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Δ. Παπαδοπούλου

Περίληψη

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για Νοητική Καθυστέρηση

Η παρούσα πτυχιακιι εργασία στηρίχθηκε στην διερεύνηση. καταγραφιι και σύγκριση των

εκπαιδευτικών λογισμικών που απευθύνονται σε παιδιά με νοητικιι καθυστέρηση. Η

επισκόπηση αφορούσε τόσο τα εκπαιδευτικά λογισμικά που είναι διαθέσιμα. όσο και τα

ερευνητικά αποτελέσματα από τη χριιση και την αξιοποίησιι τους. Τα εκπαιδευτικά

λογισμικά που εμπεριέχονται και περιγράφονται στην εργασία αυτΊΙ είναι : το λογισμικό

«Ακτίνες», «Το Σπίτι μου και το _χολείο μου». το «Hot Potatoes». το «Μαγικό Φίλτρο»,

«Συμβολογράφος». το «Clicker», το «Phonics-Alive», το «Co:Writer», το «Kurzweil» και το

«ΚίdSΡίΓatίοn». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών που συλλέχθηκαν. τα λογισμικά

αυτά ωφελούν τα παιδιά με νοητικιι καθυστέρηση, καθώς τα βοηθούν να βελτιώσουν τους

τομείς στους οποίους υστερούν και να αναπτύξουν παράλληλα τις δεξιότητες εκείνες που

χρειάζονται τόσο για την ακαδημα'ίκιι τους πορεία στο σχολείο όσο και για την καθημερινή

τους ζωιι και την περαιτέρω ομαλ11 ένταξιι τους στην κοινωνία.
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Δ. Παπαδοπούλου

1 Εισαγωγή

1.1 Στόχοι

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για οητικιi Καθυστέρηση

2:τις μέρες μας αποτελεί πλέον KOt\1l1 διαπίστωση ότι ζούμε στην εποχι1 του ηλεκτρονικού

υπολογισΤ11. ο οποίος ασκεί μεγάλη επίδραση στη ζωι1 μας. Η σύγχρονη τεχνολογία είναι

αισθητή σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. συνεπώς και στην

εκπαίδευση των μαθητών. Η ειδικι1 αγωγι1 δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση από τη

νέα πραγματικότητα που εδώ και χρόνια δημιουργείται. Για το λόγο αυτό και κρίνεται

σκόπιμο μέσω της παρούσας εργασίας να διερευνηθούν και να καταγραφούν τα λογισμικά

που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μαθητών με νOηΤlΚll καθυστέρηση. με

απώτερο σκοπό ο εκπαιδευτικός να μπορεί να έχει στη διάθεσι1 του τα εργαλεία εκείνα που

θα τον βοηθήσουν να φέρει εις πέρας το εκπαιδευτικό του έργο με τον πιο πρόσφορο και

αποτελεσματικό τρόπο.

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ειδικι1ς αγωγι1ς για

μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητικι1 καθυστέρηση. η χρι1ση της κατάλληλης και

διαθέσιμης τεχνολογίας. όποτε είναι απαραίτητο. μπορεί να βελτιώσει τους όρους και τις

συνθήκες επιτυχίας των διδακτικών προγραμμάτων και να ενισχύσει την επικοινωνία και την

μάθηση των εκπαιδευόμενων. Τα τεχνικά βοηθήματα και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η χρήση των πολυμέσων. παρέχουν άμεσα

αισθητηριακές μαθησιακές εμπειρίες και ενθαρρύνουν την πρακτικι1 σκέψη. Οι μαθητές

μπορούν να ελέγχουν την πρόοδό τους. να αποκτούν μεγαλύτερη υπευθυνότητα για τη

μάθησή τους και να αυτοαξιολογούν την ποιότητα της εργασίας τους (Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο. 2004).

Από τη στιγμι1 που τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. το

ζητούμενο είναι η επιλογι1 του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού που θα εξυπηρετεί τις

ιδιαίτερες παιδαγωγικές ανάγκες τους. καθώς τα τελευταία χρόνια τα εκπαιδευτικά

λογισμικά έχουν εισβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι. ενώ σι1μερα τα παραδοσιακά

προγράμματα εξάσκησης θεωρούνται ακατάλληλα για τη μαθησιακι1 διαδικασία. μερικά από

αυτά έχουν αποδειχθεί κατάλληλα για την εκπαίδευση ατόμων με ελαφρά νοητικι1
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καθυστέρηση 11 με κάποιο μαθησιακό πρόβλημα, παρά το μηχανιστικό και επαναληπτικό

χαραΚΤ11ρα τους. Το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε

ορισμένες περιπτώσεις ως αντισταθμιστικό. υποστηρικτικό εργαλείο μάθησης σε μαθητές με

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Θώδης, 2004).

Η νοητική καθυστέρηση σύμφωνα με τον Αμερικανικό Σύνδεσμο για την νοηΤΙΚ11 αναπηρία

(11 η έκδοση ΑlηeΓicaη Association οη Intel1ectual and Deνe]ΟΡlηeηtal Disability

www.aaidd.ΟΓg) χαρακτηρίζεται από περιορισμούς. τόσο στη νOητtκ11 λε:ιτουργικότητα του

ατόμου όσο και στην προσαρμοσΤΙΚ11 του συμπεριφορά. όπως εκφράζεται μέσα από τις

αντιληπτικές, κοινωνικές και πρακτικές προσαρμοστικές δεξιότητες. ΑυΤ11 η αναπηρία

εμφανίζεται πριν την ηλικία των 18 χρόνων.

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο της Αμερικάνικης Ένωσης Ψυχιάτρων. DSM-IV, (Αλευριάδου &

Γκιαούρη. 2009), για να θεωρηθεί ένα άτομο νοητικώς καθυστερημένο θα πρέπει να ισχύουν

τα εξής τρία ΚΡΙΤ11Ρια: 1) η γενική νοηΤΙΚ11 του ικανότητα να είναι κάτω από το μέσο όρο (ο

δείκτης νοημοσύνης (IQ). σύμφωνα με τα ψυχομετρικά τέστ νοημοσύνης. να είναι κάτω από

75, 2) η νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση να έχει εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της εξελΙΚΤΙΚ11ς περιόδου

(πριν από το 180 έτος της ηλικίας του ατόμου) και 3) η προσαρμοστική του συμπεριφορά να

είναι ανεπαΡΚ11ς. Συντρέχουσες, δηλαδ11, δυσλειτουργίες ή αναπηρίες στην παρούσα

προσαρμοστική ικανότητα (η αποτελεσματικότητα ενός ατόμου στο να πετυχαίνει τα

στοιχειώδη επίπεδα, που απαιτούνται για την ηλικία του από την πολιτισμΙΚ11 του ομάδα) σε

δυο τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιοχές: επικοινωνία. αυτοεξυπηρέτηση. διαβίωση

μέσα στο σπίτι. κοινωνικές/διαπροσωπικές δεξιότητες, χρήση των κοινοτικών πόρων και των

κοινωνικών υπηρεσιών. αυτό-καθοδι1γηση. λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, εργασία.

ψυχαγωγία. υγεία και ασφάλεια (Αλευριάδου & Γκιαούρη. 2009). Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει

δοθεί στις δυνατότητες του ατόμου. στο περιβάλλον στο οποίο ζει και εργάζεται και τέλος

στο λειτουργικό επίπεδο. το οποίο επιτυγχάνεται μέσα σ' αυτά τα περιβάλλοντα. Η

σοβαρότητα της νοηΤΙΚ11ς καθυστέρησης καθορίζεται κυρίως από τη διαφορά μεταξύ των

δυνατοτήτων του ατόμου στη μάθηση και στις προσδοκίες τους και του κοινωνικού

περιβάλλοντος. Με τον παραπάνω ορισμό δίνεται έμφαση όχι τόσο στο βαθμό ανεπάρκειας.

όσο στην ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί ικανοποιητικά μέσα στην κοινωνία

(Αγγελοπούλου-Σακαντάμη.2004).

Το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 2004) για τα

συγκεκριμένα παιδιά προσδιορίζει και αυτό τη νοητική καθυστέρηση μέσα από τις δυσκολίες
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που εκδηλώνονται στους δυο παραπάνω τομείς. Συγκεκριμένα. εκεί σημειώνεται ότι «η

νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενΙΚl1 νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο.

χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση προσαρμοστικής συμπεριφοράς που εκδηλώνεται κατά

την περίοδο της ανάπτυξης». Με τον τρόπο αυτό. εγκαταλείπεται η παγιωμένη σύνδεση της

νοηΤΙΚ11ς καθυστέρησης μόνο με τη γνωστική λειτουργία. αφού πλέον προσδιορίζεται και

από παραμέτρους που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της συμπεριφοράς του παιδιού σε

ατομικό (επίπεδο αυτοπροσδιορισμού) και σε κοινωνικό επίπεδο (Στρογγυλός. 2011 ).

Η πιο διαδεδομένη μορφ11 ταξινόμησης της νοηΤΙΚ11ς καθυστέρησης είναι αυτl1 που

χρησιμοποιεί το δείκτη νοημοσύνης. Δεδομένου ότι. αφενός ο δείκτης νοημοσύνης αποτελεί

ένα μόνο χαρακτηριστικό του ατόμου. και αφετέρου ότι από μόνος του δε βοηθάει το

εκπαιδευτικό έργο. χρειάζεται ιδιαίτερη προσΟχ11 στην ερμηνεία του για τις ικανότητες των

νοητικά καθυστερημένων ατόμων. Παρόλα αυτά αποτελεί έναν τρόπο και μια προσπάθεια

κατηγοριοποίησης του ανομοιογενούς αυτού πληθυσμού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

καθυστέρησης (Στρογγυλός. 2011 ):

διακρίνει τις εξ11ς κατηγορίες της νοητικής

• Οριακή νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση. με Δ.Ν. από 70-85.

• Ελαφρά νOηΤΙΚl1 καθυστέρηση. με Δ.Ν. από 50-55 μέχρι 70.

• Μέτρια νοηΤΙΚ11 καθυ<πέρηση. με Δ.Ν. από 35-40 μέχρι 50-55.

• ΣοβαΡ11 νοητική καθυστέρηση. με Δ.Ν. από 20-25 μέχρι 35-40.

• Βαριά νοητΙΚ11 καθυστέρηση. με Δ.Ν. κάτω από 20 1125.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα στη σχέση μεταξύ του

δείκτη νοημοσύνης και του επιπέδου νοηΤΙΚ11ς καθυστέρησης. Το μεγαλύτερο. όμως. μέρος

του επιστημονικού κόσμου αποδέχεται την ταξινόμηση που έχει προτείνει ο Αμερικανικός

Σύνδεσμος Νοητικής Ανεπάρκειας (Αιηerican Association of Mental Deficiency). η οποία

μοιάζει αρκετά με εκείνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η ταξινόμηση της νοητικής

καθυστέρησηςσύμφωνα με τον Αμερικανικό Σύνδεσμο NoηΤΙΚl1ς Αναπηρία (A.A.I.D.) είναι

η εξΙ1ς (www.aaidd.org):

• Ήπια νοητΙΚ11 καθυστέρηση. με Δ.Ν. από 50-55 μέχρι 70.

• Μέτρια νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση. με Δ.Ν. από 35-40 μέχρι 50-55.

• Σοβαρή νοητική καθυστέρηση. με Δ. . από 20-25 μέχρι 35-40.

3
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• Βαριά νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση. με Δ.Ν. κάτω του 20-25 (Αλευριάδου & Γκιαούρη.

2009).

• Απροσδιόριστη νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση. Η συγκεκριμένη μορφ11 εντοπίζεται σε

άτομα τα οποία έχουν μεγάλη πιθανότητα να είναι νοητικά καθυστερημένα. αλλά

ο δείκτης νοημοσύνης τους δεν μπορεί να μετρηθεί με τις δοκιμασίες που

χρησιμοποιούνται.

Τα παιδιά με νοητΙΚ11 καθυστέρηση συνθέτουν μια ετερογεν11 πληθυσμιαΚΙ1 ομάδα.

επομένως. τυχόν γενικεύσεις των χαρακτηριστικών τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται με

μεγάλη προσοΧι1. Κάθε παιδί με νοητΙΚ11 καθυστέρηση αποτελεί έναν άνθρωπο ξεχωριστό με

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. χαρακτηριστικά. δυνατότητες. προβλ11ματα και ανάγκες

(Πολυχρονοπούλου. 2004).

Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων με νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση θεωρείται ότι βρίσκεται στην

Ι1Πια νOηΤLΚ11 καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης μεταξύ 50 και 70. Τα δύο κοινά

χαρακτηριστικά όλων των ατόμων με νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση είναι οι περιορισμοί στην

νοηΤΙΚ11 λειτουργία και στην προσαρμοσΤΙΚ11 συμπεριφορά.

Οι περιορισμοί στη νοηΤΙl(11 λειτουργία περιλαμβάνουν κυρίως γνωστικά ελλείμματα.

