηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων ενώ κατά τη διάρκεια 

του προγράµµατος χρησιµοποιείται η καθηµερινή αξιολόγηση των µαθητών πάνω 

στη διδασκόµενη ύλη. Η αξιολόγηση αυτή (τα αποτελέσµατά της) παίζει ενεργό ρόλο 

στη προσαρµογή της διδασκαλίας. 
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Θέµατα Ευχρηστίας 

Στη παράγραφο αυτή θα µας απασχολήσουν θέµατα ευχρηστίας της εφαρµογής που 

αναπτύξαµε αλλά και γενικότερα θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη σχεδίαση της 

διασύνδεσης χρήστη. Εκτός από την ευχρηστία, η σχεδίαση µπορεί να βοηθήσει στη 

πρόβλεψη λαθών από τη πλευρά του χρήστη, στην ευκολότερη και αποδοτικότερη 

αλληλεπίδρασή του µε το λογισµικό και τελικά να κάνει αυτή την αλληλεπίδραση πιο 

ευχάριστη και πιο ξεκούραστη.  

Η διασύνδεση χρήστη πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία (Marcus 1993): 

• Μεταφορές (Metaphors): Θεµελιώδεις όροι, εικόνες και έννοιες που ο χρήστης 

µπορεί να αναγνωρίσει και να µάθει. 

• Πνευµατικό µοντέλο (mental model): οργάνωση και αναπαράσταση δεδοµένων, 

λειτουργιών, δραστηριοτήτων και ρόλων. 

• Κανόνες πλοήγησης (navigation rules): Τρόπος µετακίνησης διαµέσου των 

παραπάνω. 

• Εµφάνιση (look): χαρακτηριστικά της εµφάνισης του συστήµατος που παρέχουν 

πληροφορίες στο χρήστη. 

Αίσθηση (feel): οι τεχνικές αλληλεπίδρασης που παρέχουν µια ευχάριστη εµπειρία στο 

χρήστη. 

Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης της διασύνδεσης χρήστη, προκύπτουν ζητήµατα σχετικά µε 

τη κουλτούρα του χρήστη (για παράδειγµα επιλογή συγκεκριµένων χρωµάτων και ονοµάτων 

χωρών), τις προτιµήσεις του και τυχών ιδιαιτερότητες που τον χαρακτηρίζουν αλλά και η 

ανάγκη να επιλέξουµε από νωρίς, τις κατευθυντήριες γραµµές για το προσδιορισµό των 

χαρακτηριστικών της διασύνδεσης, τις οποίες θα ακολουθήσουµε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σχεδίασης και ανάπτυξης. Πρέπει επίσης να έχουµε στο µυαλό µας ότι δεν υπάρχει 

διασύνδεση που είναι κατάλληλη για όλους τους χρήστες κάτι το οποίο προκύπτει από τις 

διαφορές ανάµεσα στις προτιµήσεις τους! Αποτυχία στο να ακολουθήσουµε όσο το δυνατό 

περισσότερες από τις παραπάνω αρχές,  µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα το τελικό προϊόν να 

παρουσιάζει µια φτωχή διασύνδεση χρήστη, η οποία προκαλεί αυξηµένο αριθµό λαθών κατά 
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τη χρήση ενώ ταυτόχρονα µπορεί να περιλαµβάνει απρόσιτες λειτουργίες και τελικά να 

οδηγήσει στην αποθάρρυνση του χρήστη. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται αποτυχία και απόρριψη 

του λογισµικού.   

Γενικά, όταν έχουµε να κάνουµε µε αλληλεπίδραση του χρήστη µε το σύστηµα µας, οι 

βασικές επιλογές µας είναι οι εξής:  

• Γλώσσες εντολής 

• Μενού 

• Φόρµες συµπλήρωσης και λογιστικά φύλλα 

• Φυσική γλώσσα 

• Ερώτηση-απάντηση  

• Άµεσος χειρισµός (WIMP, point and click, 3D interfaces) 

Στις υπόλοιπες επιλογές που έχουµε σχετικά µε την αλληλεπίδραση χρήστη µπορούν να 

συµπεριληφθούν τα : command buttons, option buttons, check boxes, text boxes, list boxes, 

multiple selection list boxes, tables and grids, spin boxes, sliders και tree views.  

Όσον αφορά τον αυστηρό ορισµό της έννοιας της ευχρηστίας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 

9241-11, Ευχρηστία είναι η δυνατότητα ενός προϊόντος/ συστήµατος ή υπηρεσίας που 

χρησιµοποιείται από καθορισµένους χρήστες µε καθορισµένους στόχους, υπό καθορισµένες 

συνθήκες χρήσης να είναι αποτελεσµατικό (effectiveness), αποδοτικό (efficiency) και να 

παρέχει υποκειµενική ικανοποίηση (satisfaction) στους χρήστες του. 

Η ευχρηστία19 του συστήµατος αναλύεται σύµφωνα µε τον Nielsen στις εξής παραµέτρους: 

• ευκολία εκµάθησης,   

                                                

19 ∆ιεθνή πρότυπα, τα οποία συνδέονται µε τον όρο είναι: ISO/DIS 9241-11 (Usability Guidance - Οδηγίες 

ευχρηστίας), ISO/IEC 9126 (Software quality model - Μοντέλο ποιότητας λογισµικού), ISO 13407 (Human 

Centred Design process - ∆ιαδικασία Χρηστο-κεντρικού σχεδιασµού), ISO TR 18529 (Περιγραφή της 

διαδικασίας χρηστο-κεντρικής σχεδίασης), ISO 25062 (Common Industry Reporting Format - Κοινό Πρότυπο 

Σύνταξης Εκθέσεων Ευχρηστίας) 
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• υψηλή απόδοση εκτέλεσης έργου,  

• χαµηλή συχνότητα σφαλµάτων χρήστη,   

• ευκολία συγκράτησης της γνώσης χρήσης του και  

• υποκειµενική ικανοποίηση χρήστη 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Grudin, η χρησιµότητα ενός συστήµατος αναλύεται σε δύο 

έννοιες : την ωφέλεια που µας παρέχει (utility) και την ευχρηστία του (usability). Οι δύο 

αυτές έννοιες είναι βεβαίως αλληλένδετες, αλλά δεν προϋποθέτει η µία την άλλη. Έτσι ένα 

εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να έχει υψηλή λειτουργικότητα (εκπαιδευτική ικανότητα) 

αλλά να είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες για τη χρήση του, 

µακρά εκπαίδευση κλπ, δηλαδή να µην είναι εύχρηστο. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

κάνουµε µια διάκριση µεταξύ του εκπαιδευτικού λογισµικού και ενός οποιουδήποτε 

συστήµατος που έχει σαν σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας στην εκτέλεση κάποιων 

εργασιών και αυτό γιατί το πρώτο (εκπαιδευτικό λογισµικό) έχει σαν κύριο σκοπό του να 

συµβάλει στη διαδικασία της µάθησης. Τα παραπάνω δικαιολογούν το γιατί ορισµένες φορές 

διαπιστώνουµε ότι η αύξηση της ευχρηστίας της διεπαφής χρήσης, επηρεάζει αρνητικά τη 

διαδικασία µάθησης αντί να την ευνοεί όπως θα περίµενε ίσως κανείς, πράγµα που 

επιβεβαιώνει το ισχυρισµό ότι αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας, 

δεν συµβάλλουν απαραίτητα στο µµαθησιακό αποτέλεσµα. Στο σηµείο λοιπόν αυτό πρέπει 

να έχουµε στο µυαλό µας ότι τα σχετικά πορίσµατα του πεδίου αλληλεπίδρασης ανθρώπου-

υπολογιστή πρέπει να εξειδικευτούν για την περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισµικού 

(Soloway et al., 1994,Inkpen, 1997). Μερικά από τα πιο σηµαντικά στοιχεία (ιδιαιτερότητες) 

που θα πρέπει να λάβουµε υπόψη κατά τη σχεδίαση της διεπαφής χρήσης είναι τα εξής: 

• Σε αντίθεση µε τους χρήστες τυπικών περιβαλλόντων εργασίας, οι οποίοι είναι 

συνήθως γνώστες του αντικειµένου στο οποίο το σύστηµα αναφέρεται (domain 

knowledge), οι µαθητές χρήστες ενός εκπαιδευτικού λογισµικού χαρακτηρίζονται 

από περιορισµένη ανάλογη γνώση αλλά ακόµα περισσότερο, από ετερογένεια στα 

εν γένη χαρακτηριστικά τους (Soloway et al., 1994). 

• Η ύπαρξη κινήτρων για την ενασχόληση ή όχι µε το σύστηµα (εκπαιδευτικό 

λογισµικό) δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη (Soloway et al., 1996). 
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Λόγω του ότι το συγκεκριµένο λογισµικό απευθύνεται σε µαθητές που παρουσιάζουν 

Μαθησιακές δυσκολίες, προσπαθήσαµε να λάβουµε υπόψη µας επιπλέον ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζουν οι χρήστες στους οποίους απευθύνεται. Έτσι λοιπόν, δόθηκε επιπλέον 

σηµασία στη µείωση των πιθανών λαθών του χρήστη µέσω της σχεδίασης, στις προσεκτικές 

αντιδράσεις/αποκρίσεις του λογισµικού στις λανθασµένες επιλογές του µαθητή και στη 

παροχή επιβράβευσης της προόδου που παρουσιάζει µέσα από την ενασχόληση του µε το 

λογισµικό. Ειδικότερα, σαφείς και απλές επιλογές κατά τη διάρκεια της περιήγησης του στο 

περιβάλλον του εκπαιδευτικού λογισµικού, η ύπαρξη βοήθειας σε κάθε του βήµα σχετικά µε 

τις επιλογές του και µε το πώς θα πάει στο επόµενο βήµα, το αναλυτικό video που 

παρουσιάζει τις περισσότερες λειτουργίες αλλά και φυσικά η βοήθεια του εκπαιδευτικού που 

είναι δίπλα στον µαθητή όποτε αυτός τον χρειαστεί βοηθούν στο να αποφευχθεί λανθασµένη 

λειτουργία του συστήµατος αλλά και αποθάρρυνση του µαθητή.  

