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Περίληψη

Η παρούσα εργασία είναι μια προσπάθεια παρουσίασης των έων Τεχνολογιών που

υποστηρίζουν και ενισχύουν την εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα Αυτισμού. οηΤΙΚ11ς

Υστέρησης. προβλήματα Όρασης και Ακοής.

Συγκεκριμένα, η εργασία διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια

καταγραφΙ1 του θεωρητικού υποβάθρου και της γνώσης που διαθέτουμε για κάθε μία από τις

μειονεξίες που εξετάζουμε. Αυτά που επισημαίνονται είναι τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά

γνωρίσματα των μειονεξιών, η διάγνωση μέσα από την οποία μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη

μειονεξία, αλλά και πιθανά μέσα και μέτρα ίασης για κάποιες από αυτές τις κατηγορίες.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας έχουμε μια θεωρητική προσέγγιση της των εwοιών της

Τεχνολογίας και γύρω από αυτή. την εκπαιδευτική της χρήση και λειτουργία, αλλά και το πως

επηρεάζουν πλέον τη καθημερινή ζωή των ατόμων με κινητικές. κυρίως, μειονεξίες

βελτιώνοντάς τη. Στη συνέχεια. παρουσιάζονται η ΥποστηΡΙΚΤΙΚ11 Τεχνολογία και οι εφαρμογές

της στη ζωή των ατόμων με μειονεξίες, αλλά και τη ΧΡΙ1ση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού στην

εκπαίδευσή τους. Τέλος, προσδιορίζονται όροι απαραίτητοι για τη κατανόηση της εφαρμογ11ς

της Τεχνολογίας όπως η προσβασιμότητα στη Τεχνολογία και η προσπελασιμότητα της

Τεχνολογίας.

Στο τρίτο μέρος (ερευνητικό), γίνεται μια προσπάθεια συλλογ11ς και παρουσίασης

Τεχνολογικών Βοηθημάτων και Εκπαιδευτικών Λογισμικών που υπάρχουν, κυρίως στον

Ελληνικό χώρο και διατίθενται στην Ελληνική γλώσσα. Η παρουσίαση τους γίνεται ξεχωριστά

και ιδιαίτερα για κάθε ειδΙΚ11 κατηγορία μειονεξίας.

Η εκπαίδευση είναι ένα μέσο που επιτρέπει την ανεξαρτητοποίησή μας ,μας προσδίδει

εμπειρίες και επιτρέπει να αναπτύξουμε ήδη υπάρχουσες δεξιότητες. Όλοι έχουν δικαίωμα σε

αυτήν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν αποτελούν εξαίρεση .Η χρήση του Η/Υ κάνει πιο

απλΙ1 και εύκολη την πρόσβαση των παιδιών αυτών στην μάθηση και τη διδασκαλία. Καλώς ή

κακώς ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γίνονται μέσω υπολογιστή. Τα ειδικά εκπαιδευτικά

λογισμικά που χρησιμοποιούνται αποτελούν μια ξεχωριστή εμπειρία για τα άτομα με ειδικές

ανάγκες.
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ABSTRACT

Tl1iS work is an atteιηΡt to present New Tec11nologies tl1at support and enhance tl1e education

of people dealing witl1 disabilities like Vision, Hearing Ρrοbleιηs, Αutisιη and Mental

Retardation.

Ιη particular, this paper is divided into three sections. The theoretical background and

knowledge we have of each of the disabilities are recorded ίη the first section. The general and

specific disability features, t11e diagnosis, through wl1ich we can recognize tl1e disability and

possible ιηeans and remedies for some ofthose categories aΓe hig111ighted.

Ιη the second part of the paper we have a t11eΟΓetίcaΙ approach to the concepts of technology

and eac11 educational and function, and theiI" effect οη the lights of people facing mainly mobility

disabilities. Furt11erιηΟΓe, tl1e assistive technology and eac11 application in the lives of people

with imΡainηents are displayed coupled witl1 the use of educational software in Education.

Finally, the definition of cγucial tenηs included Wl1ich aims at the understanding of the

technologie' s application, suc11 as accessibility to technology and accessibility oftechnology.

Αη effort is made in the third section (research) to collect and present technological aids and

educational software, especially οη the Greek market available ίn the Greek language. They are

displayed separately and exceptionally in aCCΟΓdance with each categories of disabilities.

Education is a tool t11at allows us independence, gives us experience and allows theιη to

develop existing skills. Everyone is entitled to it, and c11ildren with disabilities are ηο exception.

Use, computer ιηakes it sil11ple and easy access for disabled children learning and teacl1ing.

Rightly or wrongly we live in a time when everything is done by cOlηΡuter . specific educational

software used are a unique experience for people witl1 disabilities.
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Αντί Προλόγου ...

If Ι Γegarded ιηΥ life flΌm the point of the pessimist, Ι should be undone. Ι should seek ίη

vain [ΟΓ tl1e light that does ηοΙ visit lηΥ eyes and the music that does ηοΙ Γiηg in my eaΓS. Ι should

beg night and day and neveΓ be satisfιed. Ι sl10uld sit aΡaΓt ίη awful solitude, a ΡΓeΥ Ιο feaΓ and

deSΡaiΓ. Βυι since Ι consideΓ it a duty Ιο Illyself and Ιο others to be happy, Ι escape a lηiseΓΥ

WΟΓse than any physical deΡΓiνatίοη.

Helen KelleΓ

Science may l1ave found a cure [ΟΓ IllOSt evils; but ίι 11as found ηο ΓelηedΥ [ΟΙ' the WΟΓst of

tl1emal1 - tl1e apatl1Y of 11LIn1an being.

Helen KelleΓ

Having πο expectations shows ρίΙΥ. which shows badness, sonow and ΓegΓeι Α child a

disability needs sυΡΡΟΓΙ Stand behind 11ίΠ1, challlpion and back hin1! Believe ίη him and have

expectations! They ίηSΡiΓe hope, excitement, eagerness and success! WI1icl1 would Υου want

οtheΓS Ιο give Υου?

Joan Scanlon-Dise
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση ότι η πληροφορική μπορεί να ανοίξει

νέου ορίζοντες στην εκπαίδευση και την απασχόληση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η διεθνής

κοινότητα χαρακτηρίζει τον υπολογιστή ως ένα ευέλικτο και αξιόλογο μέσο, που παρέχει για

όλα τα άτομα ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, της δημιουργικότητας,

του ελεύθερου χρόνου και της εργασίας. Η πρόοδος της επισΤ11μης και της τεχνολογίας έχει γίνει

μέρος της καθημερινότητας της σύγχρονης κοινωνίας.

Το εκπαιδευτικό σύστημα που προετοιμάζει του μελλοντικούς πολίτες δεν μπορεί να

υπολείπεται αυΤ11ς της προόδου, αλλά καλείται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η

τεχνολογία για τη βελτίωση των υπηρεσιών του. Επιστήμονες από το χώρο της τεχνολογίας και

της πληροφορικής ερευνούν και κατασκευάζουν Υποστηρικτικές Τεχνολογίες που βελτιώνουν

τον τρόπο ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ παράλληλα αυξάνουν τη λειτουργικότητα

των ατόμων αυτών μέσα από τη πληθώρα των κινΙ1σεων και ενεργειών που είναι σε θέση να

υλοποιήσουν. Παράλληλα, κατασκευάζονται λογισμικά προϊόντα που προορίζονται για τη

χρήση τους από αυτά τα άτομα και υποστηρίζουν ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να

διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ως μαθητών στη μάθηση.

Στη παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των Υποστηρικτικών

Τεχνολογιών και του Εκπαιδευτικού Λογισμικού που υπάρχουν στη σύγχρονη αγορά, αλλά και

αυτών που χρησιμοποιούνται και στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η διαίρεση της

εργασίας γίνεται σε τρία μέρη, δύο θεωρητικού περιεχομένου και ενός, τελευταίου, που

αντικατοπτρίζει την Τεχνολογία και το Λογισμικό, όπως αυτό υφίσταται.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των αναπηριών που

απασχόλησαν και διερευνι1θηκαν. Σε σειρά παρουσίασης έχουμε τα προβλ11ματα όρασης, τα

προβλήματα αΚΟΙ1ς, τον αυτισμό και τη νοηΤΙΚ11 υστέρηση. Στο μέρος αυτό της εργασίας γίνεται

παρουσίαση των αιτίων, των χαρακτηριστικών και της δυνατότητας έγκαιρης και έγκυρης

διάγνωσής τους.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, που έχει μεταβατικό ρόλο στο συνολικό κείμενο,

γίνεται μια θεωρηΤΙΚΙ1 μελέτη της Τεχνολογίας ως έwοιας και της παρουσίας της στη κοινωνΙΚ11

ζωΊΙ. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι εξελίξεις της Τεχνολογίας που επηρεάζουν και μπορούν να
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ενισχύσουν τη δραστηριοποίηση και λειτουργικότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έτσι,

έχουμε μια μΙΚΡΙ1 εννοιολογΙΚ11 προσέγγιση της ΥποστηΡΙΚΤΙΚ11ς Τεχνολογίας και του

Εκπαιδευτικού Λογισμικού στην ειδΙΚ11 παιδαγωγική. Τέλος. το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται

με μια συνΟΠΤΙΚΙ1 παρουσίαση των εwοιών της προσβασιμότητας στη Τεχνολογία και της

προσπελασιμότητας της Τεχνολογίας από τα άτομα με μειονεξίες.

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο. με το οποίο ολοκληρώνεται η παρούσα εργασία

παρουσιάζει. σε αντιστοιχία με την θεωρηΤΙΚ11 παρουσίαση των αναπηριών του πρώτου μέρους

της εργασίας. σε οκτώ κεφάλαια την Υποστηρικτική Τεχνολογία και το Εκπαιδευτικό Λογισμικό

που υπάρχουν σΙ1μερα στην ελληνική αγορά και μπορούν να χρησιμΟΠΟt11σουν τα άτομα με

μειονεξίες. Τέλος, υπάρχει ένα κεφάλαιο με τα λογισμικά που έχουν εγκριθεί και διατίθενται

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στους εκπαιδευτικούς και σε γονείς ατόμων με αναπηρίες, ενώ

τα λογισμικά αυτά υπάρχουν και στο παράρτημα της παρούσας εργασίας.

Το θέμα της παρούσας εργασίας επελέγη εξαιτίας του σημαντικού ρόλου που

διαδραματίζει η ΧΡΙ1ση των Η/Υ από Α.με.Α. Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα προγράμματα

αυξάνουν το κίνητρο των μαθητών για μάθηση, συμπεριλαμβάνοντας το οπτικό, ακουστικό και

κιναισθητικό στοιχείο. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. καθώς εγείρουν το ενδιαφέρον τους και παρέχουν

ταυτόχρονα πλήθος πληροφοριών σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα είναι

προσαρμόσιμα στις ατομικές ανάγκες και δυσκολίες του κάθε παιδιού. Τα ηλεκτρονικά

εξαρτήματα και το εκπαιδευτικό λογισμικό αποκαθιστούν τις φυσικές αδυναμίες των παιδιών

και βοηθούν την είσοδό τους στην πληροφορία και κατ επέκταση, και στην εκπαίδευσή τους.