Σύμφωνα με τους Algozzine και Ysseldyke (2006). οι δυσκολίες στο γνωστικό τομέα

αφορούν μεταξύ άλλων. περιορισμούς στη μνήμη (κυρίως στη βραχύχρονη). στην αντίληψη.

στη συγκέντρωση της προσοχι1ς. στην επεξεργασία των πληροφοριών και στη γενίκευση της

γνώσης. Ιδιαίτερες δυσκολίες συναντούν στην επεξεργασία των αφηρημένων συμβόλων και

στην αντιστρεψιμότητα της σκέψης (Γκουτζιαμάνη-Σωτηριάδη. 1993).Οι δυσκολίες στην

εκτέλεση εντολών και την κατανόηση οδηγιών. στην ομιλία. στην έκφραση επιθυμιών. αλλά

και στην επιλογή σχετίζονται και με τα χαμηλά επίπεδα γλωσσLΚ11ς ανάπτυξης (Kulnin,

J 994).

Οι περιορισμοί στην πρoσαρμOσΤLΚ11 συμπεριφορά περιλαμβάνουν ελλείψεις σε περιοχές

δεξιoτllτων. όπως η επιλογ11 αποφάσεων. η επίλυση προβλημάτων. ο καθορισμός των

στόχων. η έλλειψη ενδιαφέροντος και η απροθυμία για μάθηση. Ακόμη παρουσιάζεται

συχνά διαταραγμένη ικανότητα λεΚΤΙΚΙ1ς και εξωλεΚΤΙΚΙ1ς επικοινωνίας. ιδιαίτερες. μη

κοινωνικά αποδεκτές. συμπεριφορές που ξαφνιάζουν και απωθούν. μειωμένη δυνατότητα

αυτοεξυπηρέτησης: μετακίνηση. προσανατολισμός. ένδυση. διατροφι1. έλλειψη

αυτοπεποίθησης (Γκουτζιαμάνη-Σωτηριάδη. ]993) και ανάγκη για συνεΧΙ1 επίβλεψη και

4
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προγραμματισμό της ζωής κυρίως στις βαρύτερες μορφές νοηΤΙΚ11ς καθυστέρησης. Τέλος.

ένα παιδί με νοητική καθυστέρηση ενδέχεται να εμφανίζει άγχος. επιθετικότητα. παρόρμηση.

εξάρτηση. παθητικότητα να εκδηλώνει έντονα ξεσπάσματα και να έχει δυσκολίες στην

αυτορρύθμιση σε σχέση με το περιβάλλον. στην ανάπτυξη σχέσεων τόσο σε προσωπικό όσο

και σε κοινωνικό επίπεδο και στην ανάπτυξη δεξΙΟΤ11των καθημεριν11ς πρακτικής.

Σε έρευνες για παιδιά με μέτρια νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση. διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα

από αυτά «παρουσιάζουν ενδείξεις βλάβης 11 διαταραΧ11ς του κεντρικού νευρικού

συσΤ11ματος που εκδηλώνονται ως προβλήματα συντονισμού. λεΠΤ11ς κινητικότητας και

άλλα» (Πολυχρονοπούλου. 2004).

Ο ευρύτερος ορισμός του λογισμικού (sοftwaΓe) . αποτελεί έναν όρο αναφερόμενο σε κάθε

πρόγραμμα (οδηγιών) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο σύστημα

ηλεκτρονικού υπολογισΤ11 (Παπάς. 1989). Πιο συγκεκριμένα. ορίζεται ως το σύνολο των

προγραμμάτων. τα οποία μπορούν να εκτελεστούν από το υπολογιστικό σύστημα. Πρόκειται

ουσιαστικά για οδηγίες διατυπωμένες (ή καλύτερα μεταγλωττισμένες) στη γλώσσα του

υπολογισΤ11. Παρά το γεγονός ότι το λογισμικό είναι αποθηκευμένο στο υλικό. δεν ταυτίζεται

με αυτό. Είναι εντολές που είναι αποθηκευμένες στα διάφορα διαθέσιμα μέσα και συνιστούν

τα προγράμματα (Τσακνάκης. Φλώρος. 2007). Τα λογισμικά μπορούν να καταταγούν σε δύο

πολύ γενικές κατηγορίες. ανάλογα με το βασικό λόγο ανάπτυξ11ς τους: α) εκπαιδευτικά

λογισμικά. και β) λογισμικά γενικού τύπου. Ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία

εντάσσονται. σχεδόν όλα τα λογισμικά μπορούν να έχουν εκπαιδευτικές ΧΡ11σεις και να

αξιοποιηθούν μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό

λογισμικό αποτελεί μια ειδική κατηγορία του λογισμικού εφαρμογών. Πρόκειται για

πρόγραμμα (11 συνεργασίά προγραμμάτων) το οποίο είναι ανεπτυγμένο σε στέρεες

παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις. προωθεί τη συνεργαΤlΚl1 μάθηση και είναι

αλληλεπιδραστικό. Αποτελεί ένα μέσο το οποίο διευκολύνει τη μάθηση με τη χρ11ση του

ηλεκτρονικού υπολογισΤ11. Κατασκευάζεται προκειμένου με τη χρ11ση του να εκπληρωθούν

συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό μέσο

διδασκαλίας από τον εκπαιδ ευ Τ11 11 ως υποστηρικτικό μέσο αυτοδιδασκαλίας από τον

εκπαιδευόμενο (Παναγιωτακόπουλος και συν .. 2003).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα. τόσο στον τομέα της

ανάπτυξης νέων τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού 11 τον εξελληνισμό αξιόλογων. ξένων

τίτλων. όσο και στην εκπαιδευΤΙΚ11 αξιοποίηση λογισμικών γενικού τύπου (π.χ. επεξεργαστές
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κειμένου. προγράμματα παρουσίασης. λογιστικά φύλλα και άλλα). Σ11μερα είναι σε εξέλιξη

κεντρικές δράσεις του Υ.Π.Ε.Π.Θ .. που αφορούν στην επιμόρφωση και κατάρτιση μεγάλου

αριθμού εκπαιδευτικών. ώστε να είναι σε θέση. μεταξύ άλλων. να αξΙΟΠΟΙΙ1σουν τα

) ογισμικά αυτά. Παράλληλα. η ραγδαία ανάπτυξη του χώρου της ΠληροφΟΡΙΚ11ς και

ιδιαιτέρως του διαδικτύου θέτει στη διάθεση οποιουδ11ΠΟτε χρ11στη μια ευρεία γκάμα

ελεύθερων λογισμικών και υπηρεσιών. που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από τις ανάγκες

του (Μπράτιτσης. 2009). ημιουργούνται όλο και περισσότερες ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό

υλικό στο διαδίκτυο από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η επιτυχία τους οφείλεται στο ότι

προσφέρουν ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης. στο οποίο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα

να OlκοδΟ~111σουν τη γνιοση μέσα από ευκαιρίες προβληματισμού και πειραματισμού. Μέσα

από την εμπειρία του διδάσκοντα στην ειδtκ11 τάξη έχει καταδειχτεί η μεγάλη ευχέρεια που

έχουν οι μαθητές στη χρ11ση των ηλεκτρονικιον υπολογιστών αλλά και το ενδιαφέρον τους

για τη χρ11ση διαδραστικών λογισμικών. Με κινηn1ΡΙΟ μοχλό το ενδιαφέρον αυτό αλλά και

με τη μεθοδική χρήση κατάλληλων λογισμικών ο μαθηΤ11ς τη. ειδικής τάξης μπορεί να

καταΚΤ11σει γνώσεις και δεξιότητες. Αξιοποιιοντας στοχευμένα φύλλα εργασίας και με

κατάλληλες παρεμβάσεις του διδάσκοντα. όποτε κρίνεται αναγκαίο. ο μαθητι1. μπορεί να

λειτουργεί αυτόνομα και να απαντά στις γραπτές ή προφορικές ερωn1σεις που του τίθενται

(Παναγιωτακόπουλοςκαι συν.. 2003).

Ο εκπαιδευτικός που θα επιχειρήσει να δοκιμάσει και να αξιοποιήσει τα λογισμικά που θα

εντοπίσει στο διαδίκτυο. θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα εξής ζηn1ματα αναζ11τησης και

αξιολόγησης: α) Χρηματικό κόστος λογισμικών: Ποια πωλούνται. ποια προσφέρονται

δωρεάν (free\λιare) και ποια προσφέρονται με δOKιμαστtκ11 περίοδο 11 περιορισμένες

δυνατότητες (sJlareware); β) Γλώσσα: Τα λογισμικά είναι ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα: γ)

Διαδικασία κατεβάσματος και φόρτωσης τω\' λογισμικών: Η διαδικασία κατεβάσματος και

φόρτωσης του λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογισn1 είναι απλ11 ή σύνθετη. σύντομη 11

χρονοβόρα: δ)Ασφάλεια: Το λογισμικό είναι απαλλαγμένο από ιούς και διαφημιστικά

banners: ε) Οργάνωση υλικού: Πώς θα ταξινομηθούν και θα κατηγοριοποιηθούν τα

) ογισμικά: στ) Αξιολόγηση: Ποια είναι τα κριn1Ρια αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της

έρευνας στο διαδίκτυο (πρώτη αξιολόγηση) και ποια μετά τη χΡ11ση του λογισμικού (τελΙΚ11

αξιολόγηση): (Αμπεριάδης. 2011 ).

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει α) να γνωρίζουν τη λειτουργικότητα και τα βασικά στοιχεία

αντιπροσωπευτικών και συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών β) να είναι σε θέση να
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αξιολογούν την ποιότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών της σΧOλtκl1ς και πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης την καταλληλότητα τους καθώς και τα ενδεχόμενα μαθησιακά οφέλη. έτσι ώστε

να μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα λογισμικά που θα χρησιμοποη1σουν κατά την

εκπαιδευΤΙΚΙ1 διαδικασία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 2004).

Οι εκπαιδευτικοί για να είναι καινοτόμοι και να συμβαδίζουν με τις συνεχείς αλλαγές στην

τεχνολογία. χρειάζονται ενδοϋπηρεσιαΚ11 κατάρτιση. Η έρευνα απέδειξε ότι λιγότερο από] Ο

ώρες της κατάρτισης μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις (Ryan. ]993).

1.2 Σημασία

Η εξοικείωση με την τεχνολογία και τους υπολογιστές δηλώνεται ξεκάθαρα και στους τομείς

πρoτεραΙOτl1των του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών ειδtκl1ς αγωγής για μαθητές με

ελαφριά και μέτρια νoητtκl1 καθυστέρηση. Μάλιστα γίνεται λόγος για την ενίσχυση της

επικοινωνίας και της μάθησης ενθαρρύνοντας την πραΚΤΙΚΙ1 σκέψη και προάγοντας άμεσα

τις αισθητηριακές και μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 2004).

Η παρέμβαση μέσω του ηλεκτρονικού υπoλoγιστl1 μπορεί να βοηθ11σει στην ενδυνάμωση

και στην εστίαση της προσΟΧ11ς. της υπομον11ς και της επιμον11ς των παιδιών με 11Πια και

μέτρια νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση (Μισιρλ11. 2009).

Ο ηλεκτρονικός υπoλOγιστl1ς στη ειδΙΚ11 αγωγ11. εφοδιασμένος με τα κατάλληλα λογισμικά.

δεν βοηθάει μόνο στη διαδικασία ξεπεράσματος των μαθησιακών δυσκολιών που

δημιουργεί η ύπαρξη μιας αναπηρίας ή μειoνεKτl1ματoς. αλλά επιπλέον μπορεί να

«αποκαλύψει» πτυχές και δυνατότητες του παιδιού που παρέμειναν αναξιοποίητες. λόγω της

κύριας αναπηρίας του (Παπάς. ]994).

Ως υλικό κατάλληλο εργαλείο για την αξιολόγηση και την εκπαίδευση των παιδιών με

νoητtκl1 καθυστέρηση θεωρούνται και τα σχετικά λογισμικά. τα οποία περιλαμβάνουν συχνά

διαδραστικές δραστηριότητες και ασκήσεις (~τρoγγυλός. 2011 ).

Έχει σημειωθεί επίσης ότι οι γλωσσικές δεξιότητες ατόμων με βαριά νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση

βελτιώνονται με τη διδασκαλία και τη χρήση υπoλoγιστl1. όταν όλες οι άλλες παραδοσιακές

μέθοδοι έχουν αποτύχει. (http://www.kastaniotis.com/edusoft/o] .httn).

Τα άτομα με βαριά νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση μπορούν να επωφεληθούν από την έκθεση στο

λεξιλόγιο και από τη λειτουργία 11 την περιγραφ11 των αντικειμένων διά μέσου του
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υπολογισΤ11. Πολλά είναι τα παιδιά που θα δείξουν μεγαλύτερη ανοχή στην ατομική

διδασκαλία με ΧΡΙ1ση υπολογιστή. παρά στην παραδοσιαΚ11 διδασκαλία

(http://www.kastaniotis.COll1/edusoft/Ol.htnl).