Υπάρχουν επίσης αρκετές διαφορετικές µέθοδοι µε τις οποίες µπορούµε να αξιολογήσουµε 

την ευχρηστία του τελικού λογισµικού. Επιγραµµατικά, οι µέθοδοι αυτοί µπορεί να είναι οι 

εξής: 

• Ευρετική Αξιολόγηση 

• Αναλυτικές Μέθοδοι 

• Γνωσιακό Περιδιάβασµα 

• Παρατήρηση Πεδίου 

• Ερωτηµατολόγια 

• Συνεντεύξεις 

• Εστιασµένες οµάδες 

Η επιλογή κατάλληλης µµεθόδου αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού, πέραν των 

περιορισµών και των ιδιαιτεροτήτων που περιγράφηκαν στην εισαγωγική ενότητα, 

επηρεάζεται από το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη σχεδίαση του. Συνεπώς κατά τη 

διαδικασία σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστηµάτων θα πρέπει να έχει 

διερευνηθεί συστηµατικά ο ρόλος τους καθώς και το προτιθέµενο πλαίσιο χρήσης (Jones et 

al., 1999). Η χρήση µιας µµεθοδολογίας βασισµένης σε αξιολόγηση από ειδικούς, όπως η 
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ευρετική, παράλληλα µε δοκιµές µε τη συµµετοχή αντιπροσωπευτικών χρηστών, φαίνεται να 

δίνει σηµαντικά αποτελέσµατα (Avouris et al. 2001, Tselios et al., 2000, 2001). Εν 

κατακλείδι η ευχρηστία των κατηγοριών εκπαιδευτικού λογισµικού που αναφέρθηκαν είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένη µε το κατά πόσο υποστηρίζεται η µµάθηση. Η αξιολόγηση της 

ευχρηστίας του εκπαιδευτικού λογισµικού, πέραν της πρακτικής επικύρωσης και 

πιστοποίησης, θα πρέπει να παρέχει σηµαντικές πληροφορίες ερµηνευτικού χαρακτήρα και 

να εφαρµόζεται όχι µόνο µετά την ολοκλήρωση ανάπτυξής του, αλλά επαναληπτικά κατά τις 

διάφορες φάσεις της ανάπτυξής του (Avouris et al. 2001, Tselios et al., 2000, 2001). 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισµικού, χρησιµοποιήσαµε 

αλληλεπιδραστικά ερωτηµατολόγια τα οποία µπορεί να συµπληρώσει εύκολα ο τελικός 

χρήστης. Έχουν τη µορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και αφορούν όλα τα βασικά 

συστατικά του λογισµικού. Περιέχουν επίσης και ερωτήσεις που µπορούν να χρησιµεύσουν 

σαν ένας δείκτης συνολικής ικανοποίησης του χρήστη από το εκπαιδευτικό λογισµικό. 
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4. Σχεδιασµός 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναλύσαµε τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του 

λογισµικού. Μιλήσαµε για εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, για µεθόδους και θεωρίες µάθησης 

αλλά και για τις αρχές ευχρηστίας που διέπουν το τελικό πρόγραµµα και το πώς αυτές 

επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του. Βασικό ρόλο στις επιλογές µας έπαιξαν και οι 

ιδιαιτερότητες των χρηστών στους οποίους απευθύνεται το λογισµικό. Στο παρόν κεφάλαιο, 

ασχολούµαστε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια µε την δοµή του λογισµικού, µε τα βήµατα που 

ακολουθούνται σε κάθε δραστηριότητα και µε τις απαιτήσεις του συστήµατος. Οι απαιτήσεις 

είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τις ανάγκες των χρηστών στους οποίους απευθύνεται το 

λογισµικό και απορρέουν από τις σχεδιαστικές αρχές και τις επιλογές που κάναµε όσον 

αφορά τη σχεδίαση του συστήµατος.  

Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός 

Στο σηµείο αυτό, οι θεωρίες µάθησης είναι αυτές που διαµόρφωσαν στο µεγαλύτερο βαθµό 

τη τελική έκδοση του εκπαιδευτικού λογισµικού. Εκτός από τη πίστη µας στην αρχή της 

υποβοηθούµενης διδασκαλίας από λογισµικό, την οποία παρουσιάσαµε στα πρώτα κεφάλαια 

και η οποία είναι δεδοµένη, βασικό ρόλο κατά τη σχεδίαση έπαιξαν οι αρχές του 

συµπεριφορισµού και συγκεκριµένα οι µέθοδοι και οι ιδέες που πηγάζουν από τη 

συντελεστική µάθηση του Skinner. Όσον αφορά τις γενικότερες αρχές του συµπεριφορισµού 

το λογισµικό ακολουθεί µέσα από τις δραστηριότητες µια γραµµική πορεία µε κλιµακούµενη 

δυσκολία ενώ στηρίζεται περισσότερο στην ατοµική εργασία του µαθητή παρά στις 

συνεργατικές µεθόδους που εµπλέκουν οµάδες µαθητών. Η επιλογή αυτή έγινε για λόγους 

απλότητας και ευκολίας τόσο κατά τη σχεδίαση του συστήµατος αλλά και για την χρήση και 

ένταξη του στο σχολικό πρόγραµµα. Συχνά, παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες παρουσιάζουν 

δυσκολία στην επικοινωνία και συνεργασία µε άλλους µαθητές και αυτό κατά τη γνώµη µας 

θα µπορούσε να αποτελέσει µία ακόµα αιτία αποθάρρυνσης στη χρήση του εκπαιδευτικού 

λογισµικού, αν αυτό απαιτούσε συνεργασία στη χρήση του. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια 
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στο να αποκτήσει το λογισµικό µια ήπια αντίδραση στα πιθανά λάθη του µαθητή, κάτι πολύ 

σηµαντικό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες όπως 

αναλύσαµε και στα προηγούµενα κεφάλαια. Η προσεκτική αυτή αντίδραση, έχει σαν σκοπό 

της να διορθώσει τον µαθητή αντιδρώντας άµεσα στην ενέργειά του χωρίς όµως να τον 

αποθαρρύνει. Συγκεκριµένα αυτό επιτυγχάνεται µε προσεκτική επιλογή του τόνου της φωνής 

στη περίπτωση φωνητικών οδηγιών και στο συγκεκριµένο ύφος των σχηµάτων, των 

χρωµάτων και των λέξεων που επιλέγονται προκειµένου να τον κατευθύνουν στη σωστή 

επιλογή. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι παρόµοιο πνεύµα θα πρέπει να κυριαρχεί και στις 

αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προκειµένου να έχουµε τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Τα προηγούµενα συνδυάζονται µε µικρές ανταµοιβές στα διάφορα 

στάδια της προόδου των µαθητών. Οι ανταµοιβές αυτές είναι κυρίως µε τη µορφή πόντων 

παιχνιδιού όπως στα συνηθισµένα παιχνίδια όπου οι παίκτες συναγωνίζονται τον εαυτό τους 

ή το σύστηµα στην απόκτηση όλο και περισσότερων πόντων ενώ κάποιες φορές 

συνοδεύονται και µε κατάλληλες εικόνες οι οποίες έχουν το ρόλο µιας µορφής 

επιβράβευσης. Το παραπάνω µπορεί να αποτελέσει και ένα ακόµα κίνητρο για την 

ενασχόληση µε το λογισµικό.  

Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης του χρήστη µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι 

σηµαντικό αυτός να ξέρει τι πρέπει να κάνει στο επόµενο βήµα, πότε αυτό εκτελέστηκε 

σωστά και πότε η δουλειά του-δραστηριότητα ολοκληρώθηκε. Για να βοηθήσουµε σε αυτό, 

σχεδιάσαµε τη διεπαφή χρήστη µε τρόπο ώστε να είναι όσο πιο απλή γίνεται, οργανωµένη 

έτσι ώστε να εξασφαλίζει συνέπεια καθώς κινούµαστε από οθόνη σε οθόνη (για παράδειγµα 

αποφεύγουµε τις συχνές χρωµατικές αλλαγές στα κύρια σχήµατα και στο φόντο του 

λογισµικού). Τα κύρια κουµπιά του προγράµµατος όπως η «βοήθεια» τοποθετούνται πάντα 

στο ίδιο σηµείο της οθόνης (κάτω δεξιά) και µάλιστα µε το ίδιο χρώµα. Το τέλος κάθε 

δραστηριότητας επισηµαίνεται τόσο οπτικά όσο και ακουστικά. Επιπρόσθετα, όσον αφορά 

τη βοήθεια και τη καθοδήγηση του µαθητή σχετικά µε τη χρήση του εκπαιδευτικού 

λογισµικού, επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε βοηθητικό βίντεο αντί για απλό κείµενο µε 

φωτογραφίες. Η κινούµενη εικόνα, σε συνδυασµό µε τις φωνητικές οδηγίες, πιστεύουµε ότι 

µπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσµατική, ειδικά στη περίπτωση τέτοιων «ξεχωριστών» 

µαθητών. Έτσι, οι περισσότερες οδηγίες σε σχέση µε την εκτέλεση του λογισµικού δίνονται 

τόσο οπτικά όσο και ακουστικά. Για λόγους συνέπειας και πάλι, έχει επιλεχτεί η 

οµοιοκατευθυντική ροή της πληροφορίας. Έτσι, στις περιπτώσεις που ο µαθητής καλείται να 

σύρει ένα αντικείµενο µε το ποντίκι η σωστή διαδροµή ακολουθεί τη πορεία από πάνω προς 
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τα κάτω και από τα αριστερά προς τα δεξιά (τα αντικείµενα βρίσκονται πάνω αριστερά και η 

σωστή θέση τοποθετήσεως κάτω δεξιά).  

Το εκπαιδευτικό λογισµικό έλαβε υπ’ όψη πολλές από τις αρχές της συντελεστικής µάθησης 

του Skinner οι οποίες έχουν να κάνουν και µε τις πιθανές αντιδράσεις του συστήµατος στις 

είτε σωστές, είτε λανθασµένες επιλογές των µαθητών. Σε κάθε περίπτωση, η αντίδραση-

ερέθισµα που ακολουθεί την αντίδραση του χρήστη, πρέπει να είναι τέτοια που είτε να 

επιβραβεύει σε περίπτωση σωστής επιλογής του χρήστη, είτε να «τιµωρεί» έµµεσα (χωρίς να 

αποθαρρύνει φυσικά) σε περιπτώσεις λανθασµένων επιλογών. Μια τέτοια «τιµωρία» που 

χρησιµοποιείται από το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι η στέρηση πόντων παιχνιδιού για κάθε 

λάθος απάντηση του µαθητή κατά την ενασχόληση µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα 

ερεθίσµατα αυτά, που ακολουθούν τις επιλογές των µαθητών δρούνε µε τρόπο που τους 

οδηγεί σταδιακά στο να κυνηγούν την επιτυχία κατά την ενασχόληση µε το λογισµικό 

αυξάνοντας το ενδιαφέρον τους και βελτιώνοντας τα αποτελέσµατα από τη χρήση του. 

Υιοθετώντας παράλληλα κάποιες από τις αρχές που διατύπωσε ο Skinner σε σχέση µε τα 

αναλυτικά προγράµµατα, στο εκπαιδευτικό λογισµικό διατυπώνονται πριν από κάθε 

δραστηριότητα οι διδακτικοί στόχοι, το τι περιµένουµε να µάθει ο µαθητής από τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα, τι είδους δεξιότητες θα αποκτήσει, όπως και το πως µπορούν 

οι δεξιότητες αυτές να του φανούν χρήσιµες στη καθηµερινή του ζωή. Όλα αυτά 

παρουσιάζονται σαν µια µικρή εισαγωγή πριν από την έναρξη κάθε δραστηριότητας ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα υπενθύµισης µε επιλογή κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης.  

Πιθανές βελτιώσεις και προσθήκες του εκπαιδευτικού λογισµικού θα µπορούσαν να 

παρακολουθούν την πρόοδο του κάθε µαθητή ανάλογα µε τα στάδια επίτευξης των επιµέρους 

δεξιοτήτων, να κρατάνε στατιστικά για τις λανθασµένες ή σωστές επιλογές του και το που 

ακριβώς παρουσιάζει τις περισσότερες αδυναµίες κρατώντας τα παραπάνω σε ένα προσωπικό 

ιστορικό, διαθέσιµο για τον εκπαιδευτικό αλλά και για το µαθητή (στη κατάλληλη µορφή).  
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Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες 

Στη παράγραφο αυτή παρουσιάζονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

διαλέξαµε να συµπεριλάβουµε στο εκπαιδευτικό λογισµικό αλλά και τους λόγους που τις 

επιλέξαµε. Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του λογισµικού, προέρχονται από το 

Μαθησιακές ∆υσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη (Σουζάνα Παντελιάδου, 2000)20. 