Η μεθοδολογία που ακολουθ11θηκε για την εκπόνηση της εργασίας Ι1ταν σε αρχικό

στάδιο η ανίχνευση σε διαφόρους ιστότοπους λέξεις κλειδιών, οι οποίες οδ11γησαν σε διάφορες

αναρτήσεις άρθρων, μελετών και εργασιών. Μέσα από αυτΊιν την πληθώρα δεδομένων

πάρθηκαν σημαντικές πληροφορίες για την σύνθεση της παρούσας εργασίας. Στην πορεία, πάλι

με την βΟΙ1θεια του διαδικτύου και την καθοδ11γηση του υπεύθυνου καθηγητή , συνεχίστηκε η

μελέτη διαφόρων έντυπων συγγραμμάτων-βιβλίων , καθώς και άλλων άρθρων. Αφού

συλλέχτηκαν οι πληροφορίες, ομαδοποιήθηκαν και ξεκίνησε το τελικό στάδιο συγγραφΙ1ς της

εργασίας.
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Ά ΜΕΡΟΣ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΞΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ]0

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΟΡΑΣΗΣ-ΤΥΦΛΩΣΗ

].] Ορισμός

«Τα μάτια σου δεκατέσσερα»είναι μια φράση που κάθε γονιός λέει στο παιδί του όταν θέλει

να του επισηισειτην προσΟΧ11 στο παιδί του για ότι επρόκειτο να κάνει. Τι μπορείνα κάνει όμως

το παιδί που δεν είχε ποτέ του την αίσθηση της όρασης; Τα παιδιά εκείνα που έχουν μερική

όραση και ζουν μέσα σε ένα μερικώς σκοτάδι, μπορούν να βελτιώσουν την όραση τους; Οι

γονείς, αρχικά, και ο εκπαιδευτικός,στη συνέχεια, πως μπορούν να βοηθήσουντο παιδί τους για

κάτι καλύτερο, όταν αφενός δεν γνωρίζουν τι αντιμετωπίζουνκαι αφετέρου τόσο η πολιτεία όσο

και η κοινωνία μένουν απαθείς χωρίς να βοηθούν ώστε να αποφευχθεί η ιδρυματοποίηση,που

στην πλειονότητατους βιώνουν τα παιδιά αυτής της ομάδας αναπηρίας.

Η αγωγή των ανθρώπων με μειωμένη όραση ξεκίνησε ως ιδρυμαΤΙΚ11 από το 12° αιώνα, ενώ

από τα μέσα του] Ίου και κυρίως του] gOU αιώνα έχουμε τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες

για επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και αποκατάστασ11 τους. Στην Ελλάδα, στο

νεοσύστατο ελληνικό κράτος, μετά την απελευθέρωση από την οθωμανΙΚ11 αυτοκρατορία, η

όποια προσπάθεια για την αγωγή ατόμων με ειδικές ανάγκες γινόταν με ιδιωΤΙΚ11 και όχι με

κραΤΙΚΙ1 μέριμνα και πρωτοβουλία, αλλά από ευεργέτες και την Εκκλησία. Κίνητρα αυτών των

δραστηΡΙΟΠΟ111σεων ήταν ο οίκτος των τελευταίων προς τη δεινή κατάσταση που βίωναν οι
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ανάπηροι. Το 1906 έχουμε την ίδρυση του «Οίκου Τυφλών» για παιδιά 7-18 ετών που

αποτέλεσε συστηματική δράση για την αγωγή των Τυφλών, με διευθύντρια την Ειρήνη

Λασκαρίδου, μάλιστα, η οποία εφ11ρμοσε το σύστημα Braille στην ελληνική γλώσσα. Παρόλη

τη κραΤΙΚ11 αδιαφορία, από το 1944 και αργότερα, έχουμε αναγνώριση της εκπαίδευσης των

ατόμων με προβλ11ματα όρασης, το 1951 ψηφίστηκε Νόμος, ενώ από το 1975 έχουμε

αναγνώριση της ειδΙΚ11ς εκπαίδευσης και την ικανότητα αποκατάστασης των ατόμων αυτών,

επαγγελματικά και κοινωνικά.

Αναφορικά με τον προσδιορισμό της έwοιας οπτική αναπηρία υπάρχει μια ποικιλία

ορισμών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι όροι οπτική βλάβη, εξ ορισμού τυφλός, ο νομικά τυφλός,

ο εκπαιδευτικά τυφλός και ο μερικώς βλέπων ή αμβλύωπας. Συγκεκριμένα, οπτική βλάβη

ορίζουμε την κατηγορία εκείνη στην οποία εντάσσονται όλα τα παιδιά με προβλ11ματα όρασης,

ακόμη και μετά από διορθωΤΙΚ11 παρέμβαση, όταν αυτά επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική

τους πορεία. Ο εξ ορισμού τυφλός είναι ο άνθρωπος με όραση 201200 11 λιγότερο, ακόμη και

μετά από διορθωτική παρέμβαση. Είναι ο άνθρωπος εκείνος δηλαδή που βλέπει ένα οπτικό

ερέθισμα στα 20 μέτρα, όταν οι άλλοι με φυσιολογΙΚ11 όραση άνθρωποι το βλέπουν στα 200. Ο

νομικά τυφλός είναι αυτός, που σύμφωνα με την ελληνΙΚ11 νομοθεσία (Ν.958!1979), η οπτική

οξύτητά του είναι μικρότερη από το 1/20 της φυσιολογικής στον οφθαλμό που βλέπει καλύτερα

και με την καλύτερη δυναΤΙ1 διόρθωση. Σύμφωνα με την Πολυχρονοπούλου, τυφλό θεωρείται

ένα άτομο που, ακόμα κι αν έχει ικανοποιητική ΟΠΤΙΚ11 οξύτητα, η περιφερειακή του όραση είναι

περιορισμένη στις 1Ο μοίρες κεντρικά ή λιγότερο. Ο εκπαιδευτικός ορισμός για την τύφλωση

θεωρεί το άτομο εξαρτημένο πάντα, από την αφή ή την ακοή του στη προσπάθειά του να

αποκτήσει γνώσεις και χρησιμοποιεί μη οπτικά μέσα στην προσπάθειά του να ανταπεξέλθει στις

υποχρεώσεις και στα καθήκοντα του σχολείου (Παπαδόπουλος, 2007, Webster & Roe, 1998).

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τη γραφ11 Braille, ενώ μερικά έχουν κάποια υπολειπόμενη αίσθηση

όρασης, και είναι σημαντικό τα παιδιά αυτά να κατανοήσουν και να χρησιμΟΠΟ111σουν τα

υπολείμματα της όρασ11ς τους. Τέλος, στην κατηγορία των μερικών βλεπόντων 11 αμβλυώπων

ανήκουν οι μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν την όρασή τους

1.2 Φυσιολογία του ματιού

Η ανθρώπινη όραση αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς αποτελεί μια ακαριαία

αλληλεπίδραση μεταξύ οφθαλμού και εγκεφάλου μέσω ενός δικτύου νευρώνων. Είναι

σημαντικό για να καταν011σουμε τη σημασία της ΟΠΤΙΚ11ς αποστέρησης να γνωρίσουμε την

πολυπλοκότητα και την αξία του ανθρώπινου οφθαλμού. Η πληροφορία 'ταξιδεύει' μέσω του
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οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο που την επεξεργάζεται σε διαφορετικά στάδια με τελικό

αποτέλεσμα το σχηματισμό του ειδώλου.

Όπως διευκρινίζει ο Θεοδωσιάδης (1984), η λειτουργία της όρασης δεν επιτυγχάνεται μόνο

με το μάτι. αλλά με ένα πολύπλοκο μηχανισμό. τον οποίο παρομοιάζει με ένα κλειστό κύκλωμα

τηλεόρασης. Αυτό το κύκλωμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα συσΤ11ματα:

• λήψης (το μάτι)

• μεταβίβασης (οι οπτικές οδοί) και

• προβολής (φλοιός της πληκτραίας σχισμΙ1ς του ινιακού λοβού του εγκεφάλου)

Οπτι%ές οδοί

Αριστερό μάτι

Ρινική ίνα .. _

ΚροταφΙΚ11 ίνα - ---- -_._

Οπτικό νεύρο" - -.... . .-----

ΟΠΤΙΚ11ταινία ----- "--- -----

Δεξιός φλοιός

του εγκεφάλου

Φλοιός

._-__ ._._ ΡινΙΚ11 ίνα

+------ -_..-- Κροταφική ίνα

.0_._ ----- ---..- Οπτικό νεύρο

---- Οπτικό χίασμα

-+--------- ΟΠΤΙΚ11 ταινία

Αριστερόςφλοιός

του εγκεφάλου

ΟΠΤΙΚ11 ακτινοβολία

16



1.2.1 Το μάτι

Τα μάτια βρίσκονται σε δύο οστέινες κοιλότητες, τις κόγχες. όπου φυλάσσονται. Το ορατό

τμήμα του ματιού είναι σφαιρικό και προστατεύεται από τα βλέφαρα. Ο επιπεφυκότας. που έχει

πολλά αιμοφόρα αγγεία, είναι μια διαφανή μεμβράνη που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια

των βλεφάρων και του εμπρόσθιου μέρους του βολβού μέχρι τον κερατοειδ11. Μαζί με τον

δακρυϊκό αδένα, που παράγει τα δάκρυα, συμβάλει στο να παραμένει υγρός ο κερατοειδ11ς. Οι

βλεφαρίδες των άνω βλεφάρων αντιδρούν γρήγορα στα εξωτερικά ερεθίσματα κάνοντας το μάτι

να ανοιγοκλείνει γρ11γορα και να αποφεύγει έτσι τον τραυματισμό.

Ο βολβός του ματιού είναι μια κοίλη σφαίρα με διάμετρο περίπου 24 χιλιοστά. Το τοίχωμα

του βολβού αποτελείται από τρεις χιτώνες, τον ινώδη, τον αγγειώδη και τον νευρίνο 11

αμφιβληστροειδ11 χιτώνα.