Η ΧΡΙ1ση των λογισμικών βοήθησε τα παιδιά με σύνδρομο DO'vvn στην κατάκτηση των

βασικών δεξΙΟΤ11των αρίθμησης συγκριτικά με παιδιά που χρησιμοποιούσαν απλά το χαρτί

και το μολύβι (OI1ega-Tudela & GοιηeΖ-ΑΓίΖa, 2006).

Διάφορα είδη λογισμικών. όταν ενσωματώνονται στην διδασκαλία της τάξης. φαίνεται να

έχουν σημαντικά οφέλη σε μαθητές με Ι1πιες αναπηρίες όπως το λογισμικό επεξεργασίας

κειμένου. το λογισμικό πρόβλεψης λέξεων και οι τεχνολογίες δικτύωσης (Hasselbring,

2000). Τέλος. οι μαθητές με νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση μπορούν με τη χρήση και την ανάπτυξη

λογισμικού βάσης δεδομένων να μαθαίνουν. να κατακτούν μαθηματικές έννοιες και να

αΠΟΚΤ11σουν δεξιότητες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων (Φύτρος. 2005).

1.3 Μεθοδολογία

Στην παρούσα εργασία η μεθοδολογία βασίστηκε σε εκτεταμένη επισκόπηση της ελληνΙΚΙ1ς

και διεθνούς βιβλιογραφίας. αλλά επειδΙ1 οι πηγές Ι1ταν περιορισμένες διεξΙ1χθη διεξοδΙΚ11

έρευνα στον παγκόσμιο ιστό χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά τόσο στην

αγγλΙΚ11 γλώσσα (software - educational - l11ental ΓetaΓdatίοη- intellectual disability - ΙealΊ1ίηg

disabilities - special needs - Γeνίew - ΓeseaΓch) όσο και στην ελληνική (λογισμικό 

εκπαίδευση - νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση - ειδικές ανάγκες - έρευνα). Η έρευνα στο διαδίκτυο

στηρίχθηκε κυρίως στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρήση των προαναφερθέντων

λέξεων-κλειδιά στον ιστότοπο Google. στο Google ScholaI" και στον ιστότοπο PUbIl1ed.

Αρχικά υΠΙ1ρξε συστηματική μελέτη των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την έρευνα

στον παγκόσμιο ιστό σχετικά με τα λογισμικά που έχουν δημιουργηθεί για παιδιά με νοηΤΙΚ11

καθυστέρηση. Έπειτα αξιολογ11θηκε ο φορέας από τον οποίο προήλθαν, ώστε να

ανταποκρίνονται σε κάποιες υψηλές εκπαιδευτικές προδιαγραφές και να μην εξυπηρετούν

μόνο εμπορικούς σκοπούς. Αφού συγκεντρώθηκε ένας ικανός αριθμός εκπαιδευτικών

λογισμικών επιλέχθηκαν για να συμπεριληφθούν στην έρευνά μας τα πιο σημαντικά ανά

κατηγορία και γνωστικό αντικείμενο.

Το κάθε λογισμικό εξετάστηκε ξεχωριστά για τα οφέλη τα οποία προσφέρει η ΧΡΙ1ση του

από παιδιά με νοητική καθυστέρηση. ενώ αναζητήθηκαν και δημοσιευμένες έρευνες που να
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έχουν εκπονηθεί για τα λογισμικά αυτά και την εφαρμογή τους στην ειδΙΚΙ1 εκπαίδευση.

Αφού συγκεντρώθηκαν επαρκείς πηγές ακολούθησε η σύντομη ανάλυσή τους. ώστε ο

αναγνώστης να λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για το κάθε λογισμικό και τη

χρησιμότητα του. Όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά που περιέχονται στην παρούσα εργασία

συγκρίνονται μεταξύ τους με βάση κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία εμπεριέχει ο

σχετικός πίνακας που δημιουργι1θηκε. κολουθεί η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των

ερευνιον που βρέθηκαν για τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά λογισμικά. ενcο στον επίλογο γίνεται

μια συνοπτική αποτίμηση της έρευνας και των συμπερασμάτων που αποκόμισε ο ερευνηnις

στα πλαίσια εκπόνησης αυnις της πτυχιακής εργασίας. Τέλος. γίνεται αναφορά και σε

μελλοντικές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να επέλθουν με σκοπό η έρευνα να προχωΡ11σει

και να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα μαθητιον με ειδικές ανάγκες ιοστε να γίνει καταγραφΙ1

και των αντίστοιχων εκπαιδευτικιον λογισμικιον που χρησιμοποιούνται για τις κατηγορίες

αυτές.
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2 Παρουσίαση Λογισμικών

2.1 Λογισμικό «Ακτίνες»

Το εκπαιδευτικό πακέτο ΑΚΤΙΝΕ::: αποτελεί ένα δομημένο λογισμικό. κατάλλ.ηλο για

παιδιά ΠΡOσΧOλlΚllς ηλικίας και παιδιά με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση. το

οποίο δημιουργΙ1θηκε στην Ελλάδα με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Πρόγραμμα

Σπουδών για την Ειδική Αγωγι1. Θέτει ρεαλιστικούς στόχους και λαμβάνει υπόψη τις

ανάγκες. τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες αυτών των παιδιών εξασφαλ.ίζοντας την

ενεργητΙΚΙ1 συμμετοχή τους. Βασίζεται στις προϋπάρχουσες γνιοσεις και εμπειρίες και

συνδέει τη γνώση με την καθημερινΙ1 πρακτική στο σχολείο. ενώ παράλληλα ενισχύει την

αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους. αλλά και τη συνεργασία με τους γονείς και τους

εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων. Δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις

γνώσεις τους. να εξασκούν τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς

προάγοντας την αναζήτηση. την αιτιολόγηση. την ΚΡΙΤΙΚΙ1 σκέψη. τη λΙ1ψη αποφάσεων και

την επίλυση προβλημάτων. Παράλληλα. προωθεί τη διαθεματικότητα. προκαλώντας το

ενδιαφέρον για μάθηση. ενθαρρύνει την επιλογ11 και τη ΧΡΙ1ση ποικίλου υλικού. την

προσέγγιση και παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με πολλούς τρόπους. Αναδεικνύει το

παιχνίδι ως τον πυΡΙ1να του όλου προγράμματος και ενισχύει την αυτοαντίληψη και την

αυτονομία ενώ. ενσωματώνει και την αξιολόγηση στο πρόγραμμα (Καραβελάκη & Λούμου.

2007).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του λογισμικού ανήκουν σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες

και έχουν επίπεδα δυσκολίας. Ο τρόπος που είναι δομημένα μπορεί να κινητοποιήσει την

προσΟΧ11 των μαθητών να επιτύχουν τους ατομικούς τους εκπαιδευτικούς στόχους. Η

παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων γίνεται με τη χρησιμοποίηση τριών αισθητηριακών

οδών: αKOυσΤlΚll. ΟΠΤΙΚΙ1 και αΠΤΙΚ11. Η παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων γίνεται με

εικόνες που βοηθάνε ιδιαίτερα τα παιδιά με νOηΤlΚll καθυστέρηση (Χατζοπούλου. 2009).

Το περιεχόμενο του λογισμικού είναι οργανωμένο σε πέντε κύριες ενότητες και αποτελείται

από 107 προγράμματα προσβάσιμα μέσα από τον παρακάτω πίνακα επιλογών

(INTE*LEARN,2006):
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Ι. Άνθρωπος

προσανατολισμός

Άνθρωπος

Πρόσωπο

ΣCΊ)μα

Μαθαίνω τα

ρούχα

Φοράω ρούχα

Καθαριότητα

Τρέφομαι

σωστά

Μαθαίνω την

οικογένεια

Η Οικογένειά

μου

Φωτογραφίες

της οικογένειάς

μου

Οι φίλοι μου

Φωτογραφίες

των φίλων μου

Ilροσανατολισμό,

Οι ποντικοί

Νούφαρα

Πόσα μπορείς

να σπάσεις:

Τα μπαλόνια

2. Περιβάλλον

Φτιάχνω εικόνες

Μαθαίνω για το

περιβάλλον

Παίζω φορεσιές

Χάρτες

Χάρτες-Παζλ

Μαζεύω τα

σκουπίδια

Ημέρα-Νύχτα

Εποχές 
Αντικείμενα

Εποχές - Φρούτα

3. Αντικείμενα

ΧΡΙ1μα

Απλά σΧΙ1ματα

~Χl1ματα

Το σΧΙ1μα των

αντικειμένων

Μέγεθος-Βάρος

Χώρος

Λειτουργία

Χριιση

Φυσικά

φαινόμενα

Φυτά και ζώα

Ήχοι

4.Μαθηματικές

έννοιες

Ώρα

Ποσότητες

Οι αριθμοί

Η σειρά των

αριθμών

~ύνoλα

5. Ελληνική
γλώσσα

Ελληνικά

Γράμματα

Γράφω Ελληνικά

Διατηρείται φάκελος του μαθητή με τις εργασίες που έχει εκτελέσει και την πορεία του στην

εφαρμογή (με ποιά προγράμματα έχει εργαστεί. χρονΙΚ11 διάρκεια ενασχόλησης με ένα

πρόγραμμα). Έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμΟΠΟιΊ1σει το υλικό συμπληρωματικά.

εντάσσοντάς το στο γενικότερο σχεδιασμό του μαθήματός του και να εστιάσει όσο θέλει σε

κάθε δραστηριότητα ανάλογα με το αντικείμενο που θέλει να διδάξει ή ανάλογα με το

επίπεδο των μαθητών του.

Η επιλογή του συγκεκριμένου λογισμικού. που προτείνεται για τα παιδιά με νοητική

καθυστέρηση πραγμαΤΟΠΟιΊ1θηκε με βάση α) την πληρότητα και την αισθηΤΙΚΙ1 του

συγκεκριμένου λογισμικού β) την ευκολία χΡΙ1σης του γ) την απλότητα των παρεχομένων

πληροφοριών δ) την ευκολία στην κατανόηση των δεδομένων.
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2.2 Λογισμικό «Το Σπίτι μου και το Σχολείο μου»

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ειδΙΚΙ1ς αγωγΙ1ς «Το Σπίτι μου και το Σχολείο μου»

δημιουργΙ1θηκε στην Ελλάδα στηριζόμενο στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο πρόγραμμα

σπουδών και στο αναλυτικό πρόγραμμα για μαθητές με βαριά νοητική καθυστέρηση σχετικά

με τους σκοπούς, το περιεχόμενο. τη μεθοδολογία. τις διδακτικές - μαθησιακές

δραστηριότητες και την αξιολόγηση της διδασκαλίας του μαθ11ματος.

Προσφέρει διερευνητικά περιβάλλοντα που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τα παιδιά

με βαριά νοητική καθυστέρηση να κατανοήσουν και να εκφράσουν τη γλώσσα που

συναντούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Το λογισμικό αυτό είναι ευχάριστο στη

χρήση. ενώ παράλληλα δομεί τις λειτουργικές και γλωσσικές τους δεξιότητες και τα βοηθά

να αναπτύξουν την αυτονομία τους. Σκοπός του είναι να βοηθ11σει τα παιδιά με βαριά

νοητΙΚ11 καθυστέρηση στην εκμάθηση και στην ανακάλυψη στοιχείων από την καθημεριν11

ζωή στα περιβάλλοντα αυτά (http://www.kastaniotis.cOJn/edusoft/Ol.htlnl) .

Αποτελείται από δυο «ομιλούντα» προγράμματα με τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες

το καθένα. σχεδιασμένες να αυξΙ1σουν την κατανόηση των ονομάτων των αντικειμένων. των

λειτουργιών και των περιγραφών τους. «Στο Σπίτι μου» οι σκηνές εμπερικλείουν τα βασικά

δωμάτια ενός σπιτιού: κρεβατοκάμαρα. μπάνιο. κουζίνα και σαλόνι. «Στο Σχολείο μου»

εμφανίζονται: η τάξη, η αυλ11. το κυλικείο-ο σχολικός διάδρομος και η αίθουσα

εκδηλώσεων. Οι δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων καλύπτουν ποικίλες

δεξιότητες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τη σκόπιμη. αποδεΚΤ11 και ανεξάρτητη

διαβίωση. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται «στο Σπίτι μου» επιλέχθηκε προσεκτικά από

μία σειρά καταλόγων δεξΙΟΤ11των αυτόνομης διαβίωσης. Οι εικόνες και ΟΙ λέξεις

αντιπροσωπεύουν τις πιο βασικές δεξιότητες. όπως είναι η ΠΡOσωπtκ11 υγιειν11. Ωστόσο όλα

τα είδη που απεικονίζονται στο πρόγραμμα είναι σημαντικά για την επίτευξη της

λειτουργικής αυτονομίας στο σπίτι. Αντίστοιχα. το λεξιλόγιο που επιλέχθηκε για «Το

Σχολείο μου» είναι σημαντικό για την επίτευξη της λειτουργΙΚ11ς αυτονομίας στο σχολείο.