Αναλύονται κάποιες γενικές αρχές που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες αυτές και στοιχεία 

που πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας κατά την εφαρµογή τους στη τάξη. Οι παρατηρήσεις 

αυτές, είναι κατά τη γνώµη µας βασικές για την επιτυχία του εκπαιδευτικού λογισµικού αλλά 

και ικανές να δώσουν στον εκπαιδευτικό κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραµµές για το πώς 

θα χρησιµοποιήσει το λογισµικό µε όσο το δυνατό πιο αποτελεσµατικό τρόπο.   

Πιο συγκεκριµένα, κάποιες από τις βασικές αρχές που αποτελούν προϋπόθεση για την 

επιτυχηµένη εφαρµογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι οι εξής: 

• ∆ίνουµε αρκετά παραδείγµατα ώστε να είµαστε σίγουροι ότι ο µαθητής κατάλαβε τι 

ακριβώς του ζητάµε. Εξηγούµε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και το τι 

περιµένουµε από το µαθητή. Τέλος πληροφορούµε το µαθητή ότι δεν έχει να χάσει ή 

να φοβηθεί τίποτα κατά την αλληλεπίδραση µε το λογισµικό. Είναι καλό να 

προετοιµάσουµε ένα ευχάριστο κλίµα µέσα στην τάξη πριν ξεκινήσουµε την 

ενασχόληση µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

• Προσαρµόζουµε το γενικό πλάνο του µαθήµατος και όσο γίνεται και τις ίδιες τις 

δραστηριότητες ανάλογα µε τις συνθήκες, τη διάθεση και τις δυνατότητες των 

µαθητών. Στο σηµείο αυτό, τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες και τον κύριο έλεγχο 

τον έχει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι σε θέση να επικοινωνεί µε τα παιδιά, να 

διαβάζει τις αντιδράσεις τους και να κρίνει πότε πρέπει να αντιδράσει κατάλληλα σε 

αυτές. 

• Σε περιπτώσεις που ο µαθητής αποτυγχάνει επανηλληµένα σε µια συγκεκριµένη 

δραστηριότητα, ίσως πρέπει να µεταβούµε σε κάποια διαφορετική (πιο εύκολη για 

τον συγκεκριµένο µαθητή) δραστηριότητα ώστε να εξασφαλίσουµε περισσότερες 

                                                

20 Βλέπε εκπαιδευτικές δραστηριότητες κεφαλαίων 3 και 4. 
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επιτυχίες από αποτυχίες. Κάτι τέτοιο µας εξασφαλίζει ότι ο µαθητής δεν θα 

αποθαρρυνθεί κρατώντας το ενδιαφέρον του σε υψηλά επίπεδα.  

Μεγάλη σηµασία στην επιλογή συγκεκριµένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων έπαιξε η 

πιθανή οπτική αναπαράσταση που θα µπορούσαµε να τους δώσουµε µέσα από το 

εκπαιδευτικό λογισµικό. Συγκεκριµένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες µας έδωσαν 

περισσότερες δυνατότητες για χρήση εικόνων (κινούµενων ή µη) και ήχου κάτι που κάνει 

την αλληλεπίδραση µε το µαθητή πιο ευχάριστη και πιο εύκολη κατά τη γνώµη µας. 

Ταυτόχρονα, το προηγούµενο βοηθάει κατά πολύ στην ένταξη των διαφόρων 

δραστηριοτήτων σε ένα γενικότερο σενάριο που να παραπέµπει σε παιχνίδι, κάτι το οποίο 

επιθυµούσαµε από την αρχή να έχει το εκπαιδευτικό µας λογισµικό. 

Όσον αφορά τη φωνολογική ενηµερότητα (µε την οποία έχουν σχέση οι περισσότερες από 

τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επιλέξαµε) οι παρακάτω δραστηριότητες επιλέχτηκαν 

για υλοποίηση µέσω του λογισµικού. 

1. Σπάζω τη πρόταση. Το πρόγραµµα παρουσιάζει προφορικά επιλεγµένες προτάσεις 

στους µαθητές ενώ ταυτόχρονα εµφανίζεται µια κινούµενη εικόνα όπου χτυπάνε 

παλαµάκια αναλύοντας τη πρόταση στις λέξεις που την αποτελούν. Ακολουθεί ένα 

µικρό κενό διάστηµα όπου δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να διακρίνουν τις 

διαφορετικές λέξεις που απαρτίζουν τη πρόταση. Στη συνέχεια ακολουθεί µια απλή 

οπτική απεικόνιση των διαφορετικών λέξεων µε γραµµούλες ανάλογου µεγέθους µε 

το µέγεθος της κάθε λέξης.  

     Ταυτόχρονα, ο/η εκπαιδευτικός κάνει απλές ερωτήσεις στα παιδιά ώστε να βεβαιωθεί 

οτι επιτεύχθηκε ο σκοπός της δραστηριότητας. Τέτοιες ερωτήσεις είναι : “Ποια είναι 

η λέξη της δεύτερης γραµµούλας”, “γιατί η τρίτη γραµµή είναι µεγαλύτερη από τη 

πρώτη;” κ.α. Οι προτάσεις που παρουσιάζονται από το λογισµικό είναι 

κλιµακούµενης δυσκολίας αλλά είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να προχωράει σε 

δυσκολότερη πρόταση µόνο αν οι µαθητές δεν αντιµετώπισαν δυσκολία µε τις 

προηγούµενες προτάσεις. Η αλληλεπίδραση µε το λογισµικό πρέπει να γίνεται µε 

προτροπές και οδηγίες του εκπαιδευτικού έτσι ώστε να συµβαδίζει η πορεία όλων 

των µαθητών µέσα στη τάξη (να µην µένουν µαθητές “πίσω”) αλλά και για να 

αποφευχθεί σύγχυση στη χρήση του µιας και αρκετές δραστηριότητες έχουν να 
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κάνουν µε άτοµα που δυσκολεύονται αρκετά ακόµα και στην ανάγνωση απλών 

προτάσεων. 

2. Ακούς τη συλλαβή. Το λογισµικό παρουσιάζει στους µαθητές κάποιες κάρτες που 

απεικονίζουν συγκεκριµένα αντικείµενα και ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να 

ονοµάσουν τα αντικείµενα που βλέπουν. Αµέσως µετά ορίζει µια συλλαβή και καλεί 

τους χρήστες (µαθητές) να διαλέξουν την εικόνα εκείνη που περιέχει (ή αρχίζει) τη 

συλλαβή αυτή. 

3. Έξω η αταίριαστη. Το λογισµικό παρουσιάζει στους χρήστες τριάδες καρτών-

εικόνων οι οποίες απεικονίζουν τρία διαφορετικά αντικείµενα-λέξεις. Η τελευταία 

συλλαβή µιας από αυτές τις λέξεις δεν ταιριάζει µε την τελευταία συλλαβή των 

άλλων δύο. Το λογισµικό προτρέπει το µαθητή να βρει την αταίριαστη κάρτα και µε 

ένα κλικ να τη ξεχωρίσει από τις άλλες δυο. Στη περίπτωση που η προσπάθεια του 

µαθητή είναι επιτυχής, επιβραβεύεται από το λογισµικό και προτρέπετε να συνεχίσει 

µε την ίδια ή µε την επόµενη δραστηριότητα.. Επιπρόσθετα, οι διαφορετικές τριάδες 

καρτών είναι κλιµακούµενης δυσκολίας και παρουσιάζονται στον µαθητή όσο αυτός 

σηµειώνει επιτυχίες. Έτσι, οι τελευταίες συλλαβές κάποιων καρτών µπορεί να 

διαφέρουν µόνο ως προς το τελευταίο φώνηµα διατηρώντας το τελευταίο σύµφωνο 

ίδιο ή οι τελευταίες συλλαβές να είναι παρόµοιες περιλαµβάνοντας σύµφωνα που οι 

µαθητές µπερδεύουν συχνά, όπως θ-δ, γ-χ, φ-β. 

4. Βρίσκω τη πρώτη φωνούλα. Το λογισµικό παρουσιάζει στον µαθητή δύο έως τρεις 

εικόνες και του ζητάει (προφορικά και µε κείµενο) να επιλέξει µε κλικ εκείνη την 

εικόνα που αρχίζει µε τη φωνούλα «...». Όταν ο µαθητής σηµειώσει αρκετές 

επιτυχίες, ο εκπαιδευτικός του ζητάει να προχωρήσει στο δεύτερο βήµα της 

δραστηριότητας κατά το οποίο το λογισµικό του παρουσιάζει µια εικόνα και αµέσως 

µετά τον προτρέπει να αναγνωρίσει το πρώτο φώνηµα της συγκεκριµένης εικόνας. 

Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο µέρος της δραστηριότητας το λογισµικό παρουσιάζει 

µια σειρά από διάσπαρτες εικόνες στο µαθητή και τον καλεί να κάνει ένα κολλάζ 

επιλέγοντας όσες πιο πολλές εικόνες µπορεί από αυτές που αρχίζουν από µια 

συγκεκριµένη φωνούλα. 
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Σηµείωση: Πιθανή µελλοντική αναβάθµιση του λογισµικού θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει ένα µικρό εµπλουτισµό της παραπάνω δραστηριότητας µε την επανάληψη 

της, αυτή τη φορά για τη τελευταία συλλαβή (φωνούλα της λέξης).  

5.  Τα κορακίστικα. Το λογισµικό παρουσιάζει στον µαθητή µια δισύλλαβη (ή 

τρισύλλαβη) λέξη και τον προτρέπει να την χωρίσει στις συλλαβές που την 

αποτελούν. Στη συνέχεια του ζητάει να τοποθετήσει κάθε συλλαβή σε ένα 

χρωµατιστό κυβάκι και αµέσως µετά τα κυβάκια ανακατεύονται. Τέλος, ο µαθητής 

καλείται να αναδιατάξει τα κυβάκια έτσι ώστε να σχηµατίσει µια νέα λέξη. Όσο 

σηµειώνει επιτυχίες, το λογισµικό µπορεί να εµφανίσει λέξεις περισσότερων 

συλλαβών.  

6. Γράφω µε χρώµατα. Παρόµοια µε τη προηγούµενη δραστηριότητα, ο µαθητής 

χωρίζει µια λέξη στα φωνήµατα που την αποτελούν και τα τοποθετεί σε διαφορετικά 

χρωµατιστά κυβάκια. Στη συνέχεια του δίνεται η δυνατότητα να δηµιουργήσει νέες 

λέξεις είτε αναδιατάσσοντας τα κυβάκια, είτε προσθέτοντας και αφαιρώντας 

φωνήµατα.  

Όσον αφορά τη διδασκαλία γραφής ανάγνωσης επιλέξαµε τις παρακάτω 

δραστηριότητες έχοντας πάντα στο µυαλό µας τις δυνατότητες οπτικής απεικόνισης 

κάθε δραστηριότητας µέσα από το λογισµικό. Στις δραστηριότητες αυτές είναι 

εµφανής η σχέση που έχουν µε τις προηγούµενες δραστηριότητες που αφορούσαν 

εξάσκηση στην φωνολογική ενηµερότητα, κάτι για το οποίο µιλήσαµε στα 

προηγούµενα κεφάλαια. 