Ο ινώδης χιτώνας ονομάζεται και σκληρωτικός χιτώνας, είναι αδιαφανής και προστατεύει τα

πιο ευαίσθητα μέρη του ματιού. Στο εμπρός μέρος, συνέχεια του σκληρωτικού χιτώνα είναι ο

κερατοειδ11ς, ο οποίος δεν διαθέτει αιμοφόρα αγγεία. είναι διαφαν11ς και επιτρέπει να περάσει το

φως μέσα στο μάτι. Παρότι λεπτότερος από το φακό του ματιού είναι ο πιο δυνατός συγκλίνων

φακός.

Ο αγγειώδης χιτώνας διακρίνεται στο χοριοειδ11 προς τα πίσω, ακτινωτό σώμα στη μέση και

ίριδα εμπρός. Ο χοριοειδής αποτελεί το κύριο τμ11μα κυκλοφορίας του ματιού μέσα από το οποίο

μεταφέρεται το αίμα για να θρέψει τα διάφορα τμήματα του ματιού (και ιδιαίτερα στη κορυφή

του οπτικού νεύρου). Η ίριδα, με τη σειρά της. χωρίζει τον πρόσθιο από τον οπίσθιο θάλαμο του

ματιού. Στο μέσο της έχει ένα άνοιγμα, την κόρη. Από το ακτινωτό σώμα εκφύονται οι ίνες του

Ζίnn, οι οποίες με τη συστολ11 και τη διαστολή τους επιτυγχάνουν τη προσαρμογή του ματιού

ελέγχοντας τη ποσότητα φωτός που περνάει μέσα από τη κόρη, στο κέντρο της ίριδας,

κατευθυνόμενο προς τον αμφιβληστροειδή. Το ακτινωτό σώμα, παράγει το υδατώδες υγρό του

κερατοειδ11_ περιέχει τρία είδη μυών οι οποίοι βοηθούν στην εστίαση του φακού διατηρώντας

μια καθαΡ11 εικόνα στον αμφιβληστροειδ11.

----~-- - -------
ι!χληιιιις --,-

οπί.,Ιlιιις Ηάλιιμιις ~

)(ιιυ~rταλλοcιhής

κειιατοι:ιhιις ---

πυ6σΩω; θάλαμο;

ζίνειο; ζώνη -~
α)(τινιυτιϊ; ιιτέφανο;

uμ(fΙ βληιl't"ΙΗIΙ"ΙΟΙΙ;

______- ωΧΙΗί κηio.ίf)(J

τυ4 λι; Ι',1μι ί"

ΟΠτι)(ιί ν("\ίι.Η1
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Ο νευρίνος ή αμφιβληστροειδής χιτώνας διακρίνεται σε οπτικό και τυφλό αμφιβληστροειδ11,

μερικές φορές ονομάζεται μεγάλος ή οπίσθιος θάλαμος του ματιού. Οι ακτίνες ενός

αντικειμένου συγκεντρώνονται πάνω στον αμφιβληστροειδή που αποτελείται από πολλά

στρώματα που περιέχουν δύο κύρια είδη κυττάρων, το καθένα εκ των οποίων έχει ένα ρόλο ως

προς την απόκριση στα οπτικά ερεθίσματα μέσω μιας φωτοχημικής αντίδρασης. Οι πληροφορίες

που συγκεντρώνουν περνούν από το οπτικό νεύρο στον εγκέφαλο. Το πιο ευαίσθητο τμΙ1μα του

αμφιβληστροειδούς χιτώνα ονομάζεται ωχρά κηλίδα και το κεντρικό της τμήμα βόθριο. Το

βόθριο αποτελείται από κύτταρα σε σΧΙ1μα πυραύλου που ονομάζονται κώνια, τα οποία είναι

ευαίσθητα στις παραμικρές λεπτομέρειες και στα χρώματα, και έτσι ευθύνονται για την οπτική

οξύτητα. Τα κύτταρα σε σΧΙ1μα τσιγάρου ονομάζονται ραβδία υπάρχουν σε μεγάλο αριθμό στο

περιφερειακό τμήμα του αμφιβληστροειδούς και είναι πιο αραιά στο κεντρικό σχήμα. Τα

κύτταρα αυτά, καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη κίνηση και το φως, λειτουργούν καλύτερα

με μειωμένο φωτισμό (Heather Mason, 1997).

Όσον αφορά το βολβό του ματιού, αυτός αποτελείται από το φακό, το υαλοειδές σώμα και

το υδατώδες υγρό. Ο φακός είναι κυρτός και εύπλαστος και συγκεντρώνει τις φωτεινές ακτίνες

στον αμφιβληστροειδή. Το υαλοειδές σώμα είναι μια διαφανής πηκτώδης ουσία που γεμίζει

ολόκληρη τη κοιλότητα του βολβού πίσω από το φακό (περίπου τα 4/5 του οφθαλμού) δεν

περιέχει αιμοφόρα αγγεία ή νευρικές ίνες και είναι κυρίως (99%) νερό. Το υπόλοιπο 1%

αποτελείται από κολλαγόνο και υαλουροϊκό οξύ, το οποίο δίνει στο υαλώδες σώμα τη σύσταση

που απαιτείται ώστε να διατηρείται το σχήμα του ματιού. Αν για οποιοδ11ποτε λόγο μειωθεί η

διαφάνεια του υαλώδους σώματος (π.χ. λόγω μόλυνσης) επηρεάζεται η οπτική οξύτητα. Το

υδατοειδές υγρό εκκρίνεται από το επιθήλιο του ακτινωτού σώματος διαρκώς. Το υδατοειδές

υγρό προσφέρει στο φακό τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, βοηθά την αποβολή των περιττών

προϊόντων και ρυθμίζει την οφθαλμική πίεση και το σχήμα του ματιού. Το υδατοειδές υγρό που

περισσεύει διοχετεύεται μέσα από το σκληροκερατοειδικό ηθμό, ένα δίκτυο αγωγών

φιλτραρίσματος που υπάρχει στη γωνία του πρόσθιου θαλάμου.

1.2.2 Οι οπτικές οδοί και το σύστιιμα προβολιίς

Ο όρος αναφέρεται σε νευρικές οδούς που συνδέουν το πίσω μέρος του ματιού με τον

οπτικό φλοιό. την ειδΙΚΙ1 πεΡΙΟΧΙ1 δηλαδή του εγκεφάλου η οποία ερμηνεύει τις ανεστραμμένες

εικόνες που εμφανίζονται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Η οπτική οδός κάθε πλευράς

αποτελείται από:

• το οπτικό νεύρο, που αποτελείται από ίνες οι οποίες προέρχονται τόσο από ρινικά

όσο και τα κροταφικά πεδία
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• το οπτικό χίασμα, όπου συναντώνται τα οπτικά νεύρα των δύο ματιών

• τις οπτικές ίνες και

• τις οπτικές ακτινοβολίες. οι οποίες εξαπλώνονται στον ινιακό φλοιό.

Ο δεξιός φλοιός δέχεται πληροφορίες από τα δύο αριστερά μισά των οπτικών πεδίων. ενώ ο

αριστερός οπτικός φλοιός δέχεται πληροφορίες από τα δεξιά μισά των πεδίων. Όπως φαίνεται

και στην εικόνα οι ίνες των οπτικών νεύρων από τα κροταφικά μισά των οπτικών πεδίων

πηγαίνουν στο φλοιό της ίδιας πλευράς. αλλά αυτές των ρινικών πεδίων διασταυρώνονται στο

οπτικό χίασμα και πηγαίνουν στο φλοιό της αντίθετης πλευράς.

Υπάρχουν δύο κύριες νευρικές οδοί προς τον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου. Η μία είναι μέσα

από το έξω γονατώδες σώμα και η άλλη μέσα από τα άνω διδύμια.

Η ανάλυση της ΟΠΤl1Ό1ς πληροφορίας αναφορικά με το χρώμα γίνεται στον πρωτογενή

οπτικό φλοιό. Μέρος της πληροφορίας αποστέλλεται πίσω στα άνω διδύμια. Οι οπτικές οδοί από

τον αμφιβληστροειδ11 προς το έξω γονατώδες σώμα ονομάζονται περιφερειακές οπτικοί οδοί,

ενώ αυτές που κατευθύνονται στον οπτικό φλοιό ονομάζονται κεντρικές οπτικές οδοί.

1.3 Αίτια

Τα περισσότερα προβλήματα όρασης σχετίζονται με διαθλαστικές ανωμαλίες και

διορθώνονται πλήρως. Τα σοβαρά προβλήματα όρασης είναι σπάνια στα παιδιά. Για την

καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία των αιτίων που μπορούν να οδηγήσουν σε οπτικές

ανωμαλίες, για τη δική μας διευκόλυνση θα μπορούσαμε να τα διακρίνουμε σε εκ γενετ11ς και σε

επίκτητα αίτια της τύφλωσης. Έτσι έχουμε στις εκ γενετ11ς ανωμαλίες αιτίες που μπορούν να

μεταδοθούν από τον ένα από τους δύο γονείς, εν αγνοία τους κάποιες φορές. Πολλές φορές

προβλήματα όρασης εμφανίζονται στους γόνους αιμομικτικών 11 ευρύτερα συγγενικών γάμων,

που δεν είναι λίγες οι φορές τα παιδιά αυτά να παρουσιάζουν ευρύτερες ανωμαλίες και

αναπηρίες. Άλλα γενετήσια αίτια εμφανίζονται στο έμβρυο, κάποιες φορές μάλιστα. χωρίς

προφαν11 λόγο, και μπορούν να οφείλονται στην ερυθρά της μητέρας. Επιπλέον. πιθανά

ατυχήματα κατά τη διάρκεια της γέwας 11 της πρόωρης γέwας, στη διάρκεια της οποία το

έμβρυο είναι ολιγοβαρές και μπορεί να νοσήσει από την ονομαζόμενη «αμφιβληστροειδοπάθεια

της προωρότητας», αλλά και νευρολογικές διαταραχές 11 υπανάπτυξη των οπτικών οδών.

Από την άλλη, μετά τη γέννηση του παιδιού, μια πληθώρα ασθενειών, ιογενών λοιμώξεων,

όγκοι στον εγκέφαλο 11 τραυματισμοί αποτελούν αιτίες προβληματικής όρασης στη παιδΙΚ11

ηλικία. Βέβαια, ακόμη και μια φαρμακευτική αγωγ11, με κάποιους τύπους στεροειδών μπορούν
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να προκαλέσουν παροδική 11 και μόνιμη απώλεια όρασης. Σε θερμά κλίματα. κάποιες ασθένειες

υπαίτιες οπτικών βλαβών μεταδίδονται με τα έντομα, ενώ οι άσχημες συνθήκες υγιειν11ς που

πολλές φορές συνδυάζονται και με κακή πρωτοβάθμια υγειονομΙΚ11 περίθαλψη. αλλά και με

έλλειψη σωστΊ1ς διατροφ11ς. Τέλος, η μετάδοση μολύνσεων από τα ζώα στους ανθρώπους είναι

μια ακόμη εκδοχή αιτίου πρόκλησης ΟΠΤΙΚ11ς βλάβης. Το γεγονός αυτό δε συμβαίνει μόνο στα

τροπικά κλίματα, για παράδειγμα επικίνδυνες είναι ασθένειες όπως η τοξοπλάσμωση, που

μπορεί να προκληθεί από τις γάτες, και η τοξικάρα, που μπορεί να προκληθεί από μολυσμένα

κόπρανα σκύλου.