Σε όλες τις παραπάνω εφαρμογές. οι δραστηριότητες αναπτύσσονται με σειρά δυσκολίας 11

με σειρά συχνότητας γλωσσΙΚ11ς ΧΡ11σης. Οι δραστηριότητες «ανακάλυψης» είναι ανοικτού

τύπου -λιγότερο δομημένες- ασκήσεις. Οι δραστηριότητες «αναγνώρισης» έχουν τη μορφ11

ερωταπανΤ11σεων και είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση και το χειρισμό των

λειτουργικών γλωσσικών δεξΙΟΤ11των.
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Η ένταξη ενός λογισμικού με προσομοίωση των διαδικασιών μπορεί να εξασφαλίσει στον

εκπαιδευτικό την πιστότερη αναπαράσταση της καθημερινότητας του παιδιού. Συνεπώς. η

ΧΡΙ1ση του προφορικού λόγου -στη συγκεκριμένη περίπτωση κατονομάζοντας ο εκφωνηη1ς

τα διαφορετικά αντικείμενα και τις λειτουργίες τους- αποτελεί το κύριο μέσο διδασκαλίας.

2.3 Λογισμικό «Hot Potatoes»

Το Hot Potatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού για παιδιά με ελαφριά και μέτρια

νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση. με το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργΙ1σουν ασκήσεις

διαφόρων μορφών για χΡ11ση είτε μέσω του διαδικτύου. είτε σε δίκτυο υπολογιστών. είτε σε

προσωπικό υπολογισηl. Στην πραγματικότητα είναι java SCΓiΡts που δημιουργούνταιμε έναν

ιδιαίτερα φιλικό τρόπο. Το λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς

σκοπούς και με την προϋπόθεση οι ασΚΙ1σεις που δημιουργούνταιμε αυτό να είναι ελεύθερα

διαθέσιμες στο διαδίκτυο και είναι πνευμαΤΙΚΙ1 ιδιοκτησία του ερευνητικού και

αναπτυξιακούτομέα του Πανεπιστημίουτης Βικτόρια του Καναδά.

Το Hot Potatoes αποτελείται από το «κύριο πρόγραμμα» και τα «πρόσθετα». Στο κύριο

πρόγραμμα αν11κουν πέντε ειδών ασκήσεις : .JClose. JMatcll. JQuiz..JCIΌSS..JMix. Στα

πρόσθετα αν11κουν επίσης πέντε ειδών ασκήσεις: JGloss. JGloze. Find it 3.1 a, Find it 3.] b,

MellloIΎ Gallle. Από αυτά τα ]Ο είδη ασΚ11σεων τα τέσσερα μόνο μπορούν να

χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη εφαρμογ11 ώστε να μπορεί ένα παιδί με ελαφριά 11

μέτρια νοηΤΙΚ11 υστέρηση να χειριστεί μόνο του το πρόγραμμα και να λειτουργ11σει

αυτόνομα και κριτικά με τη λιγότερη δυναηι παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Με αυτόν τον

τρόπο θα κερδίσει την ικανοποίηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων που προσφέρει το

λογισμικό. από τις προσαρμοσμένες ασΚ11σεις που ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει για το

συγκεκριμένο μαθηη1.

Αν και ο μαθηη1ς δουλεύει «μόνος του». στην ουσία δουλεύει σε ασΚΙ1σεις δομημένες εκ

των προτέρων από το δάσκαλό του. αποκλειστικά γι' αυτόν. Οδηγείται έτσι χωρίς φανερή

καθοδ11γηση. β11μα - βήμα. σε ασΚΙ1σεις με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. οι οποίες μπορούν

να επαναληφθούν όσες φορές επιθυμεί ο μαθητΊ1ς. για μεγαλύτερη εμπέδωση. Αυη1ν την

ιδιαιτερότητα της ελευθερίας των κινήσεων που προσφέρει το λογισμικό και της μη φανεΡ11ς

καθοδήγησης που εμπεριέχουν οι ασκήσεις. δίνουν το πλεονέκτημα της ικανοποίησης

κατάκτησης ενός στόχου μέσα από την προσωΠΙΚ11 προσπάθεια του μαθητΊ1. αυξάνοντας έτσι

την αυτοεκτίμησ11 του (Παπαναστασίου. 2009).
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Η αξία των προγραμμάτων του Hot potatoes βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα που δίνεται

στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη ασΚllσεων (διαδραστικές.

πο) λαπλΙ1ς επιλογι1ς. σύντομων απαντ11σεων. μπερδεμένες ) έξεις σε μία πρόταση.

σταυρόλεξο και συμπλήρωσης κενών ασΚ11σεις) με τη μορφ11 ιστοσελίδων. Στη συνέχεια οι

μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ασΚllσεις είτε μέσα στο σχολικό εργασΤ11ρι. είτε

με σύνδεση στο διαδίκτυο. Εφόσον οι ασΚllσεις συνδυαστούν κατάλληλα με το μάθημα και

γίνει εκμετάλλευση των δυναΤΟΤ11των του προγράμματος για ανατροφοδότηση. τότε

μπορούμε να μιλάμε για ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού. που δε θα

περιοριστεί σε μια απλΙ1 μηχανή αξιολόγησης της διδασκαλίας.

Γ... [·ji Ι Ι C'Ρ! <> •

Tιtle

MaIn sentence

ϊΙ,ιι.I.

(.. ΟΡΟ JC
μ,η

IJJurιr:

nn,

~; ?

Φτιαξε προτασεις

ternate sentences

Λ'" 'c r W J,t~O(T) J (' ι.)

,.,. ~ ι) , tJ ~IΓ·:I ~ {'In, ι

2

3

(ΙΡI,ΟΓ" 101 d1eInd:e ,.ntence~

• ;'Jlo sen:ences whICtl όο ΓιΟΙ υ:. <ί11'ι"ΟΙΟ> and punc1Udt1on ιη MaIn ,enIence

Wa,/llf .Ite,nate senlence doe, ηοl use all wό,όo and punctuatlon ιη maIIl sen ence

2.4 Λογισμικό «Μαγικό Φίλτρο»

Το «Μαγικό Φίλτρο» είναι ένα μαθησιακό ψηφιακό παιχνίδι περιπέτειας για μαθητές με

Ι1Πια νοητική καθυστέρηση. το οποίο αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών

στην Επικοινωνία. την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του ΤμΙ1ματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του

Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΕΠ ΟΗΣΗ.

Το Μαγικό Φίλτρο είναι μια αυτόνομη εφαρμογή προγραμματισμένη σε Flasll. Δεν

πρόκειται για ένα παιχνίδι με μοναδικό ι1ρωα-πρωταγωνιστ11. αντίθετα υπάρχει μια

ολόκληρη ομάδα χαραΚτ11ρων. οι οποίοι στο πλαίσιο του παιχνιδιού βοηθούν ο ένας τον

άλλον. Διαρθρώνεται σε τέσσερα επεισόδια που περιλαμβάνουν αφηγηματικές σκηνές και

περίπου 20 επιμέρους παιχνίδια σχετικά με τα μαθηματικά. τη γλώσσα. τις κοινωνικές και
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επικοινωνιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες της καθημεριν11ς ζω11ς. Τα επεισόδια του

παιχνιδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιαδ11ποτε σειρά. Σε κάθε αφηγημαΤΙΚl1

σΚllν11 ή δοκιμασία υπάρχουν διαθέσιμες οι επιλογές «επόμενο» και «πίσω» για την άμεση

μετάβαση στην επόμενη ή προηγούμενη σκηνή ή δοκιμασία. καθώς και οι επιλογές «μενού»

και «έξοδος» για την επιστροφ11 στον κατάλογο επεισοδίων 11 τον τερματισμό του παιχνιδιού.

Κάθε επεισόδιο έχει σχεδιαστεί με αυτόνομη λογική. ενώ η δομή του παιχνιδιού δεν είναι

δεσμευΤΙΚl1 για τον παίκτη. ο οποίος μπορεί να εισέλθει και να αποχωρ11σει ανά πάσα στιγμ11

από κάθε επεισόδιο χωρίς προκαθορισμένη σειρά. καθώς και να παρακάμψει τις

αφηγηματικές σκηνές 11 τα επιμέρους παιχνίδια. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η

δυνατότητα αλλαγ11ς ΡΟ11ς της εKπαιδευτtκl1ς διαδικασίας. καθώς και η μη γραμμtκl1

προσέγγιση ποικίλων θεμάτων. Όλες οι δοκιμασίες παίζονται με το ποντίκι και τα βελάκια

του πληκτρολογίου. Η αΡXΙΚl1 επιδεΙΚΤΙΚ11 δοκιμασία του παιχνιδιού έχει στόχο την

εξοικείωση των παικτών με τα χειριστήρια αυτά (http://www.noesi.gr/Illagikofi\tlΌ).

Οι γλωσσικές και μαθηματικές δοκιμασίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι είναι

διαθέσιμες ως αυτόνομες εφαρμογές. έξω από την αφηγηματική δράση του συνολικού

παιχνιδιού. καθώς και ως παραμετρικές εκδόσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους

εκπαιδευτικούς να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενό τους. Ως αυτόνομες εφαρμογές. οι

εκπαιδευτές μπορούν μέσα από ξεχωριση1 διεπαφ11 να ορίσουν κατά δυναμικό τρόπο

(αμέσως πριν την χρ11ση των εφαρμογών) γνωστικό περιεχόμενο (λέξεις. συλλαβές και

αριθμητικές παραστάσεις).το οποίο εν συνεχεία ενσωματώνεται αυτόματα στις δοκιμασίες.

Κάθε φορά που παίζονται οι παραμετρικές δοκιμασίες χρησιμοποιούν το πιο πρόσφατα

αποθηκευμένο γνωστικό περιεχόμενο. Τέλος. το «Μαγικό Φίλτρο» είναι ελεύθερα διαθέσιμο

σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσα από την ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί.

(http://www2.Illedia.uoa.gr/epinoisi/docs/publ/MagikoFi\tro-\ se\ida.pdf).

•
- •
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2.5 Λογισμικό «Συμβολογράφος»

"ιταιδευτι"ά Λογισμι"ά για οητωi Καθυστέρηση

Ο «~υμβoλoγράφoς» είναι έ,'α εκπαιδευτικό λογισμικό που δημιουργήθηκε στην Κύπρο για

την ανάπτυξη και την βελτίωση της αναγνωστtΚ11ς ικανότητας. του γραπτού και προφορικού

λόγου. την ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένων στον ηλεκτρονικό υπολογισηι και

την ανάπτυξη της λεΚΤΙΚΙ1ς επικοινωνίας και των μεθόδων εναλλαKτtΚ11ς επικοινωνίας.

Αφορά κυρίως μαθητές δημοτικού. οι οποίοι δυσκολεύονται στην ανάγνωση. μαθητές με

μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές που υποστηρίζονται από την ειδική εκπαίδευση.

Αποτελεί τη σύγχρονη έκδοση του Ύ"ωστού ως τιορα λογισμικού της Widgit "W"iting \vith

S)'Inbols" (http://www.widgit.coIn/).

Το λογισμικό «~υμβoλoγράφoς» είναι ένας επεξεργασηΙ κειμένου με σύμβολα και εικόνες

στην ελληνΙΚΙ1 γλώσσα. το οποίο διαθέτει επίσης και ελληνική συνθεΤΙΚΙ1 φωνητική ομιλία.

όπου οι μαθητές μπορούν να ακούσουν αυτό που γράφουν. Επιτρέπει την παραγωγΙ1 υλικού

(από εκπαιδευτικούς και μαθητές) και κυρίως την ανάπτυξη γραπτού και προφορικού λόγου

με τη χρήση συμβόλων. όπως την δημιουργία ιστορίας. φύλλων εργασίας. σχολικcον

εφημερίδων. περιοδικών και πολλcον άλλων δραστηριοτήτων. Ακόμη επιτρέπει τη

δημιουργία υλικού για εναλλαKτtΚ11 και ενισχυΤΙΚΙ1 επικοινωνία. Κάθε λέξη. φράση.

πρόταση. αναπαριστάται αυτόματα με σύμβολα ενός ολοκληρωμένου γλωσσικού

συσηΙματος. τα οποία βοηθούν τόσο στην ανάγνωση όσο και στη βελτίωση του παθητικού

και ενεργητικού λεξιλογίου. αφού το παιδί έρχεται σε επαφή με το λεξιλόγιο όχι μόνο μέσω

του ακουστικού πεδίου αλλά και του οπτικού.