Αρπάζοντας τα γράµµατα. Το λογισµικό εµφανίζει στο µαθητή µερικές κάρτες σε 

κάθε µια από τις οποίες απεικονίζεται ένα γράµµα του αλφαβήτου (µάλιστα ο 

αριθµός των καρτών αυξάνεται ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών). Αµέσως µετά 

οι κάρτες φαίνονται να µπαίνουν σε µια µεγάλη διαφανή σακούλα από την οποία ο 

µαθητής καλείται να επιλέξει και να βγάλει µία µία όσες πιο πολλές µπορεί στη 

διάρκεια ενός λεπτού. Για κάθε µια που αναγνωρίζει σωστά µε επιτυχία, οι βαθµοί 

του ανεβαίνουν κατά ένα ενώ τοποθετεί πίσω στη σακούλα όσες δεν κατάφερε να 

αναγνωρίσει. Στο τέλος, ανάλογα µε τη βαθµολογία που συγκέντρωσε κάθε µαθητής , 

αναδεικνύεται από τον εκπαιδευτικό ο νικητής (δηλαδή αυτός που αναγνώρισε-

άρπαξε τις περισσότερες κάρτες). Ταυτόχρονα µε τον ανταγωνισµό µε τους 
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συµµαθητές του, ο κάθε µαθητής µπορεί να βάλει σαν προσωπικό στόχο να 

ξεπεράσει το προηγούµενο σκορ του κάτι το οποίο και πάλι επιβραβεύεται (από το 

λογισµικό αυτή τη φορά)  

∆ηµιουργώ τις δικές µου λέξεις. Το λογισµικό παρουσιάζει µια καρτέλα που 

περιέχει µία λέξη γραµµένη δύο φορές. Τη µια γραµµένη ολόκληρη και την δεύτερη 

παραλείποντας ένα από τα γράµµατά της το οποίο αντικαθίσταται µε ένα κενό. 

Ταυτόχρονα δίπλα από τις δυο λέξεις εµφανίζονται µικρότερες καρτέλες κάθε µια 

από τις οποίες περιέχει ένα γράµµα. Ο µαθητής προσπαθεί να ταιριάξει ένα από τα 

γράµµατα που περιέχονται στις µικρότερες καρτέλες στο κενό της δεύτερης λέξης 

έτσι ώστε να προκύψει µια νέα λέξη. Το λογισµικό σε κάθε προσπάθεια του µαθητή 

εξετάζει αν η λέξη που δηµιουργήθηκε είναι σωστή και του προσθέτει ένα βαθµό στη 

περίπτωση που τα κατάφερε.  

Τροχός γραµµάτων. Εµφανίζεται ένας κυκλικός δίσκος χωρισµένος σε οκτώ ίσα 

µέρη κάθε ένα από τα οποία περιέχει ένα γράµµα, ενώ στο κέντρο του κύκλου 

υπάρχει ένας άξονας γύρω από τον οποίο µπορεί να περιστρέφεται ο δίσκος. Από τον 

άξονα ξεκινάει ένας δείκτης ο οποίος µπορεί να δείχνει σε ένα µέρος του δίσκου. Ο 

µαθητής πιάνει τον δίσκο χρησιµοποιώντας το ποντίκι και τον περιστρέφει γύρο από 

τον άξονα. Στη συνέχεια διαβάζει το φώνηµα στο οποίο κατέληξε ο δείκτης και 

προσπαθεί να βρει µια λέξη που να ξεκινάει από το φώνηµα αυτό.  

Ο Αυτούλης και η Αυγούλα. Εµφανίζονται στην οθόνη δυο µικρά σπίτια και δίπλα 

σε κάθε ένα από αυτά ένα πρόσωπο ενός κοριτσιού (Αυγούλα) και ενός αγοριού 

(Αυτούλης) αντίστοιχα. Έτσι θα υπάρχει το σπίτι του Αυτούλη που θα περιέχει λέξεις 

µε το συνδυασµό «αφ» και το σπίτι της Αυγούλας µε λέξεις του συνδυασµού «αβ». 

Αµέσως µετά παρουσιάζονται ανακατεµένες στην οθόνη διάφορες λέξεις που 

περιέχουν ή αρχίζουν από «αυ» και προφέρονται αφ και αβ και ο µαθητής καλείται να 

τις κατατάξει στα δυο σπίτια ανάλογα µε το που ανήκουν (προφορά του αυ). Όσες πιο 

πολλές λέξεις τοποθετήσει σωστά, τόσο πιο πολλούς βαθµούς κερδίζει. Οι µαθητές 

µπορούν να δουλέψουν και οµαδικά (περισσότεροι από ένας µαθητής σε κάθε 

υπολογιστή) πάνω στη συγκεκριµένη δραστηριότητα ειδικά στην περίπτωση που 

κάποιοι από αυτούς αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αναγνώριση τέτοιου 

είδους λέξεων. 
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Σχεδιασµός ∆ιεπαφής Χρήσης 

Στη παράγραφο αυτή εξετάζουµε σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τη διεπαφή χρήστη, τις αρχές 

και τις ιδέες που επηρέασαν τη σχεδίαση της και τις λειτουργικές και µη λειτουργικές 

απαιτήσεις των τελικών χρηστών. Οι τελευταίες, έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στις 

περισσότερες σχεδιαστικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Έγινε επίσης 

προσπάθεια, το τελικό αποτέλεσµα να είναι όσο το δυνατό, σύµφωνο µε τις αρχές 

ευχρηστίας τις οποίες αναλύσαµε στο κεφάλαιο «Θέµατα ευχρηστίας» αλλά και µε τα όσα 

αναφέραµε σε προηγούµενες παραγράφους σε σχέση µε την εµφάνιση και τη λειτουργία του 

εκπαιδευτικού λογισµικού. Αµέσως µετά, αναλύουµε τις κύριες συνιστώσες της σχεδίασης, 

της διεπαφής χρήστη. 

Πρόβλεψη και αποφυγή λαθών µέσω της σχεδίασης της διεπαφής χρήστη 

Πριν από κάθε κρίσιµη ενέργεια (όπως για παράδειγµα έξοδο από το πρόγραµµα) το 

σύστηµα ζητάει την επιβεβαίωση του χρήστη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται λάθη από 

βιαστικές επιλογές του χρήστη. Επίσης υπάρχει αναλυτική βοήθεια για τις περισσότερες 

λειτουργίες του λογισµικού προσβάσιµη σε κάθε βήµα της αλληλεπίδρασης του χρήστη µε 

αυτό, σε συνδυασµό µε επεξηγήσεις πριν από κάθε δραστηριότητα. Απώτερος σκοπός µας 

είναι ο µαθητής να έχει πρόσβαση σε βοήθεια από όποια οθόνη και αν βρίσκεται, µε ένα 

µόνο κλικ. Η βοήθεια παρουσιάζεται οπτικά και ακουστικά µέσω βίντεο αλλά και µέσω 

κειµένου. Το προηγούµενο βοηθάει στο να αποφύγουµε λάθη που προέρχονται από άγνοια 

του χρήστη σε σχέση µε τη χρήση του λογισµικού κάτι που οδηγεί σε µείωση της συχνότητας 

των σφαλµάτων. Επίσης συµβάλει κατά πολύ στην ευκολία εκµάθησης του λογισµικού και 

τελικά ακόµα και στην ίδια την υποκειµενική ικανοποίησή του χρήστη από τη χρήση του 

εκπαιδευτικού λογισµικού. Στην αποφυγή λαθών, σηµαντικό ρόλο µπορεί να παίξει και η 

απλότητα της σχεδίασης έτσι ώστε το σύστηµα να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολο και φιλικό 

στη χρήση. Ειδικά στη περίπτωση µας µε τους συγκεκριµένους χρήστες στους οποίους 

απευθύνεται το λογισµικό που αναπτύξαµε, πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας κατά τη 

σχεδίαση τη µειωµένη εξοικείωση που παρουσιάζουν οι συγκεκριµένοι στη χρήση 

υπολογιστών και λογισµικού. Έτσι λοιπόν, η διεπαφή χρήστη είναι όσο το δυνατό λυτή, 

περιλαµβάνοντας µόνο τα απαραίτητα στοιχεία πλοήγησης, χωρίς πολλά κουµπιά και 

πολύπλοκες επιλογές που θα µπορούσαν να µπερδέψουν τον µαθητή. Επιπλέον, λόγω των 

ποικίλων ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι µαθητές µα µαθησιακές δυσκολίες, επιλέξαµε 
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για την διευκόλυνσή τους να χρησιµοποιήσουµε µεγαλύτερες και πιο ευανάγνωστες 

γραµµατοσειρές στο κείµενο, µεγαλύτερα κενά διαστήµατα µεταξύ λέξεων και παραγράφων 

ώστε η τελική εικόνα να είναι πιο ευανάγνωστη και πιο ξεκούραστη. 

∆ιαφάνεια και Συνέπεια σε όλη τη διεπαφή χρήστη 

Η οργάνωση και η διάταξη του περιεχοµένου και των επιλογών του εκπαιδευτικού 

λογισµικού στη διεπαφή χρήστη έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να µην αποσπάται η 

προσοχή του µαθητή από το κύριο θέµα που είναι η εκπαιδευτική δραστηριότητα και 

αφετέρου να µην συναντάει «εκπλήξεις» κατά τη χρήση κινούµενος από οθόνη σε οθόνη, 

κάτι που θα τον µπέρδευε ή θα τον καθυστερούσε. Επιλέξαµε ένα κύριο µοτίβο για τη 

διεπαφή το οποίο αλλάζει όσο το δυνατό λιγότερο κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Το 

µοτίβο αυτό, περιλαµβάνει συγκεκριµένα χρώµατα και αποχρώσεις τα οποία είναι ίδια για τις 

περισσότερες οθόνες που θα συναντήσει ο µαθητής και κουµπιά επιλογών σε συγκεκριµένες 

σταθερές θέσεις και µε συγκεκριµένες σταθερές ονοµασίες (προφανείς συνήθως για τη 

λειτουργία που επιτελούν). Η συνέπεια στις διαφορετικές οθόνες που συναντάει ο χρήστης 

κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης µε το εκπαιδευτικό λογισµικό επεκτείνεται και στις 

σταθερές επιλογές που έχουµε κάνει όσον αφορά το είδος και το µέγεθος των 

γραµµατοσειρών που χρησιµοποιούνται. Γίνεται επίσης χρήση οπτικών αναπαραστάσεων µε 

οικίες εικόνες από τη καθηµερινή ζωή για πολλές από τις επιλογές που παρουσιάζονται στη 

διεπαφή χρήστη. Έτσι, το κουµπί που σηµατοδοτεί την έξοδο από το πρόγραµµα 

απεικονίζεται µε µια µικρή πόρτα, η βοήθεια µε µια µικρή στοίβα βιβλίων δίπλα σε ένα 

ερωτηµατικό και η πλοήγηση σε προηγούµενη και επόµενη οθόνη µε βελάκια. Οι υπόλοιπες 

επιλογές βρίσκονται στα αριστερά της οθόνης και σε εµφανές σηµείο. Η γλώσσα και το 

λεξιλόγιο στη βοήθεια και στο κείµενο αποτελείται από λέξεις γνωστές στο µαθητή των 

πρώτων τάξεων του δηµοτικού και του νηπιαγωγείου ώστε να γίνονται κατανοητά. Για τον 

ίδιο λόγο, αποφεύγεται η χρήση τεχνικής ορολογίας ειδικά στην επεξήγηση της λειτουργίας 

του συστήµατος. Επιπρόσθετα, η επιλογή των χρωµάτων είναι τέτοια ώστε να µην κουράζει 

και να µην αποπροσανατολίζει τον χρήστη. Έτσι, αποφεύγονται τα έντονα χρώµατα και 

επιλέγονται ήπιες, ξεκούραστες αποχρώσεις του µπλε και του ροζ. Τέλος, εξίσου σηµαντικές 

είναι και κάποιες µικρές λεπτοµέρειες που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τον χρήστη 

ακόµα περισσότερο στην περιήγησή του στο λογισµικό καθώς κινείται από µια οθόνη στην 