Έτσι λοιπόν γίνεται εμφανές ότι τα αίτια πρόκλησης της τύφλωσης μπορούν να

προσδιοριστούν χρονικά από την γέννηση του παιδιού, αλλά και γεωγραφικά από την περΙΟχ11

διαβίωσης και τις συνθ11κες που σε αυτήν επικρατούν. Ένα σημείο που είναι, βέβαια, κατανοητό

είναι πως η τύφλωση μαστίζει τον άνθρωπο κυρίως από τις προσωπικές του επιλογές στο τρόπο

διαβίωσης μέσα στην κοινωνία του.

1.4 Παθολογία

Οι οπτική αναπηρία έχει πληθώρες μορφές παθολογίας, αυτή μπορούμε να την

προσεγγίσουμε αναφορικά και περιεκτικά στις ακόλουθες παθ11σεις που είναι συχνότερα

εμφανείς. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς, ιδίως αυτών που τα παιδιά έχουν πρόβλημα

όρασης, χΡ11σιμο είναι, πέρα από την ακριβ11 τήρηση των ιατρικών οδηγιών, να γνωρίζουν

βασικές συνηθισμένες παθ11σεις των οφθαλμών και κυρίως άμεσους κινδύνους που διατρέχουν

τα παιδιά μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους. Οι συνηθέστερες οπτικές βλάβες είναι

οι διαθλαστικές.

Οι διαθλαστικές βλάβες αφορούν το 50% των οπτικών βλαβών, ενώ με μια μικρή επέμβαση

μπορεί να διορθωθεί και να γίνει φυσιολογική. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν, παρά τη

συμβουλ11 ιατρού, το παιδί δεν φοράει τα γυαλιά ή τους φακούς επαφ11ς του. Το σημαντικό

πρόβλημα που οδηγεί σε διαθλαστικές βλάβες είναι αυτό της μη σωστΊ1ς εστίασης της εικόνας

του αντικειμένου στον αμφιβληστροειδ11 του ματιού. Έτσι, το μάτι μπορεί να αναπτύξει

υπερμετρωπία, μυωπία, αστιγματισμό 11 συνδυασμό αυτών.

1.4.1 Υπερμετρωπία

Στην πάθηση αυτΊ1 ο βολβός του ματιού είναι κοντύτερος του κανονικού με αποτέλεσμα το

είδωλο αντικειμένου να σχηματίζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδ11 του ματιού και η όραση να

είναι θολ11. Η απλή υπερμετρωπία αντιμετωπίζεται με κυρτούς (θετικούς) φακούς. Το πρόβλημα
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Ε

γίνεται μεγαλύτερο όταν η υπερμετρωπία συνδυάζεται με άλλες παθ11σεις, όπως ο καταρράκτης,

ενώ μπορεί να συνυπάρχει με άλλες, όπως ο στραβισμός.

-- ---..-----

1.4.2 Μυωπία

Το μυωπικό μάτι είναι μακρύτερο αναλογικά με τη διαθλασΤΙΚ11 του ισχύ και οι φωτεινές

ακτίνες του αντικειμένου εστιάζονται ανάμεσα στο φακό και στην ωχρά Κ11λίδα, αυτό έχει ως

αποτέλεσμα να βλέπει κανείς θολά ότι βρίσκεται μακριά. Για την διόρθωσ11 της χρ11σιμοι είναι

γυαλιά ή φακοί με κοίλους (αρνητικούς) φακούς που μπορούν να διορθώσουν το πρόβλημα.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων της μυωπίας, η επιμήκυνση του βολβού είναι μέτρια

και με την αύξηση του σκελετού η διόρθωση είναι εφΙΚτ11 κατά τα 6/6. Σε λίγες περιπτώσεις ο

βολβός του ματιού εξακολουθεί να μεγαλώνει και στην περίπτωση αυτ11 έχουμε την κατάσταση

της προϊούσης ή υψηλ11ς μυωπίας, όπου δεν είναι εφικτή η κανονΙΚ11 οπτική οξύτητα με κάποιο

διορθωτικό μέσο. Η υπερέκταση του αμφιβληστροειδούς, ως αποτέλεσμα της αφύσικης

αύξησης, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ωχρ11ς κηλίδας να δημιουργηθούν οπές 11

σχισμές στην περιφέρεια 11 στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς. Επειδ11 είναι ενδεχόμενη ακόμη

και η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς κρίνεται απαραίτητο να ζητηθεί η γνώμη του

οφθαλμίατρου προτού το παιδί συμμετάσχει σε ορισμένες σωματικές δραστηριότητες, όπως το

κολύμπι, το ποδόσφαιρο και η πάλη.
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1.4.3 Α στιγματισμός

Κύρια αιτία του αστιγματισμού είναι το μη σφαιρικό σΧΙ1μα του κερατοειδούς. οπότε και ο

ένας μεσημβρινός έχει διαφορεΤΙΚ11 διαθλαστική ισχύ απ' ότι ο κάθετος σε αυτόν μεσημβρινός.

Η εστίαση, επομένως, δεν γίνεται σε ένα σημείο, αλλά είτε μπροστά είτε πίσω από τον

αμφιβληστροειδή, με αποτέλεσμα το είδωλο να είναι παραμορφωμένο και μη ευκρινές. Αυτή η

στρεβλωμένη εικόνα στην ωχρά κηλίδα μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί με μια κυλινδρική

διόρθωση στο φακό των γυαλιών. Η κατάσταση δυσκολεύει όταν παράλληλα υπάρχει μυωπία

και υπερμετρωπία, οπότε μπορεί να προκληθεί και μείωση της οπτικής οξύτητας.

1.4.4 Ά}),ες παθιίσεις του ματιού

Πέρα από τις διαθλαστικές ανωμαλίες, βέβαια, υπάρχουν και άλλες. λιγότερο διαδεδομένες

παθήσεις, όπως, ο στραβισμός, ο αλμπινισμός, η ανιριδία, το κολόβωμα, ο κερατόκωνος, η

οπτική ατροφία, η υποπλασία του οπτικού νεύρου, η μελαχρωστική αμφιβληστροειδοπάθειακαι

η αμφιβληστροειδοπάθειατης προωρότητας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), οι πιο σημαντικές και διαδεδομένες

παθΙ1σεις των οφθαλμών, όπου και συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη μερίδα των οπτικά ασθενών

είναι ο καταρράκτης, το τράχωμα, η ογκοκέρκωση, η διαβηΤΙΚll αμφιβληστροειδοπάθεια. το

γλαύκωμα, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχρής κηλίδας και η θολερότητα του κερατοειδούς χιτώνα.

Συγκεκριμένα, ο καταρράκτης είναι η θόλωση του φακού του ματιού που εμποδίζει τη

διέλευση του φωτός. Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις καταρράκτη που σχετίζονται με τη

διαδικασία της γήρανσης, κατά καιρούς τα παιδιά μπορεί να γεwηθεί με την προϋπόθεση, ή

καταρράκτης μπορεί να αναπτυχθεί μετά από τραυματισμούς των ματιών, φλεγμον11, και

κάποιες άλλες ασθένειες των ματιών. Ολοκληρωμένη πρόληψη του καταρράκτη της ανάπτυξης

δεν είναι ακόμη γνωστά. Η μείωση του καπνίσματος, της έκθεσης στην υπεριώδη φως, και η

κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αποτρέψει ή μάλλον να καθυστεΡΙ1σει την ανάπτυξη του

καταρράκτη. Ο σακχαρώδης διαβι1της. η υπέρταση αλλά και ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος

είναι που προσδιορίζονται ως επιπλέον παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του καταρράκτη.

Η εγχείρηση του καταρράκτη είναι μια πράξη, η οποία είναι πολύ επιτυΧΙ1ς όσον αφορά την

αποκατάσταση της όρασης. Η αδιαφανΙ1ς φακός αφαιρείται και αντικαθίσταται από έναν τεχνητό

φακό ενδοφθάλμια.
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Με τη σειρά του, το τράχωμα είναι μια από τις παλαιότερες των μολυσματικών ασθενειών

που είναι γνωστές στην ανθρωπότητα. Προκαλείται από ClΊlan1ydia tracI10n1atis - ένας

μικροοργανισμός που μεταδίδεται μέσω της επαφής με τα οφθαι μικά εκκρίματα από το

μολυσμένο άτομο (με μαντήλια. πετσέτες. δάκτυλα κ.λπ.). Μετά από χρόνια

επαναλαμβανόμενων λοιμώξεων. το εσωτερικό του βλεφάρου μπορεί να είναι σημαδεμένο τόσο

σοβαρά που το βλέφαρο να αποκτήσει κλίση προς τα μέσα και οι βλεφαρίδες τρίβονται με το

βολβό του ματιού. δημιουργώντας σημάδια στον κερατοειδή (το μπροστινό μέρος του ματιού).

Αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. η προϋπόθεση αυτll οδηγεί στο σχηματισμό της μη

αναστρέψιμης θολερότητας του κερατοειδούς χιτώνα και τύφλωση. Κάποτε Ι1ταν ενδημική στις

περισσότερες χώρες. Είναι υπεύθυνη, προς το παρόν, για περισσότερο από 3% της τύφλωσης

στον κόσμο, πλήττοντας κυρίως απομακρυσμένεςφτωχές αγροτικές περιοχές της ΑφΡΙΚ11ς. της

σίας. ΚενΤΡΙΚ11 και ότια ΑμεΡΙΚ11, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή. Τα επακόλουθατης

ενεργού τράχωμα εμφανίζεται στην αΡΧΙ1 της ενηλικίωσης και μέσης ηλικίας άτομα.

Περιβαλλοντικοίπαράγοντες κινδύνου είναι η έλ) ειψη νερού. μύγες. κακές συνθήκες υγιεινι1ς.

συνωστισμός και τα νοικοκυριά. Η παρατεταμένη έκθεση σε λοίμωξη καθ 'άι η την παιδική

ηλικία στην ενηλικίωση και τους νέους φαίνεται να είναι απαραίτητες για την παραγωγή του

επιπλοκές εμφανίζονται σε μετέπειτα ζωΙ1 τους. Ένα μεμονωμένο επεισόδιο οξείας ΧλαμυδιαΚ11

Επιπεφυκίτιδα δεν θεωρούνται απειλητικές για την όραση καθώς δεν υπάρχει σχεδόν κανένας

κίνδυνοςπαρατεταμένηφλεγμονή ή τύφλωση των επιπλοκών.