Οι χΡΙ1στες οι οποίοι είναι σε θέση να γράψουν. μπορούν να συνθέσουν τα κείμενά τους με

το πληκτρολόγιο. Το πρόγραμμα τότε συμβολί ει αυτόματα κάθε λέξη δίνοντας άμεση

ανατροφοδότηση για το νόημα των λέξεων. Υπάρχει επίσης δυνατότητα ανάγνωσης του

κειμένου και ορθογράφου. Ο αυτόματος συμβολισμός κάθε λέξης με το αντίστοιχο σύμβολο

βοηθά στην κατανόηση κειμένου. στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. στην αυτοδιόρθωση του

γραπτού κειμένου. στην ενίσχυση της γραΠΤΊις έκφρασης καθώς και στην ενίσχυση της

εποκοινωνίας. Παράλληλα. σε ένα άλλο περιβάλλον. ο ΧΡΙ1στης μπορεί να χρησιμΟΠΟLllσειτα
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σύμβολα για να οργανώσει το γραπτό του λόγο και να τον ενισχύσει ιδιαίτερα όταν

αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραγωγ11 γραπτού λόγου.

Παρέχει επεξεργαστή κειμένου με σύμβολα για οπτικοποίηση των γλωσσικών φαινομένων

και άλλων εwοιών. κατάλληλο για παιδιά. Περιέχει βιβλιοθΙ1κη συμβόλων για οπτική

αναπαράσταση όλων των λέξεων. των γραμματικών φαινομένων και των

κατηγοριοποιημένων εικόνων. ενώ ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα για εμπλουτισμό των

εικόνων της βιβλιοθήκης. Παρουσιάζει αυτόματα κάθε σύμβολο με τη δακτυλογράφηση της

αντίστοιχης λέξης στον επεξεργασΤ11 κειμένου. ώστε να δημιουργεί οπτικοποιημένες

προτάσεις (httΡ://www.lηkΡΓΟSΟΡsίs.COll1/S0ftware/SΥ!ηWΓiteΓ.htlη).

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργ11σουν εκπαιδευτικό υλικό γρ11γορα στον υπολογιστή.

ενώ μπορούν να σχεδιάσουν φύλλα εργασίας για

την αναγνώριση λέξης και δραστηριότητες

εξάσκησης της φωνολογικής ενημερότητας. της

γραφής και της ανάγνωσης μέσω συμβόλων.

εικονογραμμάτων. σαρωμένων εικόνων και

φωτογραφιών.

2.6 Λογισμικό «Clicker»

~a"C ;"cλο ... a Ο' σι c"ov:,.

<αι-ις δ c,",or(.; ".0 ..,ο",.. ~, .. ov CΟΓ

J& C-- -6- ΙΛ -~ , Ι •
ϊοοccχr"l .,A,C

C ... Q J -1 .. 11·

QQ + .\)
'".:....:-:

00 ΠΟoJ\JΙ 'Ο, Σιr'f(\JCφΓ1

~~ Q
χορσ

Το ClickeI' είναι ένα συναρπαστικό. καινοτομικό και πρακτικό εκπαιδευτικό λογισμικό που

στηρίζεται στις αρχές της εξατομικευμένης μάθησης. Δημιουργήθηκε το 1993 στην Αγγλία

από τους καθηγητές Jοlυι και Αnn Crick. Είναι εύκολο στη χρήση και έχει μεταφραστεί σε

πολλές άλλες γλώσσες. Η δυνατότητα του προγράμματος σύνθεσης φωνής (και στην

ελληνική γλώσσα) αποτελεί ένα ευέ) ικτο εργαλείο για γραΠΤ11 και προφορική έκφραση

ιδιαίτερα για άτομα με κινητικά 11 επικοινωνιακά προβλήματα αλλά είναι επίσης ιδιαίτερα

βοηθητικό για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Είναι ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αναπτύξει δικές του

δραστηριότητες (μαθ11ματα) με τις οποίες θα μπορεί να ικανοποιήσει τις ατομικές ανάγκες

μαθητών του σε θέματα εκπαίδευσης αλλά και επικοινωνίας. Το ClickeI' έχει σχεδιαστεί ως

ένα πληκτρολόγιο στην οθόνη με την ομιλία και τις εικόνες. Είναι εύκολα προσβάσιμο.

μπορεί να προγραμματιστεί για να ταιριάζει σε όλες τις γραπτές και τις ανάγκες
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τεκμηρίωσης. Δεδομένου ότι είναι λογισμικό ανοικτού τύπου. οι εκπαιδευτές μπορούν να

δημιουργούν γρ11γορα και να σχεδιάζουν εξατομικευμένα δίκτυα. Ο ΧΡ11στης μπορεί να

δημιουργήσει κει ιά μέσα στα οποία να τοποθεΤ11σει συλλαβές, λέξεις. φράσεις. προτάσεις.

εικόνες και να τα συνδέσει με ήχους. Επιπρόσθετα τα κελιά δέχονται προγραμματισμό για

να στέλνουν οδηγίες ελέγχου στο σύστημα 11 να ενεργοποιούν άλλα προγράμματα.

Επιπρόσθετα τα κελιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για δραστηριότητες ανεξάρτητα από

τον επεξεργασΤ11 κειμένου. Μερικά παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η

δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων/παραμυθιών. η δημιουργία παιχνιδιών και

δραστηΡΙΟτΊ1των με μοτίβα. αριθμούς. εικόνες. κείμενα. και προτάσεις.

Γενικά το Clicker αποτελεί ένα πολύ δυναμικό μέσο δημιουργίας δραστηΡΙΟΤ11των σε όλους

τους γνωστικούς τομείς και στην επικοινωνία. Είναι αρκετά ευέλικτο και ταυτόχρονα πολύ

φιλικό προς το χρ11στη εκπαιδευτικό και το χΡ11στη μαθητή. Έχει βραβευθεί τρεις φορές για

την προσφορά του στην εκπαίδευση και χρησιμοποιείται σ11μερα από μεγάλο αριθμό

σχολείων και εκπαιδευτικών που το αξιοποιούν καθημερινά στην προσπάθεια τους να

στηρίξουν μικρά παιδιά. να ενισχύσουν άτομα με ειδικές ανάγκες. να ενισχύσουν τη

δημιουργία δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη εwοιών. ξένων γλωσσών. δημιουργικής

έκφρασης για όλα τα επίπεδα και ικανότητες μαθητών. σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

------ -- ----~---- - ~-- ------------- .
lnsl!rt F,ςιrm.t ~nd Qpt!ons t!.~p

'-J Α
Β

Β Ι 11 Α' "" αν .
Ι packed ml1 jearιs arιd weΙΙίes

Ι packed mlj waΙkίn.g sh.oes.

srιoes
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2.7 Λογισμικό «Phonics Aliνe 1»

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για NOηΤlΚ11 Καθυστέρηση

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Alive 1 ενισχύει την φωνολογΙΚ11 ενημερότητα των μαθητών και

χτίζει τις απαραίτητες δεξιότητες της ανάΎ\'ωσης. Δημιουργ11θηκε στην Αυστραλία. όπου και

χρησιμοποιείται ευρέως σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί

από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. καθιος και από εκείνους που βρίσκονται στο στάδιο

της εκμάθησης δεξΙΟΤΊ1των ανάγνωσης και γραφ11ς. Η αλληλουχία και το μοντέλο

αυτορρύθμισης που προωθεί. μπορούν να εδραιcοσουν την ορθ11 πραΚΤΙΚ11 διδασκαλία και να

ενισχύσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης της τάξης.

Το πρόγραμμα αποτελείται από είκοσι ξεχωριστές ενότητες και εισάγει πέντε ομάδες ήχων

από απλούς έως τους πιο σύνθετους (αναμείξεις ήχων). Κάθε ενότητα προσφέρει στο μαθητή

μια διαφoρετtΚl1 μορφ11 αλληλεπίδρασης. με οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. καθώς και

άμεση ανατροφοδότηση για κάθε απάντηση. Το πρόγραμμα έχει ένα οριστικό σύστημα

επιβράβευσης μέσω της κίνησης. να ενθαρρύνει και να διατηρήσουν ενθουσιασμό και την

προσΟχ11 του μαθηη1. Τα γράμματα του αλφάβητου μελετώνται στην αΡΧΙ1, στη μέση και στο

τέλος. Όλες οι οδηγίες παρουσιάζονται φωνητικά χωρίς να απαιτείται η ικανότητα

ανάγνωσης. Πάνω από χίλια πεντακόσια πλ11ρως έγχρωμα γραφικά έχουν εισαχθεί.

προκειμένου να επεκταθεί το λεξιλόγιο των μαθητών. Είναι εύκολο στη χρ11ση και την

πλοήγηση μέσω της κατάλληλης διεπαφής. ~τo λογισμικό αυτό. οι μαθητές μπορούν να

εργαστούν σε κάθε επίπεδο στο δικό τους ρυθμό. Οι χρωματιστές κωδικοποιημένες

πλαστικές επικαλύψεις με τα πεζά γράμματα που τοποθετούνται πάνω στο πληκτρολόγιο.

ταιριάζουν με αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη. γεγονός που επιτρέπει στον μαθηn1 να

αναγνωρίσει γρήγορα τα γράμματα στο πληκτρολόγιο.

Ως διαδραστικό πρόγραμμα. το λογισμικό Alive 1 έχει την ικανότητα να καταγράφει τα

αποτελέσματα των μαθητών για όλες τις απανη1σεις. Αυτά επισημαίνονται και

τοποθετούνται σε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο. ο οποίος μπορεί να ανακτηθεί από το

δάσκαλο ή από το γονέα για περαιτέρω ανάλυση και εκτύπωση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε

μέσα από το πρόγραμμα 11 σε άλλη οποιαδ11ΠΟτε εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. Τα
•

. αποτελέσματα των επιδόσεων μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαγνωστικά για να διαπιστώσει

19



Δ. Πωrαδoπoύλoυ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για ΝοηΤΙΚ11 Καθυστέρηση

αν ένας μαθητής χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση 11 αν μπορεί να προχωρ11σει στην επόμενη

ενότητα. Μόλις έχει ολοκληρώσει μια ενότητα ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει

ένα πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό εμφανίζει ένα ποσοστό που υπολογίζεται βάσει του

αριθμού των φορών που ο διδασκόμενος επέλεξε τη σωση1 απάντηση στην πρώτη του

προσπάθεια.

Στο τέλος της κάθε ενότητας ο μαθητής καθοδηγείται μέσα από ένα κεφάλαιο σε ένα

συνεχές διι1γημα. το οποίο περιλαμβάνει όλα τα διδάγματα της προηγούμενης ενότητας.

Αυτό ενθαρρύνει το μαθηη1 να διαβάσει δυνατά στο δάσκαλο. μια ιστορία που περιλαμβάνει

τις λέξεις που ο μαθηη1ς είχε μάθει. Η ταχύτητα με την οποία μπορεί να διαβαστεί η ιστορία

αλλάζει. Αυτό γίνεται επιλέγοντας από την οθόνη το ρυθμό της αφ11γησης (<<αργ11».

«μεσαία» ή «γΡ11γορη»). Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στην

ικανότητα του μαθητή να διαβάσει μια απλ11 ιστορία χωρίς άγνωστες λέξεις

(http://phonicsalive.coln.au/index.php/phonics-alive-1).

2.8 Λογισμικό «CO: Writer»

Το Co:WriteI" 4000 είναι η νέα έκδοση του δημοφιλούς λογισμικού πρόβλεψης λέξεων από

τον Οοη Johnston που δημιουργ11θηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμεΡΙΚ11ς. Ουσιαστικά

πρόκειται για ένα ισχυρό και έξυπνο βοηθό γραφής. Συνεργάζεται με το δημοφιλές

λογισμικό επεξεργασίας κειμένου σας 11 με οποιοδ11ποτε άλλο πρόγραμμα που περιλαμβάνει

την εισαγωγή κειμένου. Έχει ενσωματωμένη ομιλία με ένα ευρύ φάσμα επιλογών υψηλ11ς

ποιότητας. Επιτρέπει στο χρ11στη να αρχίσει να πληκτρολογεί μια λέξη και να εμφανίζει

εικασίες ο ηλεκτρονικός υπολογιση1ς για το τι ο ΧΡ11στης προσπαθεί να πληκτρολογήσει. Ο

ΧΡ11στης μπορεί να επιλέξει. στη συνέχεια. μια λέξη από τη λίστα 11 να συνεχίσει την

20



Δ. l1απαδοπούλου Εκπαιδευτικά Λογισμικά για οητική Καθυστέρηση

πληκτρολόγηση για να βελτιώσει περαιτέρω τη λίστα επι) ογής. Οι λέξεις που προβλέπονται

με το λογισμικό αυτό γίνονται με βάση τη γραμματική. τη φωνηΤΙΚ11 ορθογραφία. με βάση το

πού βρίσκεται ο χρήστης στην πρόταση. λέξεις στι _οποίες υπάρχει συμφωνία Ρ11ματος και

αντικειμένου και με βάση τις προτιμ11σεις του χρ11στη. Τις περισσότερες φορές. οι

προβ) επόμενες λέξεις που προσφέρονται είναι οι πιο σωστές για την πρόταση. Το λογισμικό

είναι πλ11ρως παραμετροποη1σιμο και μπορεί να φιλοξεν11σει αισθητηριακές. γνωστικές 11

φυσικές ανάγκες. Αυτό επιτρέπει στους ΧΡ11στες να γίνου\' πιο ανεξάρτητοι και να

οικοδομ11σουν ένα ρεπερτόριο των δεξΙΟΤ11των γραφής. Ο ΧΡ11στης μπορεί επίσης να

προσαρμόσει τις προβλέψεις δημιουργώντας συγκεκριμένες λίστες λέξεων ανά θέμα.