επόµενη.  
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Προσαρµοστικότητα στις ανάγκες και τις προτιµήσεις του χρήστη 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό δίνει κάποιες διαφορετικές επιλογές στον χρήστη για τη 

πλοήγησή του σε αυτό. Εκτός από τα βελάκια «εµπρός» και «πίσω» τα οποία σηµατοδοτούν 

την µετακίνηση σε προηγούµενη και επόµενη οθόνη, σε κάθε βήµα µιας δραστηριότητας 

υπάρχουν σύνδεσµοι που µπορούν να µεταφέρουν τον µαθητή απευθείας σε κάποιο βήµα 

προσπερνώντας τα ενδιάµεσα ενώ µπορεί να διακόψει και τη δραστηριότητα επιλέγοντας 

κάποια άλλη από το µενού που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης του. Πιθανές βελτιώσεις 

και προσθήκες του εκπαιδευτικού λογισµικού θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν 

χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την οµολογουµένως φτωχή προσαρµοστικότητα της 

συγκεκριµένης έκδοσης. Στη κατεύθυνση αυτή, η δυνατότητα του χρήστη να διαλέγει µεταξύ 

διαφορετικών φόντων, χρωµάτων και θεµάτων αλλά ακόµα και της θέσης του µενού 

επιλογών θα βελτίωνε σηµαντικά τη συνολική του ικανοποίηση από τη χρήση του 

λογισµικού εξασφαλίζοντας καλύτερα αποτελέσµατα. Η δυνατότητα του µαθητή να 

προσαρµόζει τη διεπαφή χρήστη στις δικές του προτιµήσεις πιστεύουµε ότι περνάει σε 

κάποιο βαθµό, έστω και υποσυνείδητα, το νόηµα ότι το να έχει κανείς ιδιαιτερότητες είναι 

αποδεκτό, κάτι πολύ σηµαντικό για παιδιά που αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες. 

Παροχή επαρκούς βοήθειας 

Παρόλο που στα προηγούµενα µιλήσαµε για το πόσο σηµαντική είναι η βοήθεια και η 

εύκολη πρόσβαση σε αυτή µέσα από το λογισµικό θα ήταν αφελές να πιστεύουµε ότι η 

βοήθεια του παρέχουµε µέσα από το λογισµικό µπορεί να καλύψει κάθε ερώτηση και 

εµπόδιο που θα βρει µπροστά του ο χρήστης. Ένα σύστηµα παροχής βοήθειας δεν είναι ποτέ 

πλήρες και µάλιστα τις περισσότερες φορές δεν είναι καν το ίδιο λειτουργικό για όλες τις 

οµάδες χρηστών στους οποίους απευθύνεται. Στο σηµείο αυτό το κενό µπορεί να καλυφτεί 

µε δυο τρόπους. Ο πρώτος και σηµαντικότερος έγκειται στο ρόλο του εκπαιδευτικού ο 

οποίος πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τον µαθητή σε κάθε του βήµα όποτε χρειαστεί 

και ο δεύτερος είναι και πάλι µέσω του προγράµµατος. Συγκεκριµένα, έχει υλοποιηθεί ένας 

µικρός οδηγός (wizard) που στοχεύει στο να προσδιορίσει το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο 

µαθητής και ακολούθως το προωθεί σαν email στον δηµιουργό του λογισµικού. Από τα 

µηνύµατα αυτά µπορούν να προκύψουν οι απαραίτητες πληροφορίες για µελλοντικές 

βελτιώσεις.  
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5. Υλοποίηση 

Στο παρόν κεφάλαιο ασχολούµαστε µε την υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Παρουσιάζουµε τις αρχές που ακολουθήσαµε και τα εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε για την 

ανάπτυξη του και δείχνουµε τη σύνδεση της διαδικασίας ανάπτυξης µε όσα αναλύσαµε στα 

προηγούµενα κεφάλαια. Γίνεται τέλος µια εµβάθυνση στις τεχνικές απαιτήσεις του 

συστήµατος και το πώς αυτές προκύπτουν. Το τελευταίο µπορεί να βοηθήσει στις προοπτικές 

βελτίωσης του εκπαιδευτικού λογισµικού αποκαλύπτοντας πιθανές ελλείψεις και αδυναµίες 

Συχνά χρησιµοποιούµε εικόνες µέσα από τη τελική έκδοση του λογισµικού για να δείξουµε 

πώς εφαρµόσαµε όσα συζητήσαµε και αναπτύξαµε στα προηγούµενα κεφάλαια.. 

Εργαλεία Υλοποίησης 

Για την ανάπτυξη του λογισµικού αλλά και γενικότερα της παρούσας εργασίας, 

χρησιµοποιήθηκαν αρκετά διαφορετικά εργαλεία. Με τον όρο εργαλείο, στη περίπτωσή µας 

εννοούµε λογισµικό που επιτελεί συγκεκριµένες λειτουργίες.  

Το µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισµικού στηρίχτηκε στη χρήση 

των τεχνολογιών του flash µέσα από τη πλατφόρµα Adobe Flash CS4 Professional της 

Macromedia και του προγράµµατος SWISHmax της SWISHzone. Προστέθηκε επίσης 

αλληλεπιδραστικότητα µε τον χρήστη µέσω της actionscript και του SWiSH script η οποία 

συνεργάζεται µε τα αντικείµενα του flash προσφέροντας νέες δυνατότητες. Χάρις αυτήν, 

µπορέσαµε να παρακολουθούµε τις επιλογές των χρηστών, κάνοντας το λογισµικό να 

αντιδρά ανάλογα µε αυτές (πχ διάκριση µεταξύ σωστών και λανθασµένων απαντήσεων και 

ανάλογη αντίδραση του συστήµατος για κάθε µια από αυτές). Τα εργαλεία ανάπτυξης που 

χρησιµοποιήσαµε µπορούν να ενσωµατώνουν κείµενο, ήχο,  εικόνα (κινούµενη ή στατική) 

αλλά και εκτελέσιµα αρχεία παράγοντας διαφορετικές µορφές εφαρµογών όπως εκτελέσιµα 

αρχεία (σε flash µορφή ή σε exe µορφή) και ιστοσελίδες. Οι τεχνολογίες του flash, 
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χρησιµοποιούνται κατά κόρον στις µέρες µας εξαιτίας της απλότητάς, της απόδοσης και της 

φορητότητάς τους21. Το προηγούµενο αφορά και τη συγκεκριµένη υλοποίηση, επιτρέποντας 

της να «τρέξει» σε διαφορετικές πλατφόρµες, µε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα 

(windows ή Linux like συστήµατα). Ανοίγει επίσης την πόρτα για διαδικτυακή χρήση του 

λογισµικού µέσω σελίδων html µιας και µπορεί να γίνει εύκολα µετατροπή του εκτελέσιµου 

(*.exe) αρχείου σε flash αρχείο (*.swf). 

Άλλα εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε κατά την ανάπτυξη της εργασίας είναι τα εξής: 

• SmartDraw 2007. Χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία διαγραµµάτων και γράφων 

λόγω της ποιότητας των διαγραµµάτων που παράγει, της ποικιλίας των έτοιµων 

πλάνων, προτύπων και σχηµάτων, αλλά και της δυνατότητας εξαγωγής τους σε 

διάφορες µορφές. 

• Voice Changer 6.0 Diamond. Χρησιµοποιήθηκε για την αλλαγή της φωνής 

(παιδική, φωνή αγοριού/κοριτσιού) κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας βίντεο ή ήχου 

που συµπεριλάβαµε στο λογισµικό. Χαρακτηρίζεται από πλούσιες επιλογές και 

ευκολία χρήσης ενώ τα εξαγόµενα αρχεία ήχου είναι σε µορφή mp3 

• Camtasia Studio 6. Το λογισµικό αυτό χρησιµοποιείται στη δηµιουργία βίντεο το 

οποίο µπορεί να είναι εµπλουτισµένο,  µε ήχο, µε επεξηγηµατικά εφέ ή και 

παραποµπές. Το βίντεο που κατασκευάσαµε έχει σκοπό να χρησιµοποιηθεί ως 

βοηθητικό υλικό για τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού. Εξηγεί τη λειτουργία 

του εκπαιδευτικού λογισµικού και είναι εµπλουτισµένο µε οδηγίες και συµβουλές. 

Το συγκεκριµένο εργαλείο επιλέχτηκε κυρίως λόγω του ολοκληρωµένου σε 

λειτουργίες χαρακτήρα του καθώς προσφέρει µεγάλες δυνατότητες για 

παραµετροποίηση των βίντεο που δηµιουργεί, καθώς και ποικιλία στις µορφές που 

δίνει στο παραγόµενο αποτέλεσµα προσφέροντας έτσι µεγάλη ευελιξία (µοναδικό 

του µειονέκτηµα όπως διαπιστώσαµε από τη χρήση του, είναι ο µεγάλος σχετικά 

χρόνος για το τελικό «rendering» του παραγόµενου βίντεο). 

                                                

21 Με τον όρο φορητότητα εδώ, εννοούµε τη δυνατότητα ενός προγράµµατος (λογισµικού) να µεταφέρεται και 

να χρησιµοποιείται σε διαφορετικές πλατφόρµες και συστήµατα εξασφαλίζοντας συµβατότητα από τη πλευρά 

του χρήστη. 
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• Adobe Photoshop CS4. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο, επαγγελµατικό εργαλείο που 

κατά πολλούς αποτελεί το καλύτερο στο είδος του. Αν και πολύπλοκο στη χρήση 

του εξαιτίας της πληθώρας των επιλογών και των δυνατοτήτων που περιέχει, 

επιλέχτηκε για τις δυνατότητες που µας προσφέρει στην επεξεργασία εικόνων τις 

οποίες χρησιµοποιήσαµε στο εκπαιδευτικό λογισµικό. 

• Articulate Quizmaker. Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία του 

αλληλεπιδραστικού ερωτηµατολογίου (survey). Το παραγόµενο αποτέλεσµα είναι 

σε µορφή flash. 

Αρχές Υλοποίησης και Τεχνικές Απαιτήσεις 

Βασικό ρόλο στο τρόπο υλοποίησης του εκπαιδευτικού λογισµικού έπαιξαν οι αρχές και οι 

θεωρίες υλοποίησης που διδάσκει η τεχνολογία λογισµικού22 για την οποία µιλήσαµε στο 

κεφάλαιο 1. Είναι σηµαντικό να έχουµε στο µυαλό µας ότι το λογισµικό κατασκευάζεται µε 

αρχές µηχανικής και δεν παρασκευάζεται τυποποιηµένα ως βιοµηχανικό προϊόν.  

Συνοπτικά το συνολικό χρονοδιάγραµµα της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισµικού, µε 

τις διάφορες φάσεις στις οποίες χωρίζεται έχει τη παρακάτω µορφή. 