Η ογκοκέρκωση είναι μεταδΟΤΙΚ11 ασθένεια που προκαλείται από ένα έντομο-παράσιτο

Onchocerca νο]νu]us και μεταδίδεται από μαύρες μύγες του είδους dal11nosul11 Sil11u]iUI11.

Ογκοκέρκωση ονομάζεται συχνά "τύφλωση των ποταμών", επειδή η μαύρη μύγα που μεταδίδει

την ασθένεια αφθονεί σε εύφορες όχθες των ποταμών, που συχνά παραμένει ακατοίκητη για το

φόβο της μόλυνσης. Το Onc]10cerca νο]νu]us είναι σχεδόν αποκλειστικά ένα παράσιτο του

ανθρώπου. Τα ενΙ1λικα σκουλ11ΚΊα ζουν σε οζίδια του ανθρώπινου σώματος, όπου τα θηλυκά

σκουλήΚΊα παράγουν υψηλούς αριθμούς του πρώτου σταδίου προνύμφες είναι γνωστή ως

n1icrofilariae. Μεταναστεύουν από τα οζίδια στο υπο-επιδερμΙΚ11 στοιβάδα του δέρματος όπου

μπορούν να καταπωθούν από μαύρες μύγες. Μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω στο σώμα του

εντόμου από την οποία περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν. Οι βλάβες ματιών στον

άνθρωπο προκαλούνται από ιηiClΌfi]aΓίae. Μπορούν να βρεθούν σε άι ους τους εσωτερικούς

ιστούς του ματιού - εκτός από το φακό - στους οποίους προκαλούν φλεγμον11 του οφθαλμού,

αιμορραγία, και άλλες επιπλοκές που τελικά οδηγούν σε τύφλωση.

Η διαβητικιι αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί μέρος της ομάδας των βλαβών που

ανιχνεύονται στον αμφιβληστροειδ11 χιτώνα των ατόμων που είχαν σακχαρώδη διαβήτη για
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αρκετά χρόνια. Οι ανωμαλίες που χαρακτηρίζουν τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

εμφανίζονται σε προβλέψιμη εξέλιξη με μικρές παραλλαγές με τη σειρά εμφάνισής τους.

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα των αγγειακών αλλαγών

στην κυκλοφορία του αμφιβληστροειδούς. Στα αρχικά στάδια. απόφραξη αγγείων και διαστοι ές

συμβαίνουν. Είναι εξελίσσεται σε μια παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια με την ανάπτυξη

νέων αιμοφόρων αγγείων. Οίδημα της ωχρής κηλίδας (η πάχυνση του κεντρικού τμΙ1ματος του

αμφιβληστροειδούς). μπορεί να μειώσει σημαντικά την οπτική οξύτητα. Οι παράγοντες

κινδύνου για διαβηΤΙΚ11 αμφιβληστροειδοπάθεια περιλαμβάνουν τη διάρκεια του διαβήτη, το

επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα, τη παρουσία υψηλής αρτηριακής πίεσης, την εξάρτηση από την

ινσουλίνη, την εγκυμοσύνη, τα επίπεδα των επιλεγμένων λιπιδίων του ορού, τη διατροφή και

γενετικούς παράγοντες. Ιατρικές παρεμβάσεις μπορεί να μειώσει ένα μέρος του κινδύνου για το

όραμα που προκαλείται από διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Ο έλεγχος της γλυκαιμίας

μειώνει τον κίνδυνο της εμφάνισης και της εξέι ιξης της αμφιβι ηστροειδοπάθειας. Αν είναι

παρούσα απειλητική για την όραση αμφιβληστροειδοπάθεια. η έγκαιρη φωτοπηξία με λέιζερ του

αμφιβληστροειδούς μειώνει τον κίνδυνο μιας επακόΙ ουθης σοβαρή οπτική βι άβη.

Το γλαύκωμα μπορεί να θεωρηθεί ως μια ομάδα ασθενειών που έχουν ως κοινό σημείο τέλος

ένα χαρακτηριστικό. την ΟΠΤΙΚΙ1 νευροπάθεια η οποία καθορίζεται και από τις διαρθρωτικές

αλλαγές και ένα λειτουργικό έλλειμμα. Η ιαΤΡΙΚΙ1 κατανόηση της φύσης του γλαυκώματος έχει

αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια και ένας ακριβΙ1ς και πλήρης ορισμός για τα διαγνωστικά

ΚρΙ111ρια δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Υπάρχουν διάφοροι τύποι γλαυκώματος, ωστόσο. οι

δύο πιο κοινοί είναι το πρωτογενές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας (PAOG), έχει μια αργή και

ύπουλη έναρξη, και το γλαύκωμα κλειστής γωνίας (ACG), το οποίο είναι λιγότερο συχνό και

τείνει να είναι πιο έντονο. Υπάρχουν ελάχιστα Ύ'ιωστά για 111ν πρωτογεν11 πρόληψη του

γλαυκώματος. Ωστόσο. υπάρχουν αποτελεσματικές μέθοδοι της ιαΤΡΙΚ11ς και της χειρουργΙΚ11ς

θεραπείας, αν η ασθένεια διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο. Μέσα από την κατάλληλη θεραπεία, η

όραση μπορεί να διατηρηθεί. Διαφορετικά την εξέλιξη 111ς κατάστασηςτελικά οδηγεί σε σοβαρό

περιορισμό του οπτικού πεδίου και μη αναστρέψιμητύφλωση.

Η ηλικιακl] εκφύλιση της ωχρl]ς κηλίδας (ΑΜD) είναι μια κατάσταση που επηρεάζει άτομα

άνω των 50 ετών και περιλαμβάνει την απώλεια του κεντρικού τομέα του προσώπου του

οράματος. Αυτό συμβαίνει όταν η ω)'ρής Κ11λίδας (ή κεντρικός) αμφιβληστροειδή αναπτύσσει

εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Θεωρείται ότι η ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος. με

μείωση της ροής του αίματος στην πεΡΙΟΧΙ1 της ωΧΡΙ1ς κηλίδας, παίζει επίσης ρόλο. Πολλές

μορφές της ΑΜD υπάρχουν. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ούτε πρόληψη, ούτε θεραπεία. Η

παρηγορητική αγωγΙ1 που φαίνεται να είναι σε θέση να επιβραδύνει την πρόοδο που έχει κατά
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κάποιο τρόπο, περιλαμβάνουν τη χρήση λέιζερ, δυναμΙΚ11 φωτοθεραπεία και μερικές φορές

χειρουργική επέμβαση. Αποκατάστασης της κατάρτισης των ατόμων με μειωμένη όραση

περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα έντονο φωτισμό των συνθηκών διαβίωσης και χώρους εργασίας

και με τη χρήση ειδικών βοηθημάτων για την προβολ11 και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Τέλος, οι κερατοειδικές διαταραχές της όρασης εμπεριέχουν μια ευρεία ποικιλία των

λοιμωδών και φλεγμονωδών παθ11σεων των ματιών που προκαλούν ουλές του κερατοειδούς

χιτώνα. η σαφής μεμβράνη που καλύπτει το εξωτερικό μέρος του ματιού. Σημαντικές ουλές

οδηγούν τελικά σε λειτουργική απώλεια της όρασης. Το μόνο που διατίθενται σήμερα ως

θεραπευτική αγωγ11 είναι η χειρουργΙΚ11 επέμβαση, με μόσχευμα του κερατοειδούς. Όμως, η

πρόσβαση σε αυτΊ1 τη χειρουργική επέμβαση είναι πολύ δύσκολο, ακόμη και στις ανεπτυγμένες

χώρες, λόγω έλλειψης χορηγών.

Πολλές φορές, προβλ11ματα όρασης συμβαδίζουν και με σύνδρομα, όπου η απώλεια της

όρασης μπορεί να είναι σύμπτωμα ή ακόμη και συνέπεια της αρρώστιας. Τέτοιες παθ11σεις

αποτελούν το σύνδρομο Down, το σύνδρομο ΜaΓfan και το σύνδρομο US)leΓ, αλλά και

ασθένειες όπως ρετινοβλάστωμακαι ερυθρά της εγκύου μητέρας.

1.5 Αξιολόγηση της όρασης

Τα σοβαρά οπτικά προβλ11ματα εμφανίζονται από τη στιγμ11 της γέwησης 11 τους πρώτους

μ11νες της ζωής του παιδιού. Υπάρχουν, βέβαια. και δυσκολίες που δεν γίνονται άμεσα κ εύκολα

αντιληπτές, παρά μόνο όταν πάει στο σχολείο. Ακολουθούν ορισμένες ενδείξεις οπτικής

αναπηρίας, που γίνονται αντιληπτές μέσα από μια τριπλή έκφανση της σχολικής

πραγματικότητας και εστιάζεται στην εξωτερική εικόνα των οφθαλμών του παιδιού, τη

συμπεριφορά του μέσα και έξω από τη τάξη, αλλά και την ικανότητά του να ανταπεξέρχεται

ορθώς στις σχολικές εργασίες.

Η εξωτερική εικόνα των οφθαλμών του παιδιού περιλαμβάνει συμπτώματα, όπως μάτια

θολά, κόκκινα 11 που δακρύζουν. Επίσης, παρατηρούνται φλεγμονώδη οιδήματα στο χείλος του

βλεφάρου και τέλος ανοιγοκλείσιμο, τρίψιμο και συστροφή των ματιών, εμφαν11ς ενόχληση στο

φως και μια αίσθηση που έχει το παιδί ότι στα μάτια του υπάρχει σκόνη.

Η γενΙΚ11 συμπεριφορά του παιδιού, με τη σειρά της, εστιάζει σε ενδείξεις, όπως όταν κατά

τη διάρκεια του διαβάσματος κουνάει το κεφάλι και όχι τα μάτια του. Επιπλέον, φέρνει το

αντικείμενο εργασίας του πολύ κοντά στα μάτια του ή το κρατάει πολύ μακριά, παραπονιέται

για ζαλάδες, πονοκεφάλους 11 γενΙΚ11 δυσφορία στα μάτια. Είναι δυνατόν επίσης, να σκοντάφτει

σε αντικείμενα και να έχει κακή ισορροπία, αλλά και να μην απαντάει σε ερωn1σεις 11 σε οδηγίες

αν δεν το προσφων11σουν με το όνομά του επειδή δεν κατανοεί ότι η συγκεκριμένη οδηγία

25



αφορά το ίδιο, ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί παρερμηνεύουν τη συμπεριφορά ως αγενή και μη

συνεργατική.