Το CΟ:WΓίteΓ προσφέρει πολλές δυνατότητες σε μια ποικιλία των ατόμων με αναπηρία.

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να είναι ένα βΟ11θημα επικοινωνίας για όσους έχουν

προβλήματα ακοής ή δυσκολίες με το λόγο. ως συμπλήρωμα σε ακουστικές και οπτικές

βελτιώσει _ και για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Επιτρέπει στο χΡ11στη να αλλάξει το

φόντο και τα χρώματα του προσκηνίου. Μέσω της τεχνολογίας F1exspell και TVS που

περιέχει μπορεί να δώσει στους χΡ11στες νέου. τρόπους για να εστιάσουν σε αυτό που

επιθυμούν να γράψουν. Οι χρήστες μπορούν να χτίσουν ένα πιο εκτεταμένο λεξιλόγιο. Οι

εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργ11σουν με ευκολία. λεξικά προσαρμοσμένα για μαθητές

κάθε ηλικίας που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. είτε πρόκειται για

βασικούς τομείς της μάθησης. είτε για μια άσκηση κατανόησης στο πρόγραμμα σπουδών 11

σε μια εργασία.

Οι μαθητές που χρειάζονται το λογισμικό αυτό είναι συνήθως όσοι έχουν μαθησιακές

δυσκολίες. φυσικούς περιορισμούς. γλωσσΙΚ11 καθυστέρηση. ή δυσκολίες στη σύνθεση και

στην πληκτρολόγηση του κειμένου. Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί για πολ) απ) ούς

χΡ11στες (κυρίως σε μαθητές σε ένα περιβάλλον τάξης 11 σχολείου). Το CO: WΓίteΓ είναι

ουσιαστικά ένα εργαλείο παραγωγικότητα _για εκείνους που δυσκολεύονται με τη γραφή.

(httΡ://www.sΡectrοnίcίnοΖ.com!artίcle/cοwnteΓ-4000).
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2.9 Λογισμικό «Kurzweil»

ΕκπαιδευτικάΛογισμικάγια οητικιi Καθυστέρηση

Το λογισμικό Kul"Zweil 3000 είναι ένα εργαλείο υποστηΡΙΚΤΙΚ11ς τεχνολογίας. για την

εκμάθηση της ανάγνωσης. της γραφΙ1ς και των δεξΙΟΤ11των μελέτης που κάνουν την

προσέγγιση της γνώσης προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές που δημιουργ110ηκε στις

Ηνωμένες Πολιτείες της AμεΡlΚ11ς. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μαθητές με μαθησιακές

δυσκολίες και για εκείνους που απαιτούν παρεμβάσεις για την κατάκτηση της ανάγνωσης

και της κατανόησης.

Ως πρόγραμμα που έχει κατασκευαστεί με βάση τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για

μάθηση. το ΚUΓΖweίl 3000 είναι ένα ισχυρό εργαλείο μάθηση _ για

μαθητές σε οποιοδ11ποτε επίπεδο της διδασκαλίας κι αν βρίσκονται. Το ΚΙΙΓΖν,eίl 3000

περιέχει τις απαραίτητες εφαρμογές για την αποτελεσμαΤΙΚ11 διδασκαλία από ένα απλό στη

ΧΡΙ1ση φωνητικό επεξεργαστή κειμένου μέχρι και φωνητικό ορθογραφικό έλεγχο. Είναι ένα

ολοκληρωμένο λογισμικό καλλιέργειας των δεξΙΟΤ11των της ανάγνωσης. της γραφής που

επιτρέπει στους μαθητές που αντιμετωπίζουνδυσκολίες στους παραπάνω τομείς να φτάσουν

στο ίδιο επίπεδο με τους συνομηλίκους τους. Το ΚΙΙΓΖweίl 3000 προσφέρει

πολυαισθητηριαΚ11 πρόσβαση σε σχεδόν οποιοδ11ΠΟτε κείμενο συμπεριλαμβανομένωντων

έντυπων. ηλεκτρονικών και web-based υλικού. ιοστε οι μαθητές να μαθαίνουν μέσα από το

κατάλληλο περιεχόμενο. να αναπτύσσουν πολύτιμες δεξιότητες μελέτης. και να γίνουν

ανεξάρτητοι.

Το ΚUΓΖ\·\·eίl 3000 περιλαμβάνει χαρακτηριστικά και βελτιώσεις. ιδιαίτερα για την

υποσΤ11ριξη της γραφής σημειώσεων. και προσθήκες σε μορφ11 αρχείου. παρέχοντας στου J

μαθητές μια οργανωμένη. συστηματική μέθοδο για την καταγραφή και την επανεξέταση των

σημειώσεων τους και για τον εμπλουτισμό τους με καινούργιες έννοιες και ιδέες. Περιέχει

ακόμη φωνητικό επεξεργασΤ11 κειμένου. φωνητικό ορθογραφικό έλεγχο. πρότυπα σύνταξης.

λ,εξικό εικόνων και διάφορες ασκήσεις συμπλΙ1ρωσης των κενών που δίδονται.
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Το Kurzweil 3000 επιτρέπει την απερίσπαστη διδασκαλία χωρίς διαφοροποίηση της

διδακτέας ύλης με την παροχή πρόσβασης σε κατάλληλα διαμορφωμένες μαθησιακές πηγές

και τη χρήση εργαλείων που είναι απαραίτητα για την εμβάθυνση και την κατανόηση του

ακαδημαϊκού περιεχομένου των μαθημάτων, με τα οποία σχετίζεται. Με την δυνατότητα να

έχουν πρόσβαση σχεδόν σε οποιοδήποτε ψηφιακό ή έντυπο υλικό και σε ένα ολοκληρωμένο

σύνολο εργαλείων για την προώθηση της απόκτησης γνώσεων από όλους τους μαθητές.

ανεξάρτητα από το γνωστικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. το λογισμικό αυτό. πραγματικά

αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση παιδείας για όλους τους μαθητές.

Επιπλέον. οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν εύκολα να εγκατασΊ11σουν το λογισμικό

ΚΙΙΓΖweίl 3000 σε οποιονδ11ΠΟτε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σχολείο. το σπίτι 11 στην

βιβλιοθ11κη (http://www.kurzweiledu.cOIll/kurzweil-3000-v 13-windows.htlnl).
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2.10 Λογισμικό «Kidspiration»

Το Kidspiration είναι ένα ανοιχτό λογισμικό εwοιολογΙΚ11ς χαρτογράφησης για παιδιά

νηπιαγωγείου έως και την τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου. το οποίο τα βοηθά να

εκφράσουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους. Δημιουργ11θηκε στην Αγγλία

και έχει μεταφραστεί πλέον και στην ελληνΙΚ11 γλώσσα. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της

(<ΟΠΤΙΚ11ς μάθησης» και της διαθεματικότητας, οι μαθητές αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους

να κατασκευάζουν σενάρια, να οργανώνουν πληροφορίες, να κατανοούν έwοιες και να

εκφράζουν και να μοιράζονται τις σκέψεις τους.
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Με το Kidspiratiol1, οι μαθητές δημιουργούν. οργανώνουν και εξηγούν τις ιδέες και τις

πληροφορίες μέσα από οπτικά εργαλεία, τα οποία συνδυάζουν εικόνες, κείμενο, αριθμούς,

λέξεις και προσφέρονται για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, την αναγνώριση των λέξεων, την

κατανόηση και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Τα οπτικά εργαλεία είναι

πολύχρωμα και διαισθητικά για εύκολη πλοι1γηση, ώστε οι μαθητές να βιώνουν την εμπειρία

της επιτυχίας και να αποκτούν αυτοπεποίθηση από την αρχι1 της ενασχόλησης τους με το

λογισμικό. Καθώς οι μαθητές κάνουν τις κατάλληλες οπτικές συνδέσεις. χτίζουν παράλληλα

τις θεμελιώδεις δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες που στηρίζουν την ανάγνωση. τη

γραφι1, τα μαθηματικά. και τη φωνολογικι1 επίγνωση. Ακόμη, βοηθά τους μαθητές να

αναπτύξουν ισχυρές δεξιότητες σκέψης. να ενισχύσουν τις δεξιότητες της ανάγνωσης και της

γραφι1ς και να κατασκευάσουν την εwοιολογΙΚ11 κατανόησι1 τους στα μαθηματικά.

Το Kidspiratiol1 επεκτείνει τις δοκιμασμένες αρχές της οπτικι1ς μάθησης στα μαθηματικά με

πέντε οπτικά εργαλεία που περιέχει, επικεντρώνοντας στις βασικές εwοιολογικές αρχές της

καταμέτρησης, της αξίας, του υπολογισμού του χώρου και της γεωμετρικής σκέψης.

Το πρόγραμμα παρέχει δύο βασικά μέσα για την προσέγγιση της γνώσης το "Picture view"

και το "Writing view". Στην πρώτη περίπτωση το λογισμικό προσφέρει μία ιδιαίτερα φιλική

διεπαφι1 χρι1σης. στην οποία το παιδί μπορεί να βρει διάφορες εικόνες και σύμβολα από τις

λεγόμενες «βιβλιοθήκες συμβόλων» και να προχωρι1σει στη διεκπεραίωση των

δραστηΡΙΟΤ11των που έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός. Στη δεύτερη περίπτωση, η οποία

βρίσκεται σε άμεση σχέση με την πρώτη. το παιδί έχει τη δυνατότητανα χρησιμοποtlισειτις

λέξεις αυτές, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης καινούργιωνεικόνων και συμβόλων

στην ελληνικι1 γλώσσα, καθώς έχουν εξελληνιστεί όλες οι δραστηριότητες που υπάρχουν

στο λογισμικό. Η διαδικασία της αναζι1τησης του κατάλληλου συμβόλου βοηθά τους

μαθητές να βρουν ακριβώς το σωστό σύμβολο για να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ιδέες

Στον Πίνακα 2 ακολουθεί μία συγκριτικι1

τους

(http://www.il1spiratiol1.coιn/Kidspi ration). o)C"~ ~ .....
W rI" s,..ν.,

D".:::" - ϊ;1
...... ,"
' ......

.-
'..............

τ. ... .......

~
.., .....-

.n
; ;. Α ι.. ό ,,-'Ι q~

.,,?κυριότερωντων

χαρακτηριστικών των λογισμικών που

παρουσιάστηκανστην παρούσα ενότητα.
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Λογισμικά/
Γλώσσα Τύπος Αναπηρίας

Γνωστικό Προώθηση
Χρήση Δωρεάν

Χώρα

Ιστοσελίδα αντικείμενο διαθεματικότητας Προέλευσης

Ακτίνες

11tt ://www. ι- GR Ήπια - Μέτρια Περιβάλλον, Γλώσσα,
Ναι Αυτόνομη Ναι ΕλλάδαSCllools.gr/special education new/ftΡ/lοgίsιη Ν.Κ. Μαθηματικά

ika/s edu/AKTJNES. df

ΤΟ ~πίτι μου και το Σχολείο μου

GR Βαριά Ν.Κ.
Αυτοεξυπηρέτηση,

Ναι Αυτόνομη Ναι Ελλάδα11tt ://www.kastaniotis.coIηledusoΓtlO 1.lltnl1 Γλώσσα

Ηοι Potatoes

11tt GR ·Ηπια- Μέτρια .Κ. Γλu)σσα Ναι ~τo \.veb αι Καναδάς

Μαγικό Φίλτρο

11t t lIbl
Γλώσσα,

GR Ήπια Ν.Κ. Μαθηματικά, αι Αυτόνομη Ναι Ελλάδα

/Ma rikoFiltro-lselida. clΓ Αυτοεξυπηρέτηση

Συμβολογράφος

htt m GR Μαθησιακές
Γλό)σσα Αυτόνομη Όχι Κύπρος

υσκολίες
αι

wrίteΓ.lιtnι
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Clicker

http://www.crickso fi.coIη/uklprodtIcts/too Ι s/c Μαθησιακές Γλώσσα.
Αυτόνομη Όχι ΑγγλίαGR αι

Δυσκολίες Μαθηματικά
licker/home.as χ

Pl10nics - Alive Ι

11tt :// 110nίcsaΙίνe.cοιη.au/ίndeχ. 11 / 110nics
ΕΝ

Μαθησιακές
Γλώσσα Όχι Αυτόνομη Όχι Αυστραλία

Δυσκολίες
-alive-l

CΟ:WΓiteΓ

111t ://WWW.don· Ollnston.conv IΌductS/CΟWΓί
ΕΝ

Μαθησιακές
Γλώσσα Όχι Αυτόνομη Όχι Η.Π.Α.

teΓ/ί I1dex .11t n11 υσκολίες

KtIrzweil 3000

htt ://www.kUΓΖweί ledU.CΟI1VkUΓΖwcίΙ-3000-
Ε

ΜαΘησιακές
Γλώσσα αι Αυτόνομη Όχι Η.Π.Α.