Το επόµενο στάδιο µετά την φάση της σχεδίασης είναι η υλοποίηση. Αυτή δεν είναι τίποτε 

άλλο από τη µεταφορά των απαιτήσεων και του σχεδιασµού που κάναµε στα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης σε γλώσσα που µπορεί να αντιληφθεί ο υπολογιστής. Αµέσως µετά προκύπτει το 

αποτέλεσµα, δηλαδή το λογισµικό που θέλουµε να αναπτύξουµε. Η υλοποίηση του 

συστήµατος είναι (και αυτή) µια διαδικασία χρονοβόρα και επίπονη, η οποία διέπεται από 

κάποιες επιθυµητές αρχές και αξίες. Μερικές από αυτές είναι οι εξής:  

• Η δυνατότητα συντήρησης, υποστήριξης, ανανέωσης και εµπλουτισµού του 

εκπαιδευτικού λογισµικού. Είναι η φάση που ακολουθεί την παράδοση του 

λογισµικού στον χρήστη και διασφαλίζει τη βιωσιµότητα του. Οι παρατηρήσεις των 

χρηστών, µπορούν να βοηθήσουν πολύ, προσφέροντας την αναγκαία 

                                                

22 Το πρότυπο IEEE 610.12 ορίζει την τεχνολογία λογισµικού ως τον τοµέα που πραγµατεύεται τεχνικές, 

µεθοδολογίες, εργαλεία και αρχές για τη συστηµατική, µεθοδική και ποσοτικοποιηµένη προδιαγραφή, 

σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο και συντήρηση ενός υπό ανάπτυξη λογισµικού. 
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ανατροφοδότηση (feedback) που θα δώσει ιδέες για προσθήκες και βελτιώσεις, ή θα 

διαπιστώσει λάθη και δυσλειτουργίες που πρέπει να διορθωθούν. Σε αυτό το στάδιο, 

είναι δεδοµένη η αδυναµία µας να υποστηρίξουµε όπως πρέπει το συγκεκριµένο 

εκπαιδευτικό λογισµικό. Αντί για αυτό, πιστεύουµε ότι θα µπορούσε να προσφέρει 

ότι χρειάζεται, µια διαδικτυακή κοινότητα χρηστών που θα είχαν τις κατάλληλες 

γνώσεις και τον χρόνο να συνεχίσουν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Στη κατεύθυνση αυτή και για να βοηθήσουµε σε αυτό, το λογισµικό, ο κώδικας και 

κάθε τι που έχει σχέση µε αυτό σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του θα είναι ελεύθερα 

προσβάσιµα για τον κάθε ένα µέσω της διαδικτυακής κοινότητας. Έχει επίσης 

αναπτυχθεί κατάλληλος δικτυακός τόπος που µπορεί να διαχειριστεί και να 

φιλοξενήσει όσους χρησιµοποιούν ή αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό 

λογισµικό.  

• Η ανάπτυξη του λογισµικού κατά τµήµατα (modularity) είναι πολύ σηµαντική και 

βοηθάει στη συντήρηση, την ανανέωση και τη διόρθωση λαθών. Με παρόµοιο τρόπο, 

βοηθάει και η οµαδοποίηση συσχετιζόµενων δεδοµένων και στοιχείων µέσα από το 

πρόγραµµα (µε τη µορφή κλάσεων για παράδειγµα). 

• Ορθότητα (Correctness). Το πρόγραµµα είναι λειτουργικός ορθό όταν 

συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες λειτουργικές απαιτήσεις. Είναι 

προφανές, ότι το λογισµικό πρέπει να αντιδρά µε συγκεκριµένο και προβλέψιµο 

τρόπο (µια συγκεκριµένη «είσοδος» πρέπει να έχουν την ίδια «έξοδο») και µάλιστα 

αυτόν που σηµειώνεται στις προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος. 

• Αποδοτικότητα (performance). Θα πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι το λογισµικό δεν 

κάνει αλόγιστη χρήση των πόρων του συστήµατος. Οι τεχνολογίες του flash τις 

οποίες χρησιµοποιήσαµε, εξασφαλίζουν όχι µόνο την ασφάλεια του συστήµατος µας 

από τυχόν υπερβολικές απαιτήσεις πόρων του υπό ανάπτυξη λογισµικού, αλλά και 

πολύ µικρές απαιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. 

• Ευχρηστία. Εκτός από τις αρχές ευχρηστίας για τις οποίες µιλήσαµε στις 

προηγούµενες ενότητες, το εκπαιδευτικό λογισµικό θα πρέπει να συνοδεύεται από 

επαρκή τεκµηρίωση. Φροντίσαµε να συµπεριλάβουµε εκτός από τα τυπικά βοηθητικά 

κείµενα βοήθειας, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία 

ανάπτυξης σε κάθε στάδιό της.  
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• Φορητότητα (Portability). Όπως αναφέραµε και στη προηγούµενη ενότητα, οι 

τεχνολογίες που χρησιµοποιήσαµε για την υλοποίηση, εξασφαλίζουν εύκολη 

µεταφερσιµότητα και χρησιµοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού σε διάφορες 

πλατφόρµες, είτε σαν εκτελέσιµο αρχείο, είτε µέσω διαδικτύου. 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό που αναπτύξαµε, µπορεί να λειτουργήσει µε δύο τρόπους. Ως 

εκτελέσιµο αρχείο, θα πρέπει να βρίσκεται στον υπολογιστή του χρήστη από τον οποίο και 

θα «τρέξει». Χρειάζεται ο υπολογιστής (σε κάθε περίπτωση) να διαθέτει ποντίκι. Στη 

δεύτερη περίπτωση, το λογισµικό έχει εξαχθεί σαν αρχείο flash το οποίο µπορεί να τρέξει 

είτε µέσα από τον αυτόνοµο flash player που υπάρχει στα περισσότερα σύγχρονα συστήµατα 

(ή µπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν) είτε µέσα από οποιονδήποτε web browser (internet 

explorer, mozilla firefox, opera) αρκεί αυτός να είναι ενηµερωµένος µε τη τελευταία έκδοση 

του flash player, το οποίο διατίθεται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο 

http://www.adobe.com/products/flashplayer/. Το λογισµικό, µπορεί να φορτωθεί είτε τοπικά, 

αν είναι αποθηκευµένο στον υπολογιστή του χρήστη, είτε από κάποιον δικτυακό τόπο. Κάτι 

τέτοιο µας δίνει απεριόριστες δυνατότητες µαζικής, ελεύθερης και αποµακρυσµένης δωρεάν 

διάθεσης του λογισµικού. Σχηµατικά, οι δύο τρόποι µε τους οποίους µπορεί να λειτουργήσει 

το λογισµικό φαίνονται παρακάτω. 

 

Εικόνα 6 - Αποθήκευση και Εκτέλεση του λογισµικού σε κάθε υπολογιστή από έναν µαθητή 

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
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Εικόνα 7 - Μεταφόρτωση του λογισµικού µέσω διαδικτύου και τοπική εκτέλεση 

Στη δεύτερη περίπτωση, είναι αναγκαία µια σύνδεση στο διαδίκτυο προκειµένου να 

µεταφορτωθεί το λογισµικό και αµέσως µετά υπάρχει και πάλι η επιλογή να τρέξει είτε σαν 

αυτόνοµο πρόγραµµα (θα πρέπει να έχουµε µεταφορτώσει την κατάλληλη *.exe έκδοση), 

είτε µέσω του web browser. Αµέσως µετά, κάνουµε µια σύντοµη αναφορά τεχνικών 

απαιτήσεων, λειτουργικών και µη λειτουργικών. 

Μερικές χαρακτηριστικές λειτουργικές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού λογισµικού (Functional 

Requirements): 

• ∆ιατήρηση συνολικής βαθµολογίας για κάθε µαθητή, όσο διαρκεί η αλληλεπίδρασή 

του µε το λογισµικό. Οι πόντοι βαθµολογίας, απονέµονται ανάλογα µε τις σωστές 

απαντήσεις. 

• Εισαγωγή του ονόµατος του µαθητή στην αρχή της αλληλεπίδρασης µε το λογισµικό. 

• Παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

• Παρουσίαση πίνακα µε τις υψηλότερες βαθµολογίες. 
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• ∆υνατότητα αποστολής µηνύµατος µέσω διαδικτύου, στον δηµιουργό του λογισµικού 

(απαιτείται σύνδεση µε το διαδίκτυο). 

Μη λειτουργικές απαιτήσεις (Non Functional Requirements): 

• (Scalability). Περισσότερα από ένα στιγµιότυπα (instances) του λογισµικού, µπορούν 

να «τρέχουν» ταυτόχρονα χωρίς να επηρεάζονται οι λειτουργίες τους. 

• (Usability). Ο χρήστης χρειάζεται να έχει µια απλή εξοικείωση µε τη χρήση 

υπολογιστή (και του προγράµµατος περιήγησης στην περίπτωση που χρησιµοποιεί το 

λογισµικό αποµακρυσµένα µέσω διαδικτύου). 

• Το λογισµικό κατά τη διάρκεια χρήσης του απενεργοποιεί συγκεκριµένες λειτουργίες 

του µενού πλοήγησης ώστε να διευκολύνεται η αλληλεπίδρασή του µε τον χρήστη. 

• Σε περίπτωση σφάλµατος λειτουργίας, καταγράφει πληροφορίες σχετικές µε το 

πρόβληµα σε αρχείο για αναφορά 

Απαιτήσεις σε λογισµικό για την ορθή λειτουργία του εκπαιδευτικού λογισµικού: 

• Λειτουργικό σύστηµα (windows ή linux) στον υπολογιστή που πρόκειται να 

εκτελεστεί το εκπαιδευτικό λογισµικό. 

• Σύνδεση µε το διαδίκτυο, περιηγητής διαδικτύου (web browser) και macromedia 

flash player στη περίπτωση που χρησιµοποιούµε αποµακρυσµένα το λογισµικό µέσω 

διαδικτύου (σε flash µορφή). Η έκδοση του flash player πρέπει να είναι 7 ή 

µεταγενέστερη. 

External System Interfaces 

Το interface µε το οποίο έρχεται σε επαφή ο χρήστης, ουσιαστικά είναι η οθόνη του 

υπολογιστή. Επίσης ο χρήστης κάνει χρήση και των υπολοίπων µερών του Η/Υ, όπως πχ το 

πληκτρολόγιο, το ποντίκι κτλ.  
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Αρχές Σχεδιασµού και Υλοποίηση 

Στις προηγούµενες παραγράφους αναπτύχθηκαν οι βασικές αρχές σχεδιασµού του 

λογισµικού, αναλύθηκαν οι προτεραιότητες που ακολουθήθηκαν κατά τη φάση της 

υλοποίησης και στοιχεία που πρέπει να έχει το τελικό αποτέλεσµα. Έγινε επίσης µια 

παρουσίαση των τεχνικών απαιτήσεων του εκπαιδευτικού λογισµικού και το τρόπου 

σύµφωνα µε τον οποίο περιµένουµε να λειτουργήσει, όλα αυτά σε συνδυασµό µε τις αρχές 

ευχρηστίας που θα το κάνουν πιο προσιτό και πιο ευχάριστο στη λειτουργία του. Στη 

παρούσα παράγραφο, θα γίνει προσπάθεια σύνδεσης των προηγούµενων µε το τελικό 

αποτέλεσµα της υλοποίησης, θα δείξουµε πως εφαρµόστηκαν οι ιδέες στην πράξη και θα 

εξετάσουµε κατά πόσο έγινε εφικτή η υλοποίηση τους µέσα από το εκπαιδευτικό λογισµικό. 

Για τα παραπάνω, συχνά χρησιµοποιούνται εικόνες µέσα από το ίδιο το λογισµικό, ώστε να 

είναι πιο σαφής η σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη. 

Ευκολία χρήσης µέσω απλότητας και συνέπειας της σχεδίασης, προβλέψιµες επιλογές κατά 

την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το λογισµικό και χρήση εικόνων και αντικειµένων οικείων 

από τη καθηµερινή του ζωή. 