Τέλος, στη διάρκεια των σχολικών εργασιών παρατηρείται μια αστάθεια τόσο στη ποιότητα

όσο και στην ποσότητα της εργασίας. Δυσκολεύεται, συχνά, στην ανάγνωση ακόμη και αν έχει

κάνει πολλές ώρες προσπάθειας στο σπίτι και ακόμη κάνει πολύ αργή ανάγνωση με τη χρήση

δαχτύλου, για να δείχνει το σημείο και να καθοδηγεί τα μάτια, ενώ χάνει συνεχώς το σημείο της

ανάγνωσης, ιδίας όταν το κείμενο αποτελείται από μεγάλες λέξεις. Παρατηρείται συχνά μια

ασυνι1θιστη σύγχυση στην ανάγνωση ορισμένων γραμμάτων, όπως α αντί για ο και μ αντί για ν.

Στο ζι1τημα της αντιγραφής δυσκολεύεται ενώ κάνει λάθη και όταν αντιγράφει από το βιβλίο

άλλου. Καταληκτικά, στις εργασίες που απαιτούν χΡι1ση υπολογιστΊlι1 των παρακολούθηση μια

ταινίας, το παιδί επιθυμεί να πλησιάζει πού κοντά στον υπολογιστή.

Τα στοιχεία αυτά είναι σαφώς ενδείξεις που μπορεί να παρακολουθήσει ο εκπαιδευτικός και

να συστΊΙνει στους γονείς κάποια εξέταση για τη διευκόλυνση του παιδιού στο αναγνωστικό του

έργο. Σε καμία τέτοια περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν υποκαθιστά τον οφθαλμίατρο.

1.6 Επιδημιολογία

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) 285 εκατομμύρια άνθρωποι είναι

οπτικά ανάπηροι, τα 39 εκατομμύρια είναι τυφλοί και 246 εκατομμύρια έχουν μειωμένη όραση.

Το 90% των ανθρώπων αυτών βρίσκεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ το 80% των οπτικών

αναπηριών θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να θεραπευθούν.

Κρίνεται απαραίτητο η επισι1μανση της άνισης κατανομής των προβλημάτων όρασης με

βάση την ηλικιακή ομάδα, το φύλο και την γεωγραφική προέλευση των πασχόντων.

Συγκεκριμένα, η οπτικι1 διαταραχή κατανέμεται άνισα μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.

Περισσότερο από το 82% όλων των ανθρώπων που είναι τυφλοί είναι άνω των 50 ετών, ενώ η

ηλικιακή αυτΊΙ ομάδα αντιπροσωπεύει μόλις το 19% του παγκόσμιου πληθυσμού. Από την άλλη

η τύφλωση στη παιδική ηλικία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, με εκτίμηση 1,4

εκατομμύρια τυφλά παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Ως προς το φύλο, μελέτες με συνέπεια,

επισημαίνουν ότι σε κάθε περιοχή του κόσμου και σε όλες τις ηλικίες, οι γυναίκες έχουν

σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο να έχουν προβλήματα όρασης από τους άντρες. Τέλος, η οπτικι1

ανικανότητα κατανέμεται ανομοιόμορφα σε όλο τον κόσμο, ενώ περισσότερο από το 90 % του

κόσμου ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Στην Ελλάδα, η παιδικι1 οπτικι1 ανικανότητα είναι μικρι1, φθάνοντας το 9% σε άτομα

ηλικίας έως 20 ετών. Οι ηλικιακές ομάδες 21-64 και 64-84 καταλαμβάνουν μεγαλύτερα
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ποσοστά. 14% και 69% αντίστοιχα. Επιμέρους ποσοστά υπάρχουν και δείχνουν ποιες είναι οι

παθήσεις που στη χώρα μας ταλαιπωρούντους οπτικά μη ικανούς πολίτες της. Έτσι έχουμε:

49% παθήσεις τις ωΧΡΙ1ς κηλίδας

16% συγγενΙ111 επίκτητο καταρράκτη

11 % γλαύκωμα

8% παθΙ1σεις αμφιβληστροειδούς

7% ατροφία οπτικού νεύρου

5% καΚΟΙ1θεις μυωπίες και

4% μελαγχρωστικήαμφιβληστροειδοπάθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ20

ΒΑΡΗΚΩΙΑ-ΚΩΦΩΣΗ

2.1 Ορισμός

Εξέχων και βασικό γνώρισμα της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων αποτελεί η

γλώσσα και η ομιλία. Τα στοιχεία αυτά κάνουν εφΙΚΊ11 την επικοινωνία και τη συνεwόηση

ανθρώπων από κάθε μεριά της γης. Και πάλι. όμως, είναι γνώρισμα μέρους του παγκόσμιου

πληθυσμού, γιατί ένα μεγάλο μέρος του το στερείται. Ο λόγος γίνεται για τα άτομα με βαρηκοΙα

ή κώφωση. τα άτομα που ζουν σε μια επιβεβλημένη σιγή. Η αΚΟΙ1 είναι μια πρωταΡΧΙΚ11

ανθρώπινη λειτουργία που αποτελεί ένα κανάλι υποδοχής δεδομένων. ενώ η μη σωστή

λειτουργία του προκαλεί ευνόητη μειονεξία.

Ο κόσμος που στερείται το «δώρο» της αΚΟΙ1ς έχει δημιουργήσει μια δΙΚ11 του κοινωνία. ένα

παρά! ληλο δικό του κόσμο που συμπορεύεται με τον συμβατικό κόσμο των «φυσιολογικών»

ανθρώπων. Η κοινωνία αυΊ11 είναι σε πολλούς άγνωστη. όπως και πολλά χαρακτηριστικά του

τρόπου ζωής τους. Πριν τον προσδιορισμό της έwοιας κώφωση και την εμβάθυνση γύρω από τα

αίτια, τη διάγνωση αλλά και την πρόληψη της μειονεξίας, είναι ΧΡΙ1σιμη μια μΙΚΡΙ1 διείσδυση

στο κόσμο των κωφών, αλλά και αντιμετώπιση ορισμένων παρανΟΙ1σεων γύρω από την

οινότητα αυτή.
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Ορισμένοι από τους μύθους που περικλείουν την κοινότητα των κωφών σχετίζεται με τη

νοηματικά γλώσσα· αυη1 δεν είναι παγκόσμια, αλλά από το 2003 και έπειτα έχει κατοχυρωθεί

ως διεθν11ς, η Αγγλική ΝοημαΤΙΚ11 Γλώσσα. Επίσης, πολύς κόσμος υποθέτει ότι οι κωφοί είναι

άριστοι χειλαναγνώστες, αλλά πολλές λέξεις μορφολογικά μοιάζουν στην εκφορά και γι αυτό

δέχονται ευπρόσδεκτα τις χειρονομίες. Βέβαια, η όλη διαδικασία ανάγνωσης των χειλιών

εξαρτάται από την ατομΙΚ11 ικανότητα, τη μν11μη και την απώλεια αΚΟ11ς του κωφού, αλλά και

την προθυμία του να μάθει τη δεξιότητα αυτή. Από την άλλη, τα ακουστικά βοηθήματα δεν

μπορούν να υποκαταστήσουν την αΚΟ11, την ενισχύουν απλά. Οι περιβαλλοντικοί θόρυβοι

αποτελούν ένα πρόβλημα γιατί ενισχύονται και αυτοί, οπότε γίνεται κατανοητό ότι τα ακουστικά

βοηθήματα είναι κατασκευασμένα για έναν προς έναν συνομιλία σε ήσυχο περιβάλλον.

Επιπλέον, το γεγονός ότι κάποιος είναι κωφός ή βαΡ11κοος δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος

ακούων μιλάει μαζί τους πρέπει να φωνάζει γιατί δηλώνει, όπως και στο κόσμο των ακουόντων

ως «φων11» για κάτι που έκαναν. Τέλος, για κανέναν λόγο δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι υπάρχει

κάτι που κάποιος κωφός δεν μπορεί να κάνει, πέραν από το να ακούει. Μπορεί, δηλαδή, να

παντρευτεί να κάνει δΙΚ11 του οικογένεια, να γίνει ηθοποιός, γραμματέας, ακόμη και να μιλήσει

στο τηλέφωνο, με το ειδικό βέβαια σύστημα τηλεπικοινωνίας για κωφούς, για κάθε δυσκολία

υπάρχει και ένα μέσο με το οποίο οι κωφοί το υπερπηδούν.

Για τα άτομα που στερούνται την ακοή τους υπάρχει μια ποικιλία όρων και ορισμών που

επιδιώκουν να προσδιορίσουν το περιεχόμενο της μειονεξίας, αλλά και να περιορίσουν τη

διάκριση και την ανισότητα από το κοινωνικό περιβάλλον λόγω πάθησης-έλλειψης. Όροι, όπως

κωφός και βαΡΙ1κοος στρέφονται γύρω από το άτομο, ενώ κώφωση και βαρηκοΙα στην

κατάσταση που αυτά αντιμετωπίζουν. Οι ορισμοί που έχουν δώσει οι διευθυντές των σχολείων

κωφών των Η.π.Α. το 1973 χρησιμοποιούνται ευρέως στο τομέα ηις εκπαίδευσης. Σύμφωνα με

τους ορισμούς αυτούς ως κωφός ορίζεται ως το άτομο του οποίου η δυσχέρεια στην αΚΟΙ1

αποκλείει την κατανόηση της ομιλίας αποκλειστικά μέσω της ακουσΤΙΚ11ς οδού, με ή χωρίς τη

χρ11ση ακουστικού βοηθ11ματος. Η ακουστική απώλεια ξεπερνά τα 70 dB. Από την άλλη, ως

βαΡ11κοος προσδιορίζεται το άτομο του οποίου η δυσχέρεια στην αΚ011 καθιστά δύσκολη, χωρίς

όμως να αποκλείει την κατανόηση της ομιλίας μέσω της ακουσΤΙΚ11ς οδού, με 11 χωρίς ακουστικό

β011θημα. Η απώλεια της αΚΟ11ς είναι κάτω από 70 dB. Γενικά, βέβαια, έχει επικραη1σει ο όρος

κώφωση για να υποδηλώσει μια ακουσΤΙΚ11 αναπηρία, αλλά και πάλι δεν είναι εμφαν11ς ούτε

υποφαίνεται ο βαθμός αναπηρίας.