Δυσκολίες
ν 13-wίndΟWS.htlηl

ΚίdSΡίΓatίοn

httΡ:ΙΙwww.ίnSΡίratίοn.cοιη/ΚίdSΡίΓatίοn

Αγγλία/
httΡ:ΙΙwww.lηkΡIΌSΟΡsί .cοπι/SοftwaΓe/Κ

Αυτόνομη Όχι
Κύπρος

GR Ήπια .Κ. ΓλCΊ)σσα, Μαθηματικά αι

(ελληνΙl\.11ίdSΡίΓatίοnGR.htπιl\

έκδοση)
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3 Αποτελέσματα Αξιοποίησης

Ο Standen και οι συνεργάτες του σε μελέτες που διεξιlγαγαν διαπίστωσαν ότι τα εικονικά

πφιβάλλοντα είναι μιας μορφιlς εκπαιδευτικού λογισμικού κατάλληλου για την εκπαίδευση

και την αποκατάσταση των ατόμtO\' με δια\'οητική αναπηρία. Τα εικονικά περιβάλλοντα.

όπως το λογισμικό «Το σπίτι μου και το σχολείο μου» που παρουσιάστηκε παραπάνω.

φαίνεται να είναι μια γόνιμη μέθοδος διδασκαλίας δεξΙΟΤΊΙτων για την ανεξάρτητη διαβίωση

των ατόμων με διανOηΤΙΚll αναπηρία. Οι μελέτες δείχνουν ότι η μάθηση με αυτό τον τρόπο

μεταφέρει την πραγματtκ11 κατάσταση της ζωιlς στην οποία απαιτούνται οι δεξιότητες.

Ωστόσο. για να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό τους δυναμικό. η

αλληλεπίδραση με τα εικονικά περιβάλλοντα θα πρέπει να καθοδηγείται. Τα περιβάλλοντα

εΙKOνΙΚllς πραγματικότητας δεν κουράζουν τους μαθητές όταν πρέπει αυτοί να επαναλάβουν

την ίδια δραστηριότητα αρκετές φορές (Standen et a\., 200\).

Οι ασκήσεις του λογισμικού «Ηοι potatoes» και οι δραστηριότητες στον επεξεργαστή

κειμένου αποδείχθηκαν ότι ιlταν πιο ελκυστικές για τους μαθητές. ενώ μπορούσαν να

επαναληφθούν ατομικά για κάθε μαθηηΙ. Καθώς απαιτούσαν ορθογραφικό έλεγχο. φάνηκε

να είναι καταλληλότερες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Φλωρίδης. 2011).

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι μαθητές είναι πιο πρόθυμοι να επεξεργαστούν την εργασία τους

και να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις σε έναν επεξεργασηΙ κειμένου από ό. τι σε

χειρόγραφα σχέδια.

Ο ερευνηηΙς Antonucci και οι συνεργάτες του εξέτασαν την αποτελεσματικότητα δυο

προγραμμάτων λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε έναν 20χρονο μαθηηΙ με

πολλαπλές αναπηρίες. ~υνέKριναν τη γραφιl του μαθηηΙ χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα

επεξεργασίας κειμένου με ένα άλλο πρόγραμμα πρόβλεψης λέξεων. Τα αποτελέσματα

έδειξαν ότι η χρήση του προγράμματος πρόβλεψης λέξεων αύξησε την ταχύτητα γραΠΤΊΙς

αποτύπωσης του μαθηηΙ στον ηλεκτρονικό υπολογισηl (Antonucci et al., 2006).

Τα ευρήματα της μελέτης που διεξιlγαγε η Cardona, αν και περιορίζονται σε πέντε

συμμετέχοντες με αναπτυξιακές αναπηρίες δείχνουν ότι η διάρκεια προσοχής κατά την

εκτέλεση των καθηκόντων του κάθε παιδιού βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια της ενασχόλησιlς

J



Δ. Παπαδοπούλου Εκπαιδευτικά Λογισμικά για NollTlΚ1i Καθυστέρηση

του με δραστηριότητες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όταν προσμετράται ο αριθμός των

αποσπάσεων της προσΟΧ11ς τους (CaΓdοna et al., 2000).

Σύμφωνα με την έρευνα του Wade και των συνεργατών του. ο στόχος 11ταν να διερευν11σουν

την αποτελεσματικότητα της χαρτογράφησης μιας ιστορίας, με την ενσωμάτωση του

λογισμικού ΚίdSΡίΓatίοn. για να ενισχύσουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, κατανόησης των

στοιχείων της γραμματικής της ιστορίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια δραματtΚl1 αύξηση

στα επίπεδα κατανόησης, καθώς και οι τρεις από τους συμμετέχοντες βελτιώθηκαν από την

έναρξη έως τη φάση της παρέμβασης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης, οι

τρεις από τους συμμετέχοντεςσυνέχισαν να δείχνουν μια αύξηση στις βαθμολογίες τους σε

σχέση με τα μέτρα αναφοράς (Wade et al., 2010).

Επιπλέον. η έρευνα των Μοηί και Jobling έχει δείξει ότι οι μαθητές με νOητtΚl1 αναπηρία.

συμπεριλαμβανομένωναυτών με σύνδρομο Down έχουν ένα ευρύ φάσμα ικανΟΤΊ1των και

γνώσεων σχετικά με δεξιότητες χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά συνέπεια.

δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία στρατηγΙl\.'11 που μπορεί να τους βοηθ11σει να αΠΟΚΤΊ1σουν τις

απαραίτητες δεξιότητες για τη χρήση των προγραμμάτων λογισμικού. ούτε αυτό θα

προκύψει από τη μάθηση μετά από ένα προκαθορισμένο μονοπάτι του λογισμικού

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Μοηί & .Jobling. 2000). Ο Lloyd και οι συνεργάτες του.

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η οπτική παρουσίαση του μεγαλύτερου μέρους του

λογισμικού 11ταν ιδιαίτερα κατάλληλος τρόπος διδασκαλίας για τα παιδιά με σύνδρομο Down

(Lloyd et al., 2006).

Στην έρευνα που διεξήγαγαν ο Lloyd και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι η φωνολογΙΚ11

ενημερότητα 11ταν μια περΙΟχ11 δυσκολίας για τους μαθητές και το λογισμικό Phonics - Alive

που προωθείται ευρέως στους κύκλους των εκπαιδευτικών ήταν ένα πρόγραμμα λογισμικού

που είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τη βελτίωση των δεξΙΟΤΊ1των της φωνολογικής

ενημερότητας των μαθητών. Αναφέρεται ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί

σε ένα πρόγραμμα αλφαβητισμού. ενώ κρίθηκε κατάλληλο για μαθητές με μαθησιακές

δυσκολίες. Δεν υΠ11ρχε συγκεκριμένη ανατροφοδότηση του προγράμματος που να οδηγεί

τον μαθηη1 να διορθώσει τις λανθασμένες απανη1σεις. Το πρόγραμμα λογισμικού δεν

προωθούσε την ανεξαρτησία. διότι όταν ο μαθηΤ11ς αφέθηκε να εργάζεται μόνος του έκανε

τυχαίες επιλογές και συνέχισε να επαναλαμβάνει τις λανθασμένες απανη1σεις. Αν ο μαθηη1ς

είχε κάποια προηγούμενη γνώση σε κάποιο 11ΧΟ 11 γράμμα το πρόγραμμα λογισμικού δεν θα

τον βοηθούσε να μάθει (Lloyd et al., 2006).
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Τονίζοντας τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του εκπαιδευτικού πακέτου «Ακτίνες» για

τα παιδιά με μέτρια και ελαφριά νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση που συνδυάζει διαφορετικά μέσα και

ενεργοποιώντας την ακοιl. την όραση και την αφιl του παιδιού. προσφέρεται για

εξατομικευμένη προσέγγιση μέσα από δομημένες δραστηριότητες με τρόπο. ώστε να

προσαρμόζονται στο επίπεδο και το ρυθμό του μαθηηΙ. Σαν αποτέλεσμα έχει το φάσμα της

προσοχιlς των παιδιών αυτών να μεγαλώνει. τα κίνητρά τους να είναι πιο ισχυρά και η

επιμονιl τους πολύ μεγαλύτερη (Χατζοπούλου. 2009).

Λογισμικά προγράμματα με σύμβολα όπως το Widgit και η ελληνΙΚ11 του έκδοση ο

«Συμβολογράφος». επιτρέπουν στο χΡιlστη να πληκτρολογιlσει το κείμενο και να παράγει

μια εικόνα σύμβολο σε συνδυασμό με κάθε λέξη. Παρά το γεγονός ότι η πραKτtκll αυηΙ

προορίζεται να παρέχει πρόσβαση στο κείμενο που ο μαθηηΙς δεν θα μπορούσε διαφορετικά

να διαβάσει. ταυτόχρονα μειώνει τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοηΙτων γραφιlς και

ανάγνωσης. ενώ αρκετές μελέτες έχουν καταλιlξει στο συμπέρασμα ότι οι εικόνες

επιβραδύνουν το ρυθμό της μάθησης των λέξεων (Pufpaff et al .. 2000). Η αντιστοίχιση

συμβόλων και εικόνων με τις λέξεις μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στη μάθηση. επειδιl

οι εικόνες μπορούν πραγματικά να προκαλέσουν σύγχυση. ιδιαίτερα όταν εκπροσωπούν

αφηρημένες έννοιες, όταν έχουν πολλαπλές σημασίες. ή όταν εξυπηρετούν περισσότερες από

μία γραμματικές λειτουργίες. Υπάρχει έρευνα που υποδηλώνει ότι η πρακτικιl της

αντιστοίχισης εικόνων με λέξεις επιβραδύνει το ρυθμό με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν να

διαβάζουν τη λέξη. Λόγω αυτού του συνδυασμού. οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πολύ

σαφείς όσον αφορά το στόχο τους. όταν επιλέγουν να αντιστοιχίσουν εικόνες με κείμενο. Αν

ο στόχος είναι απλά η παροχή πρόσβασης στο περιεχόμενο. τότε είναι λογικό να αναμένεται

ότι οι εικόνες θα αυξήσουν την κατανόηση του περιεχομένου που διαφορετικά δεν θα ήταν

προσβάσιμη. Ωστόσο. εάν ο στόχος είναι να β~λτιώσoυν τις δεξιότητες αλφαβητισμού. η

αντιστοίχιση εικόνων μ~ K~ίμενo είναι πιθανό να επιβραδύνει το ρυθμό με τον οποίο οι

μαθητές ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Η παραδοχιl ότι οι μαθητές με σημαντικιl

διανοητικιl αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση με επιτυχία στο γενικό αναλυτικό

πρόγραμμα. ενώ μαθαίνουν να διαβάζουν. να γράφουν και να επικοινωνούν. εφόσον

διαθέτουν πρόσβαση σε υψηλιlς ποιότητας εκπαίδευση. που αντικατοπτρίζει αυτό που

καταλαβαίνουμε όχι μόνο για τα θέματα αλλά και για τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

(ΕΓicksοn et al., 2009).
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Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να ελέγξει την υπόθεση εάν η προσθ11κη συμβόλων στο

γραπτό κείμενο μπορούν να το κάνουν πιο κατανοητό για τους εν11λικες με μαθησιακές

δυσκολίες. Δεκαεννέα ενήλικες με ήπια ή οριακές μαθησιακές δυσκολίες προσπάθησαν να

διαβάσουν τέσσερα σύντομα κείμενα. εκ των οποίων τα δύο είχαν τα σύμβολα Widgit Rebus

σε αυτά. Στο τέλος αυτCον. είχαν ερωΊ11σεις για τον έλεγχο της κατανόησή τους. Τα

αποτελέσματα σχετικά με την κατανόηση των συμμετεχόντων έδειξαν ότι 11ταν σημαντικά

υψηλότερη στα κείμενα που περιείχαν σύμβολα από αυτά που δεν είχαν. Η προσθ11κη

συμβόλων σε γραπτό κείμενο μπορεί να κάνει ευκολότερη την κατανόηση για ορισμένους

εν11λικες με 11πιες και οριακές μαθησιακές δυσκολίες (Jones et al., 2007 ).