Το µενού πλοήγησης, τα κουµπιά επιλογών και το φόντο αλλάζουν όσο το δυνατό λιγότερο 

καθώς  ο χρήστης πηγαίνει από οθόνη σε οθόνη µε σκοπό την ευκολότερη εξοικείωσή του µε 

τη χρήση του λογισµικού. Περιορίστηκε επίσης ο αριθµός των επιλογών στις πλέον 

απαραίτητες και αποφύγαµε να χρησιµοποιήσουµε παραπάνω κουµπιά και επιλογές που 

πιθανόν να µπέρδευαν τουλάχιστο στην αρχή έναν χρήστη που δεν παρουσιάζει σηµαντική 

εξοικείωση µε τη χρήση λογισµικού σε υπολογιστή. Έγινε επίσης προσπάθεια να δοθούν στις 

επιλογές και στα µενού, ονόµατα που κάνουν όσο το δυνατό προφανή τη λειτουργία τους. 

Έτσι το κουµπί «αρχική» µας πηγαίνει στην αρχική σελίδα του προγράµµατος, τα κουµπιά 

«επόµενο» και «προηγούµενο» σε επόµενη και προηγούµενη δραστηριότητα αντίστοιχα, το 

κουµπί «βοήθεια» στην ανάλογη κατηγορία βοήθειας του προγράµµατος. Όλα αυτά, γίνονται 

ίσως καλύτερα κατανοητά από την παρακάτω εικόνα η οποία παρουσιάζει την βασική οθόνη 

από την οποία ξεκινάει ο χρήστης την ενασχόληση του µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Εικόνες από τις επόµενες οθόνες του προγράµµατος καθώς κινούµαστε µέσα σε αυτό, 

µπορούν να µας πείσουν για τη συνέπεια του φόντου και του θέµατος της διεπαφής χρήστη. 
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Εικόνα 8 - Κεντρική οθόνη επιλογής δραστηριοτήτων 

Στην πιο πάνω εικόνα οι επιλογές του χρήστη είναι συγκεκριµένες και περιορισµένες. Για 

λόγους συνέπειας µε επόµενες οθόνες του προγράµµατος, στο µενού επιλογών που βρίσκεται 

στα αριστερά, υπάρχει η επιλογή «∆ραστηριότητες» η οποία µας πηγαίνει ακριβώς στην 

οθόνη στην οποία ήδη βρισκόµαστε. Γι‘ αυτόν τον λόγο, το κουµπί της συγκεκριµένης 

επιλογής είναι απενεργοποιηµένο ενώ ταυτόχρονα το σηµατοδοτούµε µε έναν χρωµατισµό 

που θα το κάνει εύκολα αναγνωρίσιµο από τον µαθητή. Η αντιµετώπιση αυτή για τις 

επιλογές που δεν χρησιµοποιούνται έχει υιοθετηθεί για λόγους συνέχειας και συνέπειας σε 

όλες τις οθόνες του λογισµικού.  
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Εικόνα 9 - Αρχική οθόνη του λογισµικού 

Η παραπάνω εικόνα, η οποία αποτελεί και την αρχική εικόνα του προγράµµατος κατά την 

έναρξή του αποτελεί το αποτέλεσµα µιας προσπάθειας να πλαισιωθεί η διεπαφή χρήστη µε 

αντικείµενα και εικόνες οικεία στον µαθητή από τη καθηµερινή του ζωή και αν είναι δυνατό 

και από τη ζωή του µέσα στο σχολείο. Αυτό, σε συνδυασµό µε µια γενικότερη ευχάριστη 

αισθητικά εικόνα, µπορεί να βοηθήσει στην µεγαλύτερη ικανοποίηση του τελικού χρήστη 

από τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού. Το τελευταίο µπορεί να επηρεάσει θετικά την 

τελική αποτελεσµατικότητά του. Όσον αφορά τη γενική εικόνα του λογισµικού και του 

θέµατος που χρησιµοποιεί, αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιλογή των χρωµάτων και των 

αποχρώσεων έγινε έτσι ώστε να είναι ευχάριστη στα παιδία αλλά και ξεκούραστη, ειδικά για 

τις περιπτώσεις παρατεταµένης έκθεσης µπροστά από την οθόνη του υπολογιστή (και ακόµα 

περισσότερο όταν η οθόνη δεν είναι η πλέον ενδεδειγµένη για µακροχρόνια-συνεχόµενη 

χρήση). 

Πρόβλεψη λαθών και επαρκής βοήθεια. 
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Οι σαφείς και περιορισµένες επιλογές, και η λογική συνέχεια που διέπει το εκπαιδευτικό 

λογισµικό καθώς ο χρήστης κινείται από οθόνη σε οθόνη σε συνδυασµό µε τη παροχή 

επαρκούς βοήθειας είναι τα συστατικά που χρησιµοποιήθηκαν ώστε να µειωθούν τα πιθανά 

λάθη. Η βοήθεια που παρέχεται µέσω του λογισµικού είναι κυρίως σε δύο µορφές, τόσο σε 

µορφή βίντεο (εικόνα 8) όσο και σε ακουστική µορφή (εικόνα 7).  

 

Εικόνα 10 – ∆ραστηριότητα "αρπάζοντας τα γράµµατα" 

Στην πιο πάνω εικόνα φαίνεται ο audio player που χρησιµοποιείται σε όλες τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για να δώσει οδηγίες στον µαθητή σχετικά µε την εκτέλεσή τους. Με τον 

τρόπο αυτό, κάνουµε την παροχή βοήθειας πιο προσβάσιµη, πιο εύκολη και κυρίως πιο 

ξεκούραστη για τον µικρό µαθητή. Αποφεύγονται επίσης προβλήµατα ανάγνωσης που 

πιθανόν να παρουσιάζουν αρκετοί χρήστες του λογισµικού, κάτι που θα επηρέαζε την 

παροχή βοήθειας µε απλό κείµενο. 
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Εικόνα 11 - Οθόνη βοήθειας 

Στην αµέσως προηγούµενη εικόνα φαίνεται η παροχή βοήθειας µέσω βίντεο στη κατηγορία 

βοήθεια του προγράµµατος. Εκεί επεξηγείται µε εικόνα και ήχο παράλληλα η λειτουργία του 

εκπαιδευτικού λογισµικού από τη στιγµή που θα χρειαστεί να «τρέξουµε» το εκτελέσιµο 

πρόγραµµα στον υπολογιστή και µετά. Η παροχή βοήθειας ακόµα και για το στάδιο πριν τη 

λειτουργία του λογισµικού κρίνεται απαραίτητη λόγω του ότι αρκετοί µαθητές σε αυτή την 

ηλικία, παρουσιάζουν µειωµένη εξοικείωση µε τη χρήση υπολογιστών και λογισµικού. 

Μέθοδος Elkonin µέσα από το εκπαιδευτικό λογισµικό. 

Ο τρόπος που χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Elkonin στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 9). Περισσότερα για τη λειτουργία της µέσα από το 

λογισµικό µε τα ακριβή βήµατα που διέπουν τις δραστηριότητες, θα ειπωθούν στο επόµενο 

κεφάλαιο (κεφάλαιο 6) των σεναρίων χρήσης. 
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Εικόνα 12 – ∆ραστηριότητα "γράφω µε χρώµατα" 

Ενίσχυση επιθυµητής συµπεριφοράς. Προσφορά της «ύλης» σε κοµµάτια. 

Η επιβράβευση του µαθητή µετά από µια σωστή απάντηση αλλά και η ήπια προτροπή του να 

συνεχίσει τη προσπάθεια στη περίπτωση µιας λανθασµένης επιλογής ακολουθείται στις 

περισσότερες δραστηριότητες κυρίως µέσα από κατάλληλες ηχητικές αποκρίσεις (για 

παράδειγµα ο ήχος «µπράβο τα κατάφερες» στις πρώτες δραστηριότητες σχετικές µε τη 

φωνολογική ενηµερότητα και ο ήχος «αυτή τη φορά δεν τα κατάφερες. Θέλεις να 

ξαναπροσπαθήσεις;»). Ο τόνος της φωνής και η «χροιά» έχει επεξεργαστεί µε κατάλληλο 

λογισµικό (Voice Changer 6.0 Diamond) ώστε να είναι πιο ευχάριστη, πιο οικεία και πιο 

φιλική για τα παιδιά. Επίσης, η ύλη οργανώνεται σε όσο το δυνατό πιο µικρά κοµµάτια, ώστε 

να είναι πιο σαφείς οι στόχοι αλλά και πιο εύκολα επιτεύξιµοι από τον χρήστη. Έτσι, πολλές 

φορές κόβεται ακόµα και η ίδια η δραστηριότητα σε µικρότερα κοµµάτια, όπως για 

παράδειγµα τα διαφορετικά στάδια της δραστηριότητας 4 της φωνολογικής ενηµερότητας. Ο 

χρήστης χρησιµοποιεί το κουµπί «Βήµα 2ο», «Βήµα 3ο»  για να προχωρήσει 

στα επόµενα βήµατα.  
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6. ∆ιδακτική Αξιοποίηση  

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει ένα σενάριο διδακτικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού 

λογισµικού που αναπτύχθηκε. Παρουσιάζει κάποιες από τις πιθανές επιλογές του χρήστη 

κατά την αλληλεπίδραση µε το λογισµικό και τις αποκρίσεις του λογισµικού στις επιλογές 

αυτές. Για την περιγραφή αυτή, εµφανίζονται στη συνέχεια οι οθόνες στις οποίες µεταβαίνει 

ο χρήστης ακολουθώντας συγκεκριµένες επιλογές µέσα από το µενού του προγράµµατος. 

Σαν αντιπροσωπευτικό και πιθανό σενάριο χρήσης, έστω ότι ο χρήστης ξεκινάει από την 

αρχική οθόνη του προγράµµατος, εκκινώντας το προηγουµένως κανονικά από το φάκελο 

στον οποίο βρίσκεται εγκατεστηµένο (µε διπλό κλικ στο εκτελέσιµο αρχείο).  

 

Εικόνα 13 - Αρχική εικόνα του Λογισµικού 
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Στην παραπάνω εικόνα (αρχική οθόνη), ο χρήστης καλείται να κάνει κλικ πάνω στο εικονίδιο 

του κτηρίου (σχολείο) ώστε να εισέλθει στην κύρια οθόνη του προγράµµατος. Κάνοντας 

κλικ πάνω στην εικόνα, µεταβαίνει στην κύρια οθόνη (εικόνα 11). Στην οθόνη αυτή, 

παρουσιάζονται οι επιλογές για την είσοδο στις δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων (της φωνολογικής ενηµερότητας και τις γραφής-ανάγνωσης). Ενηµερώνεται 

επίσης για το πόσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιέχονται σε κάθε µία από τις δύο αυτές 

οµάδες (έξι δραστηριότητες της φωνολογικής ενηµερότητας και τέσσερις σχετικά µε την 

γραφή-ανάγνωση). Στο µενού αριστερά, έχει απενεργοποιηθεί το κουµπί που πηγαίνει τον 

χρήστη στην οθόνη που βρίσκεται ήδη και έχει σηµανθεί µε διαφορετικό χρώµα ώστε να 

ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες διαθέσιµες επιλογές. Τα υπόλοιπα κουµπιά του βασικού µενού 

στα αριστερά από πάνω προς τα κάτω, µεταφέρουν τον χρήστη στην αρχική σελίδα του 

προγράµµατος, στην σελίδα της επικοινωνίας όπου µπορεί να στείλει κάποιο µήνυµα στον 

δηµιουργό του προγράµµατος, ή στην οθόνη της βοήθειας όπου θα βρει επεξηγηµατικό 

βίντεο µε τις λειτουργίες του προγράµµατος και οδηγίες αντίστοιχα. Τέλος, µε το κουµπί 

«έξοδος» το οποίο βρίσκεται στο µέσο και κάτω µέρος της οθόνης µπορεί να κλείσει το 

πρόγραµµα.  