Πέρα, όμως. από αυτό το είδος ορισμού της κώφωσης, υφίσταται και μια άλλη

κατηγοριοποίηση των προβλημάτων αΚΟ11ς και ιδίως της κώφωσης, που σχετίζεται με την ηλικία

έναρξ11ς της. Η προγλωσσΙΚ11 κώφωση αναφέρεται και προσδιορίζει την κατάσταση εκείνων των
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ατόμων στα οποία η κώφωση είτε ενυΠ11ρχε τη στιγμή της γέwησης είτε προέκυψε πριν από την

ανάπτυξη της ομιλούσας ή νοηματικής γι ώσσας. Από την άλλη, η μεταγλωσσική κώφωση

αναφέρεται στα άτομα εκείνα των οποίων η κώφωση προέκυψε μετά από την αυθόρμητη

κατάκτηση της γλώσσας. Έτσι, εξ ορισμού τα νεογνά διανύουν την πρoγλωσσΙΚl1 περίοδο. Ένα

νεογέννητο μπορεί να είναι προγλωσσικά ακούον 11 προγλωσσικά κωφό. Ένα μεταγλωσσικά

κωφό παιδί είναι ένα παιδί που αρχικά δεν παρουσίαζε προβλήματα ακοής και έπειτα κατέστη

κωφό. Ένα μεταγλωσσικά ακούον παιδί (σπάνιο φαινόμενο) είναι ένα κωφό παιδί που κατέστη

κωφό.

2.2 Ταξινόμηση ακουστικιίς ικανότητας

Πέρα από τη βασΙΚ11 ορολογία χρησιμοποιούνται και επιπλέον όροι για να περιγράψουν με

μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της απώλειας της αΚΟ11ς. Έτσι. η ταξινόμηση των

προβλημάτων ακοής γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

• Βαθμός απώλειας αΚΟ11ς

• Φύση της παθολογίας του αυτιού

• Χρόνος έναρξης του προβλήματος

• Κληρονομικότητα

• EξελΙKΤΙΚl1 πορεία της απώλειας της αΚΟ11ς και

• Γλωσσική ανάπτυξη

Η ταξινόμηση με βάση το βαθμό της απώλειας της ακοιις γίνεται σύμφωνα με το μέσο όρο

των κατώτερων ορίων ή των κατωφλίων ακουστικότητας, στις βασικές συχνότητες 500, 1000

και 2000 ΗΖ 11 500. 1000 και 4000 ΗΖ. Διεθνώς παρουσιάζεται μια πι ηθώρα συστημάτων

ταξινόμησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τια ακόλουθες

Αναφορικά με την ακουσΤΙΚ11 απώλεια των παιδιών διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες

ortllen & Downs, 1978):

• 15-30 dB HL= ελαφριά

• 31-50 dB HL= μέτρια
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•

•

•

5] -80 dB HL= σοβαΡ11

8] -Ι 00 dB HL= πολύ σοβαρή

100 dB ΗΙ + = ολική κώφωση

και σε ενήλικες διακρίνουμε (Roeser & Downs, ]988):

·-10 -] 6 dB ΗΙ = φυσιολογΙΚ11

·27-40 dB ΗΙ = ελαφριά

·4] -55 dB ΗΙ = μέτρια

·56-70 dB ΗΙ = μέτρια προς σοβαρή

• 7] -90 dB ΗΙ = σοβαρή

·9] dB ΗΙ + = πολύ σοβαΡ11

Στη παραπάνω κατηγοριοποιήσεις γίνεται διαΚΡΙΤ11 μια αυστηρότερη στο τρόπο

κατηγοριοποίησης των παιδιών έναντι των ενηλίκων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά

βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης της ομιλούμενης γλώσσας, όπου η αναγνώριση και

επεξεργασία των ερεθισμάτων αποτελεί μέρος της διαδικασίας κατανόησης και εκμάθησης της.

Αντίθετα, οι εν11λικες διαθέτουν 11δη γνώση της γλώσσας και ακόμη και η ύπαρξη εξωτερικών

παραγόντων 11 ελλειμμαΤΙΚ11 αΚ011 να συμπληρώσουν τα κενά τους στην πρόσληψη της ομιλίας

και να αλληλεπιδράσουν.

2.3 Παθολογία

Αναλόγως της φύσης της παθολογίας του αυτιού διακρίνουμε τέσσερις υποκατηγορίες

απώλειας της ακοής:

Η νεύΡΟ-αΖσθηΤΙ7ΡΖα βαρηκοία οφείλεται σε βλάβη του ακουστικού νεύρου και του οργάνου

του CΟΓtί. Ενώ το μέσο αυτί λειτουργεί κανονικά, το εσωτερικό δε λειτουργεί. Ενώ ο ήχος,

φτάνει στο εσωτερικό αυτί, μια ανωμαλία τον εμποδίζει να μεταφερθεί 11 να γίνει αντιληπτός.

Ακόμα και αν ο 11χος είναι αρκετά δυνατός μερικές συχνότητες διακόπτονται 11 χάνονται. Έτσι

δημιουργείται αλλοίωση στο μ11νυμα και εμποδίζεται η ικανότητα κατανόησης διάφορων ήχων.

Ορισμένες παθ11σεις που προκαλούν νευροαισθητηριαΚ11 απώλεια ακοής είναι κληρονομικά

σύνδρομα, περιγεwητικές 11 εκ γενεη1ς παθ11σεις, μεταβολικά νοσ11ματα της μητέρας,
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εμβρυοπάθειες 11 χρήση ωτοτοξικών φαρμάκων. Μέχρι σήμερα η νεύρο-αισθητήρια βαρηκοΙα

δεν είναι δυνατόν να θεραπευτεί.

Η βαρηκοία αγωγιμότητας προκαλείται εξαιτίας κάποιας παρεμπόδισης των ηχητικών

μηνυμάτων προς το εσωτερικό αυτί και εστιάζεται στο εξωτερικό ή μέσο αυτί. Στη

συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε φτωχή επαφ1111χων στο αισθητηριακό όργανο. Σχετικά με το

εξωτερικό αυτί μπορεί να υπάρχουν δυσφορίες που προκύπτουν προγεwητικά. Ωστόσο όμως,

τις περισσότερες φορές η βαρηκοΙα αγωγιμότητας εμφανίζεται μεταγεννητικά. Μερικές

παθ11σεις που προκαλούν βαρηκοΙα αγωγιμότητας είναι η διάτρηση του τυμπάνου, καταρροές

,φλεγμονές στο μέσο αυτί από μολύνσεις, αποκόλληση των οσταρίων, χολοστεάτωμα,

ωτοσκλ11ρυνση. Αν και η βαρηκοΙα αγωγιμότητας είναι ιατρικά ανατρέψιμη και δεν ξεπερνά τα

60 με 70 db, έχει επιπτώσεις στη σχολΙΚ11 επίδοση του παιδιού. Επίσης, αν δεν γίνει πρόωρη

διάγνωση και παρέμβαση μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις στη γλωσσική εξέλιξη και να

προκληθούν σοβαρότερα προβλήματα αΚ011ς. Οι γονείς και ο εκπαιδευτικός είναι αυτοί που

πρώτοι θα ανιχνεύσουν την βαρηκοΙα, έτσι ώστε να παραπέμψουν το παιδί στο γιατρό.

Η μεικτιι βαρηκοία οφείλεται σε βλάβη και των δυο συστημάτων, αγωγ11ς και αντίληψης. Ο

μεικτός τύπος βαρηκοΙας δημιουργεί ελαττωμένη ευαισθησία, λόγω απώλειας της αγωγιμότητας

και απώλεια στο εσωτερικό αυτί με αλλοίωση ήχων, λόγω της νεύρο-αισθητήριας απώλειας. Η

περίπτωση της μικτής βαρηκοΙας είναι ιατρικά βελτιώσιμη, λόγω της θεραπείας των

προβλημάτων αγωγιμότητας, αλλά δεν είναι αναστρέψιμη.

Η κεντρική ακουστικιι δυσλειτουργία δεν προέρχεται από βλάβη στα περιφερειακά όργανα

της ακοής και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζεται μείωση της ακουστικής ικανότητας, αλλά

προκαλούνται προβλ11ματα στην ακουσΤΙΚ11 κατανόηση της γλώσσας, είναι δηλαδ11 διάχυτη μια

μειονεξία στην αναγνώριση των στοιχείων της ομιλίας και στην ερμηνεία του μηνύματος. Η

διάγνωση της κενΤρΙΚ11ς ακουστικής δυσλειτουργίας είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί την

ιδιαιτέρως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Οι δυσκολίες στη διάγνωση έχουν ως

αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να παραμένουν πολλές φορές χωρίς συγκεκριμένη διάγνωση και να

εντάσσονται στη γενική κατηγορία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Ως κληρονομικιι θεωρείται εκείνη η βαρηκοΙα/κώφωση που αποδεδειγμένα οφείλεται σε

κληρονομικούς παράγοντες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κώφωση είναι αμφοτερόπλευρη, πολύ

σοβαρή νεύρο-αισθητηριαΚ11 απώλεια αΚ011ς, μη αναστρέψιμη και εμφανίζεται στα πρώτα

στάδια της ζωής. Η πιθανότητα εμφάνισης της εξαρτάται από αυτοσωμικές παθ11σεις

επικρατούμενου γονιδίου (όπως σύνδρομο ΤΓeacheΓ Collins 11 σύνδρομο WaaΓdenbUΓg), από

αυτοσωμικές παθ11σεις υπολειπόμενου γονιδίου (όπως σύνδρομο USI1eI" ή σύνδρομο ΑΙΡΟΓt),

καθώς και από φυλογεwητικές παθ11σεις υπολειπόμενου γονιδίου.
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Αναλόγως την εξελΙΚΤΙΚΙ7 πορεία της απώλειας της αΚΟΙ7ς, διακρίνουμε τη βαρηκοία σε

σταθερή, όταν μένει αμετάβλητη με το πέρασμα του χρόνου και σε προοδευτυσ1 11 πρωιούσα,

όταν ο βαθμός της αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Τέλος, αν η βαρηκοΙα/κώφωση, εμφανίστηκε πριν από τη κρίσιμη περίοδο της ανάπτυξης

της γλώσσας. την ονομάζουμε προγλωσσική και έχει οριστεί ως απώλεια αΚΟ11ς πριν το τρίτο

έτος ηλικίας, ενώ αν εμφανίστηκε μετά από την περίοδο ανάπτυξης της γλώσσας την

ονομάζουμε μεταγλωσσΙΚl1.

2.4 Φυσιολογία του αυτιού

Ανατομικά διακρίνεται σε τρία μέρη: στο εξωτερικό αυτί, το μεσαίο και το εσωτερικό αυτί.

Τα τρία αυτά μέρη είναι τα ουσιαστικότερα για τη διαδικασία της ακοι1ς. Ο Ι1χος που παράγεται

από κάποια πηγή προκαλεί ανάκλαση του αέρα με συγκεκριμένο τρόπο. Το αυτί, λοιπόν, είναι

με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο έτσι ώστε να συγκεντρώνει τους ήχους από τον αέρα και να τους

μεταδίδει στον εγκέφαλο, όπου μπορούν να ερμηνευτούν. Όταν το αυτί. είναι ελαττωματικό.

στέλνει αδύνατους 11χους στον εγκέφαλο.