Σε έρευνα που έκαναν ο Staples και οι συνεργάτες του διαπιστώθηκε ότι το λογισμικό

Co:WriteI" είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο σε μαθητές με σημαντικά προβλ11ματα γραφ11ς. Πιο

συγκεκριμένα. οι μαθητές έλαβαν σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες στην ορθογραφία και

στη γραμματική όταν χρησιμοποιούσαν το CΟ:WΓiteΓ από ό. τι όταν χρησιμοποιούσαν

κάποιο άλλο λογισμικό 11 όταν εργάζονταν μόνοι τους. γΠ11ρξε μια σημανΤΙΚ11 θετική

αλλαγ11 όσον αφορά την αναγνώριση των αρχικών συμφώνων. Οι μαθητές ανέφεραν ότι

απολαμβάνουν τη χρήση του λογισμικού CΟ:WΓiteΓ και θεώρησαν ότι τους βΟ11θησε στη

γραφ11 μειώνοντας τα λάθη που συν11θως έκαναν στην ορθογραφία και στις καταλήξεις και

επιπλέον τους βΟ11θησε να κραΊ11σουν τις ιδέες τους σε μία ΡΟ11. Αυτό είναι ίσως το πιο

σημαντικό εύρημα της μελέτης. διότι αν οι μαθητές αισθάνονται πιο ικανοί να εκτελέσουν

μια εργασία. όπως η γραφ11. τότε αν συνεχιστεί το πρόγραμμα. θα επηρεαστεί θετικά και η

ποιότητα γραφής τους (Staples et al., 1995).

Η έρευνα της McCoUl1ney εξέτασε την αποτελεσματικότητα των δύο τύπων υποστηΡΙΚΤΙΚ11ς

τεχνολογίας σχετικά με τη διδασκαλία της γραφ11ς των μαθητών με σύνδρομο Dovvn. του

λογισμικού ClickeI" 5 και του λογισμικού Cο:'ΝΓiteΓ. Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε σχέση με

την ορθότητα της ορθογραφίας και την ποιότητα της γραφής. Τα αποτελέσματα σχετικά με

τη γραφ11 για την ομάδα που χρησιμοποίησε το λογισμικό ClickeI" 11ταν μεταβλητά διότι

απαιτούνταν κάποια υποστήριξη μέσω της χρήσης των κατάλληλων συμβόλων για την

παραγωγ11 του γραπτού κειμένου. Η ομάδα που χρησιμοποίησε το λογισμικό Co:Writen1Tav

πιο ακριβής όσον αφορά την ορθογραφία και τη γραμμαΤΙΚ11 (ΜcCaΓtneΥ, 2008).

Πολλά προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται σ11μερα στην πρώιμη παιδΙΚ11 ηλικία.

όπως το ClickeI" και άλλα λογισμικά παραγωγής γραπτού λόγου με σύμβολα (όπως ο

«Συμβολογράφος» που έχει αναλυθεί παραπάνω)έχουν αναφερθεί ότι ενισχύουν τον



Δ. Παπαδοπούλου Εκπαιδευτικά Λογισμικά για Νοητική Καθυστέρηση

αναδυόμενο γραμματισμό στους μικρούς μαθητές με και χωρίς αναπηρίες. Η ερευνηΤΙΚΙ1

βάση μέχρι σΙ1μερα για την υποστΊιριξη της ΧΡΙ1σης τέτοιου είδους λογισμικού εξακολουθεί

να είναι ατελι1ς. Εκθέσεις δείχνουν ότι αυτοί οι νέοι μαθητές απολαμβάνουν τη ΧΡΙ1ση των

τεχνολογιών που παρουσιάζουν μαθησιακές εμπειρίες με πολυτροπικές πτυχές (όπως χρώμα,

εικόνες, ήχο, κίνηση σε συνδυασμό με το κείμενο (Parette et al., 2008 ).

Η μελέτη του Hecker και των συνεργαΗον του ερεύνησαν πώς το υποστηρικτικό λογισμικό

ανάγνωσης επηρέασε την απόδοση της ανάΎ"ωσης μιας ομάδας των είκοσι μαθητών της

μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. που είχαν μια αΡΧΙΚΙ1 διάγνωση της διαταραΧΙ1ς της

προσοχι1ς. Αυτοί μαθητές χρησιμοποίησαν υποστηρικτικό λογισμικό ανάγνωσης για

περισσότερο από ένα εξάμηνο και τα κύρια συμπεράσματα Ι1ταν ότι το λογισμικό αυτό

επέτρεψε στους μαθητές να παρακολουθ11σουν καλύτερα την ανάγνωση τους, να μειιοσουν

την απόσπασΙ1 της προσοχής τους, να διαβάζουν με λιγότερο άγχος και κούραση και για

μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Τους βΟΙ1θησε επίσης να διαβάζουν ταχύτερα και έτσι να

ολοκληρώνουν την ανάγνωση και τις εργασίες τους σε λιγότερο χρόνο. Δεν είχε σημαντική

επίπτωση στην κατανόηση, αλλά βΟΙ1θησε μερικούς μαθητές, των οποίων η κατανόηση Ι1ταν

πολύ περιορισμένη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το υποστηρικτικό λογισμικό ανάγνωσης

θα πρέπει να θεωρείται ως μια σημανΤΙΚΙ1 παρέμβαση για να βοηθήσει τους μαθητές που

έχουν διαταραχές προσΟΧ11ς να αντισταθμίζουν αναπηρίες τους (HeckeJ' et a1., 2002). Οι

παρεμβάσεις που βασίζονται στην τεχνολογία έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην

ακαδημα'ίΚΙ1 μαθησιαΚΙ1 πορεία σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Dugan και των

συνεργατών του σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αναπηρίες (Dugan et al., 2006).

Έτσι. με τη βοήθεια του λογισμικού πρόβλεψης λέξεων οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Ι1ταν σε θέση να ανταγωνιστούν ακαδημα'ίκά τους συμμαθητές τους (Hasselbl'ing, 2000).

Διάφορες έρευνες που διεξάγονται από τον ΜacΑΓtJ1UΓ (1999) αποκάλυψαν ότι η πρόβλεψη

λέξη μπορεί να κάνει μια σημαντtΚll διαφορά για τα άτομα με σοβαρά προβλ11ματα γραφής

που παρεμβαίνουνστην αναγνωσιμότητατης γραφΙ1ς τους.
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4 Επίλογος

Εκπαιδευτικά Λογισμικά γω Νοητική Καθυστέρηση

Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα των λογισμικών για την εκπαίδευση των παιδιών με

νOητtΚll καθυστέρηση δεν μπόρεσε να συμβαδίσει με την ταχεία ανάπτυξη. ΧΡΙ1ση και

αλλαγΙ1 των τεχνολογιcΟν. ~υγKεKριμένα. η έρευνα γύρω από το εκπαιδευτικό λογισμικό και

τα πορίσματα που αναφέρονται σε αυτό είναι πολύ περιορισμένα. Μέσα από την διεξοδική

επισκόπηση διαπισΤCOνεται ότι δεν υπάρχει μια απλΙ1 φόρμουλα για την επιλογή και την

αξιολόγηση του «τέλειου πακέτου λογισμικού». ωστόσο υπάρχουν κάποιες κατευθυνΤ11ριες

γραμμές που θα μπορούσα\' να παρά.σχουν στους εκπαιδευτικούς ορισμένες οδηγίες στον

τομέα αυτό (Moni & JobJing. 2000).

Μέσα από τψ εκπόνηση της πτυχιαΚΙ1ς αυΤ11ς εργασίας και την έρευνα που διεξΙ1χθη

προκειμένου να καταγραφούν τα εκπαιδευτικά ) ογισμικά εκείνα που συμβάλουν στην

καλλιέργεια των απαραίτητων δεξΙΟΤ11των για την επιτυΧΙ1 ένταξη των παιδιών με νOητtΚll

καθυστέρηση τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην κοινωνία. διαπιστώθηκε η ύπαρξη

ενός μικρού αριθμού λογισμικών. τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά για παιδιά με

νοητική καθυστέρηση. Για το ) όγο αυτό στην παρούσα εργασία συμπεριλαμβάνονται τα

λογισμικά «Ακτίνες» και «Το σπίτι μου και το σχολείο μου», τα οποία σχεδιάστηκαν στην

Ελλάδα για πληθυσμούς με νOητtΚll καθυστέρηση (για ελαφριά και μέτρια νοητΙΚ11

καθυστέρηση το πρώτο και για βαριά νOητtΚll καθυστέρηση το δεύτερο). Τα υπόλοιπα

λογισμικά που επιλέχθηκαν ανταποκρίνονται στα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με

νOητtΚll καθυστέρηση. αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά από

παιδιά του νηπιαγωγείου και από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά με νοηΤΙΚ11

καθυστέρηση έχουν γνωστικά ελλείμματα. τα οποία μπορούν να καλυφθούν. να μετριαστούν

ακόμη και να απαλειφθούν σε κάποιες πεΡΙΠΤCOσεις με τη χΡΙ1ση των κατάλληλων

στρατηγικών και μεθόδων μάθησης και εκπαίδευσης.

Η χΡΙ1ση των εκπαιδευτικών λογισμικών αποδεικνύεται ότι διευκολύνει τα παιδιά με νοητική

καθυστέρηση να αποκηισουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες με εύληπτο και

διασκεδαστικό τρόπο. σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας. τα οποία συχνά

κουράζουν και προκαλούν ανία στους μαθητές ιδιαίτερα όταν καταβάλουν μεγάλη

προσπάθεια για να κατακηισουν τη νέα γνώση. Στην προσπάθειά τους αυτή συχνά
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απογοητεύονται και χρειάζονται ενθάρρυνση και την κατάλληλη ανατροφοδότηση που

μπορεί να τους προσφέρει κάλλιστα ένα εκπαιδευτικό λογισμικό προσεκτικά επιλεγμένο για

το γνωστικό τους επίπεδο.

Τα λογισμικά αυτά που περιγράφονται έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία και τα αποτελέσματα

τους είναι εμφανΙ1 στην πρόοδο των μαθητών που τα χρησιμοποιούν. Η έρευνα όμως είναι

περιορισμένη και βρίσκεται σε αρχικό επίπεδο. γεγονός που μας εμποδίζει να γνωρίζουμε

συγκεκριμένα τί ακριβιος ωφελεί τους μαθητές. γι' αυτό περιοριζόμαστε σε γενικά

συμπεράσματα. τα οποία προέρχονται κυρίως από μελέτες περιπτώσεων.

Επιπλέον. τα περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά που περιγράφονται για τα παιδιά με

νOητtκ11 καθυστέρηση στην παρούσα εργασία αναφέρονται κυρίως σε ακαδημα'ίκές

δεξιότητες που αφορούν τη γραφι1. την ανάγνωση και τα μαθηματικά. Μόνο δυο από αυτά

(<<Το σπίτι μου και το σχολείο μου» και το «Μαγικό Φίλτρο») αναφέρονται σε δεξιότητες

αυτοεξυπηρέτησης που είναι απαραίτητες σε παιδιά με νοηΤΙΚ11 καθυστέρηση.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνονται αξιόλογες προσπάθειες δημιουργίας

εκπαιδευτικών λογισμικών για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. ενώ παράλληλα διεξάγονται

έρευνες για την αποτελεσματικότητά τους. Παρ' όλα αυτά. στο εξωτερικό εδώ και πολλά

χρόνια παρατηρείται κινητικότητα στον τομέα αυτό. γι' αυτό και υπάρχουν πολλές εταιρείες

που δημιουργούν και πωλούν τα λογισμικά τους. Είναι προφανές ότι οι έρευνες που

σχετίζονται με τα λογισμικά που προέρχονται από το εξωτερικό είναι πιο περιεκτικές και

εμπεριστατωμένες καθώς τα αποτελέσματά τους απορρέουν από έρευνα σε βάθος χρόνου.

Για το λόγο αυτό και η παρούσα εργασία στηρίχθηκε κυρίως στα αποτελέσματα ερευνών και

μελετών περίστασης που προέρχονται από το εξωτερικό.

Η έρευνα είναι σκόπιμο να συνεχιστεί. διότι καθημερινά προστίθενται νέα ευΡΙ1ματα και νέες

δημοσιεύσεις σχετικά με εκπαιδευτικά λογισμικά. καθώς ο κλάδος εξελίσσεται με ταχείς

ρυθμούς. Η επέκταση της έρευνας και σε άλλες κατηγορίες χρηστών με ειδικές ανάγκες θα

αποτελούσε έναν χΡΙ1σιμο οδηγό για τους εκπαιδευτικούς. οι οποίοι προσπαθούν με κάθε

τρόπο να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους. ανταποκρινόμενοι επιτυχώς στις ανάγκες των

μαθητών τους. Η διεξOδtκ11 καταγραφή των κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών για κάθε

κατηγορία χρηστών με ειδικές ανάγκες θα Ι1ταν ένα ιδιαίτερα ωφέλιμο εργαλείο στα χέρια

των εκπαιδευτικών που θα τους διευκόλυνε στο έργο τους.
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