 

Εικόνα 14 - Κύρια οθόνη του λογισµικού 



Β. Κλωνής Εκπαιδευτικό Λογισµικό για Παιδιά µε Μαθησιακές ∆υσκολίες 

Φεβρουάριος 2010 66 

Ο χρήστης µπορεί να πατήσει το κουµπί «Είσοδος» το οποίο βρίσκεται µέσα στο πλαίσιο µε 

τις δραστηριότητες της φωνολογικής ενηµερότητας. Η επιλογή αυτή θα τον µεταφέρει στην 

επόµενη οθόνη (εικόνα 12) από όπου θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µια συγκεκριµένη 

από τις δραστηριότητες που περιέχονται σε αυτή τη κατηγορία. 

 

Εικόνα 15 - Οθόνη επιλογής εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

Επιλέγοντας τη πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα της κατηγορίας (πατάει το πρώτο από 

πάνω κουµπί «Ας Ξεκινήσουµε» που βρίσκεται µέσα στο πλαίσιο 1.Σπάζω τη πρόταση), θα 

µεταβεί στην οθόνη που αφορά τη δραστηριότητα αυτή (εικόνα 13). Η δραστηριότητα αυτή 

είναι από τις πιο απλές δραστηριότητες της εφαρµογής, προορίζεται για εισαγωγική 

δραστηριότητα όπου ο µαθητής µπορεί να εξοικειωθεί, µε το περιβάλλον της εφαρµογής και 

θα ήταν καλό να γίνεται σε µικρά βήµατα µε οδηγίες του εκπαιδευτικού. Πατώντας το 

κουµπί  ο µαθητής µπορεί να ακούσει την πρόταση την οποία στη συνέχεια θα πρέπει να 

χωρίσει σε λέξεις. Υπάρχουν επίσης µερικές γραµµές διαφορετικού µεγέθους και ανάλογο 

του µεγέθους της κάθε λέξης που αντιπροσωπεύουν κάθε µια από τις λέξεις της πρότασης. Ο 

εκπαιδευτικός κάνει απλές ερωτήσεις στους µαθητές για το ποια λέξη ταιριάζει σε κάθε 

γραµµούλα ή γιατί η δεύτερη γραµµή είναι µεγαλύτερη από τη πρώτη. Όταν κρίνει ότι οι 

µαθητές µπορούν να προχωρήσουν στην επόµενη εκπαιδευτική δραστηριότητα, τους 
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προτρέπει να πατήσουν το κουµπί . Μπορούν επίσης να πατήσουν το κουµπί 

, που θα τους µεταφέρει πίσω στην οθόνη επιλογής δραστηριοτήτων φωνολογικής 

ενηµερότητας (εικόνα 12). Πατώντας το κουµπί «∆ραστηριότητες» από το κεντρικό µενού 

στα αριστερά ο χρήστης µεταφέρεται στην κεντρική οθόνη επιλογής δραστηριοτήτων 

(εικόνα 11), ενώ πατώντας το κουµπί «Επικοινωνία», θα µεταβεί στην οθόνη της 

επικοινωνίας µε τον δηµιουργό του προγράµµατος (εικόνα 14). 

 

Εικόνα 16 - Οθόνη της δραστηριότητας "σπάζω τη πρόταση" 

Στην οθόνη της επικοινωνίας, µπορεί να συµπληρώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου του και στη συνέχεια το µήνυµα που θέλει να στείλει23 στον δηµιουργό του 

προγράµµατος πατώντας το κουµπί . Το κουµπί της επικοινωνίας είναι αυτή τη φορά 

απενεργοποιηµένο και επισηµασµένο µε γκρι χρώµα και δεν χρησιµοποιείται µιας και 

βρισκόµαστε ήδη στην οθόνη της επικοινωνίας. Τέλος υπάρχει η επιλογή της Βοήθειας στο 

κεντρικό µενού σε αυτή και τις προηγούµενες οθόνες (το κεντρικό µενού περιέχει τα ίδια 

                                                

23 ∆υστυχώς το λογισµικό δεν περιέχει ρυθµίσεις και email server ώστε να µπορεί να αποσταλεί το µήνυµα. 
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κουµπιά σε όλες τις οθόνες µε µοναδική διαφοροποίηση τα απενεργοποιηµένα κουµπιά όπου 

χρειάζεται). Η επιλογή αυτή, µεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη της βοήθειας (εικόνα 15). 

 

Εικόνα 17 - Οθόνη φόρµας επικοινωνίας 

Μπαίνοντας ο χρήστης στην οθόνη της βοήθειας, ξεκινάει το βοηθητικό βίντεο το οποίο 

εξηγεί όλες τις λειτουργίες του προγράµµατος. Έχει πλήρη έλεγχο στο βίντεο µέσω του 

ενσωµατωµένου βίντεο player και µπορεί να σταµατάει το παίξιµό του, ή να το πηγαίνει σε 

επόµενο σηµείο. Υπάρχει επίσης επιλογή για την αυξοµείωση του ήχου. Μόλις ο χρήστης το 

θελήσει, µπορεί να µεταβεί πίσω στις δραστηριότητες ή στην αρχική σελίδα του 

προγράµµατος ή και να τερµατίσει την εφαρµογή µέσω των επιλογών που υπάρχουν στην 

οθόνη του. 
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Εικόνα 18 - Οθόνη µε βοηθητικό βίντεο 

Ανάλογα είναι τα σενάρια χρήσης που αφορούν τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

της εφαρµογής. Σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα υπάρχουν φωνητικές οδηγίες για το τι 

πρέπει να κάνει ο χρήστης και κατάλληλες προτροπές για κάποιες βασικές επιλογές κατά τη 

διάρκεια µιας δραστηριότητας. Για παράδειγµα υπάρχει κατάλληλη ηχητική απόκριση στη 

περίπτωση µιας λάθους ή σωστής επιλογής-απάντησης του χρήστη. 

Για την καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού και για την περεταίρω 

ανάπτυξη του, αναπτύχθηκε ο δικτυακός τόπος http://elemdu.ucoz.com/. Στην ιστοσελίδα 

αυτή (εικόνα 29), υπάρχει βοηθητικό υλικό, αρχεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά την 

ανάπτυξή του λογισµικού και πληροφορίες, ενώ υποστηρίζεται η δηµιουργία µελών µε 

διαφορετικά δικαιώµατα χρήσης και χώρος συζητήσεων. Τα παραπάνω έχουν σαν σκοπό να 

καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη της κοινότητας χρηστών του προγράµµατος σε υποστήριξη 

και ανάπτυξη. 

http://elemdu.ucoz.com/
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Εικόνα 19 - Αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του λογισµικού 

 Τέλος, σχετικά µε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµικού από τους χρήστες, έχει 

δηµιουργηθεί ένα αλληλεπιδραστικό ερωτηµατολόγιο (survey) µε βασικές ερωτήσεις γύρω 

από το λογισµικό και το πως κρίνεται από αυτούς. 
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Εικόνα 20 - Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του λογισµικού 
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7. Επίλογος 

Συµπεράσµατα 

Στα πρώτα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισµικού τέθηκαν 

κάποιοι στόχοι και υιοθετήθηκαν αρχές οι οποίες θα το διέπουν. Έγινε προσπάθεια να 

συµβαδίσουν οι παιδαγωγικές αρχές και οι θεωρίες αλλά και οι ιδιαιτερότητες των παιδιών 

µε µαθησιακές δυσκολίες µε τους αυστηρούς κανόνες και µεθόδους της τεχνολογίας 

λογισµικού. Το αποτέλεσµα θα το κρίνει κατά κύριο λόγο ο τελικός χρήστης, ωστόσο 

µπορούµε να διαπιστώσουµε και κάποιες εµφανείς αδυναµίες του τελικού λογισµικού. Έτσι 

λοιπόν, δυστυχώς δεν δόθηκε σε αρκετό βαθµό ο χαρακτήρας ενός ενιαίου σεναρίου µέσα 

από το εκπαιδευτικό λογισµικό. Η παροχή βοήθειας θα µπορούσε να βελτιωθεί και οι 

δραστηριότητες να εµπλουτιστούν µε τρόπο που θα τις έκανε να µοιάζουν περισσότερο σαν 

παιχνίδι. Αυτό ίσως να έδινε µεγαλύτερο εσωτερικό κίνητρο ενασχόλησης µε το λογισµικό 

και καλύτερα αποτελέσµατα. Ο βαθµός ευχρηστίας του λογισµικού πιστεύουµε ότι βρίσκεται 

σε καλό επίπεδο εξασφαλίζοντας ευκολία χρήσης σε χρήστες µε µικρή εµπειρία σε ανάλογα 

λογισµικά. ∆υστυχώς, δεν υπήρξε αρκετός χρόνος ώστε να αξιολογήσουµε µέχρι αυτή τη 

στιγµή πραγµατικά το πόσο πέτυχε η τελική υλοποίηση όλους αυτούς τους στόχους κλειδιά 

κάτι το οποίο ελπίζουµε να γίνει στο άµεσο µέλλον µέσα από την ιστοσελίδα που 

αναπτύχθηκε αλλά και το σχετικό αλληλεπιδραστικό ερωτηµατολόγιο (survey). 

Μελλοντικές Βελτιώσεις 

∆υστυχώς δεν υπήρξε αρκετός χρόνος ώστε ο τελικός χρήστης να κάνει παρατηρήσεις 

σχετικά µε το εκπαιδευτικό λογισµικό, κάτι το οποίο θα µας έδινε προτάσεις για βελτιώσεις 

και προσθήκες. Υπάρχουν πάντως αρκετές ιδέες για πιθανές βελτιώσεις και προσθήκες ενώ 

έχει αναπτυχθεί και ένας δικτυακός τόπος ικανός να φιλοξενήσει µια κοινότητα χρηστών 

αλλά και ατόµων που θα  υποστηρίξουν και θα βελτιώσουν το λογισµικό. Υπάρχουν σίγουρα 

µεγάλα περιθώρια βελτίωσης και εµπλουτισµού του λογισµικού που αναπτύχθηκε. Θα 
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µπορούσαν να προστεθούν περισσότερες και πιο «πλούσιες» εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

µικρά, απλά παιχνίδια που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σαν διάλυµα ανάµεσα στις 

δραστηριότητες και µεγαλύτερη εξατοµίκευση της µορφής του λογισµικού ανάλογα µε τις 

προτιµήσεις του χρήστη (για παράδειγµα επιλογή από διαφορετικά θέµατα και backgrounds 

ή για κουµπιά και µενού). Θα µπορούσε επίσης να βελτιωθεί αρκετά η εµπειρία του τελικού 

χρήστη από προσθήκη περισσότερης κινούµενης εικόνας και οµορφότερων, τρισδιάστατων 

γραφικών24. Περιθώρια βελτίωσης επίσης υπάρχουν και για τη παροχή βοήθειας η οποία θα 

µπορούσε να ακολουθεί τον χρήστη πραγµατικά σε κάθε του βήµα µε αναλυτικότερες 

οδηγίες και µάλιστα σε διαφορετικές µορφές (ήχος, κείµενο µε popups ή και κινούµενη 

εικόνα). Οι γραµµατοσειρές τέλος θα µπορούσαν να γίνουν πιο εντυπωσιακές ώστε να 

τραβούν πιο εύκολα τη προσοχή των παιδιών ενώ η προσθήκη πόντων σε κάθε 

δραστηριότητα θα έκανε σίγουρα πιο διασκεδαστική την ενασχόληση µε το λογισµικό.  

 

                                                

24 Ένα αρκετά απλό πρόγραµµα δηµιουργίας τρισδιάστατων γραφικών που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

είναι το Swift 3D της εταιρίας Electric Rain. 
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