Το εξωτερικό αυτί δέχεται τα κύματα του ήχου, είναι το πέρασμα μέσω του οποίου ο ήχος

ταξιδεύει. Σε αυτό βρίσκονται το πτερύγιο που είναι το ορατό μέρος του αυτιού, ο ακουστικός

πόρος και η τυμπανική μεμβράνη. η οποία έχει το σχήμα μιας αβαθούς χοάνης. Η τυμπανΙΚl1

μεμβράνη είναι το σύνορο ανάμεσα στο εξωτερικό και στο μέσο αυτί. (σχεδ.1)

/
Πτερύγιο

Ακουσ11κός

πόρος

/
Τυμπανική Αναβολέας

μcμ~ρόνη

Το μέσο αυτί είναι ανατομικά περίπλοκο στη δομ11 του, είναι ένας χώρος ή κοιλότητα

περίπου 1.3 εκατοστά γεμάτη αέρα. Αποτελείται, αρχικά, από την τυμπανΙΚl1 μεμβράνη εκεί που

τελειώνει το εξωτερικό αυτί. Πίσω απ' αυτΊ1 βρίσκεται η ευσταχιανή σάλπιγγα που συνδέει το

μέσο αυτί με τον ρινοφάρυγγα. Με την βοήθεια αυτΊ1ς επιτυγχάνεται ο αερισμός του μέσου

αφτιού. Η ευσταχιανΙ1 σάλπιγγα περιλαμβάνει τα ακουστικά οστάρια. Κατά σειρά, από το

εξωτερικό προς το εσωτερικό αυτά είναι η σφύρα, ο άκμονας, και ο αναβολέας που την

συνδέουν με το εσωτερικό αυτί. Η επιφάνεια της τυμπανικής μεμβράνης και τα οστάρια
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σχηματίζουν το όργανο μετάδοσης των ηχητικών κυμάτων. Όταν τα ηχητικά κύματα

εισέρχονται από το εξωτερικό αυτί θέτουν σε παλμική κίνηση την τυμπανική μεμβράνη και τη

σφύρα. Με τον μηχανισμό των οσταρίων. ενώ το μέγεθος των παλμικών δον11σεων μειώνεται

κατακόρυφα επάνω στον αναβολέα πολλαπλασιάζεται κατά είκοσι φορές. Έτσι, ο αναβολέας

μετατρέπει τις ηχητικές δον11σεις του αέρα σε κραδασμούς μέσα στο υγρό του κοχλία. Η

ενέργεια αυτΊΙ χαρακτηρίζεται ως αγωγιμότητας ακοής.

Το εσωτερικό αυτί ή οστεώδης λαβύρινθος, είναι η κύρια περιοχή του ακουστικού νεύρου.

Περιλαμβάνει τα νεύρο-αισθητηριακά στοιχεία της αΚ011ς (κοχλίας, όργανο του Corti, κοχλιακό

νεύρο) και ισορροπίας του σώματος (αίθουσα, ημικυκλικά κανάλια). Ο κοχλίας είναι ένας

σωλΙ1νας σπιράλ κουλουριασμένος περίπου 3,5 εκατοστά μι1κος. Ο φαύλος κύκλος περιέχει δύο

γεμάτες με υγρό θαλάμους, έναν εξωτερικό και έναν εσωτερικό, στο οποίο επιπλέει το

ακουστικό όργανο του Corti, που είναι ουσιαστικά το πραγματικό όργανο της αΚ011ς. Από αυτό

ξεκινάει το ακουστικό νεύρο που διοχετεύει στον εγκέφαλο τις ακουστικές πληροφορίες. Η δομή

και η λειτουργία του κοχλία είναι περίπλοκη. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι σε όλο το

μήκος των ελικώσεων του κοχλία υπάρχει ένα λεπτό σωι ηνάκι με 20.000 ακουστικά αισθητικά

κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά ονομάζονται τριχοειδ11 κύτταρα. γιατί φέρουν μικροσκοπικά

λεπτότατα τριχίδια. Τα κύτταρα αυτά ανάλογα με τΊΙ θέση τους ενεργοποιούνται με διαφορεΤΙΚ11

συχνότητα. Αυτά που βρίσκονται στην αρχή του κοχλία ενεργοποιούν τις ψηλές συχνότητες,

ενώ όσα βρίσκονται στο τέλος του κοχλία τις χαμηλές συχνότητες. Μέσω αυτών μεταδίδονται

τα ερεθίσματα υπό μορφ11 ηλεΚΤΡΙΚΙ1ς ενέργειας στο ακουστικό νεύρο που με τη σειρά του τα

μεταφέρει στον εγκέφαλο για να αρχίσει η αίσθηση της ακοής. Το μέγεθος της διέγερσης

εξαρτάται από την έκταση και την ένταση των παλμικών δονήσεων που προκαλούν τα ηχητικά

κύματα.

Τα ημικυκλικά κανάλια δεν χρησιμοποιούνται για την ακρόαση. Είναι μέρος του

συστήματος ισορροπίας λειτουργώντας σαν το γυροσκόπιο του σώματος και περιλαμβάνει τρία

στον αριθμό ημικυκλικά κανάλια που σχηματίζουν γωνίες μεταξύ τους για να ανιχνεύουν τις

κινΙ1σεις του κεφαλιού. Έτσι, έχουμε το οριζόντιο ημικυκλικό κανάλι, το οποίο ανιχνεύει την

περιστροφ11 του κεφαλιού γύρω από έναν κάθετο άξονα (δηλ. το λαιμό). όπως κάνοντας

πιρουέτα. Μετά υπάρχει το ανώτερο ημικυκλικό κανάλι, το οποίο ανιχνεύει τις περιστροφές του

κεφαλιού όπως σε βελονοειδές αεροπλάνο. Τέλος, το μεταγενέστερο ημικυκλικό κανάλι

ανιχνεύει την περιστροφ11 του κεφαλιού γύρω από έναν προηγούμενος-μεταγενέστερο άξονα,

όπως στη κίνηση του τροχού.
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2.5 Αίτια

Ακόμη και σήμερα ο καθορισμός των αιτιών της βαρηκοΙας και κώφωσης αποτελεί ένα

δύσκολο εγχείρημα για ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων παιδιών βαΡ11κοων και κωφών.

Αναζητώντας την αιτιολογία της απώλειας της ακοής στα παιδιά σχολικής ηλικίας ένας μεγάλος

αριθμός αυτών συνοδεύεται από το χαρακτηρισμό «άγνωστη αιτιολογία».

Η βαρηκοΙα ανάλογα με τους αιτιολογικούς παράγοντες διακρίνεται σε συγγεv11ς 11

επίκτητη. Η συγγεν11ς βαρηκοΙα οφείλεται σε βλάβες ολικές ή μερικές που προκύπτουν στο

ακουστικό όργανο πριν τη γέwηση (προγεwητικά αιτία) ή κατά τη διάρκεια του τοκετού

(περιγεwητικά αίτια). Οι κληρονομικοί παράγοντες κατατάσσονται στα προγεννητικά αίτια και

οφείλονται σε γενετικές ανωμαλίες (σε μεταλλάξεις γονιδίων ή σε συνδυασμό παθολογικών και

περιβαλλοντικών παραγόντων). Η κληρονομικότητα θεωρείται ίσως η σημαντικότερη αιτία στις

μέρες μας, η οποία ευθύνεται για το 50% με 60% των περιπτώσεων της νεύρο-αισθητηριαΚ11ς

παιδικής βαρηκοΙας. Άλλα προγεwητικά αίτια είναι η ερυθρά της μητέρας. ο κυτταρομεγαλοϊός,

η ασυμβατότητααίματος μεταξύ μητέρας-παιδιού.Περιγεwητικάαίτια θεωρούνταιη ανοξία. ο

παρατεταμένοςτοκετός, τραυματισμοίκατά τη γέwηση ή ο πρόωρος τοκετός.

Η επίκτητη βαρηκοΙα οφείλεται σε μεταγεwητικούςπαράγοντεςπου προκύπτουν κατά τον

τοκετό 11 σε οποιοδ11ΠΟτε διάστημα μετά την γέwηση του παιδιού.(μηνιγγίτιδα, ίκτερος. ιοί που

προσβάλουν το παιδί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του. χΡ11ση φαρμάκων και ουσιών).

2.6 Διάγνωση

Η αναγνώριση των σοβαρών προβλημάτων της ακοής είναι απαραίτητη, προκειμένου το

κωφό/βαΡΙ1ΚΟΟ παιδί να δεχθεί έγκαιρα ιαΤρΙΚ11 παρέμβαση. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό

τα βρέφη να εξετάζονται ακουολογικώςαμέσως μετά την γέwηση τους. Βέβαια, ανάλογα με την

ηλικία του βρέφους και την ψυχοκινητική ανάπτυξη του υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την

εξέταση της ακοι1ς.

Ο προσδιορισμός της ακουστικής ικανότητας επιτυγχάνεται με τους ακουομετρητές. Ο

ακουομετρητής είναι ένα 11λεκτρο-ακουστικό όργανο που είναι σε θέση να παράγει καθαρούς

τόνους στην ένταση και στην συχνότητα που θέλουμε και που φτάνουν στα ακουστικά. που

εφαρμόζονται στα αυτιά του εξεταζόμενου. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα εύρεσης

της ελάχιστης έντασης του 11χου που γίνεται αντιληπτός από το εξεταζόμενο αυτί σε κάθε

συχνότητα. Η ακουομετρία διακρίνεται σε υποκειμενικέςκαι αντικειμενικές μεθόδους εξέτασης.

Στην υποκειμενΙΚ11 ακουομετρία είναι απαραίτητη η συμμεΤΟΧΙ1 του παιδιού σε όλη τη

διάρκεια της διαδικασία της εξέτασης. Διακρίνουμε την ανιχνευΤΙΚΙ1 ακουομετρία, την παίγνιο

ακουομετρία, την τονΙΚ11 ακουομετρίακαι την ομιλητική ακουομετρία.
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Στην αντικειμενΙΚ11 ακουομετρία δεν απαιτείται η συμμετοχή του εξεταζόμενου.

Αναπτύχθηκε, καθώς. η υποκειμενΙΚ11 ακουομετρία δε μπορεί να δώσει πολλές φορές απόλυτα

και κυρίως ακριβή αποτελέσματα όταν πρόκειται για μικρά παιδιά. νοητικώς υστερούντα ή

άτομα με ψυχική κώφωση, αυτιστικά και υποκρινόμενα άτομα, δη/. άτομα που ενώ έχουν

φυσιολογική ακοή θέλουν να εμφανιστούν ως βαρήκοοι για να πετύχουν κάτι ή άτομα που, ενώ

είναι βαρήκοα, προσπαθούν να αποκρύψουν τη βαρηκοΙα τους. Η αντικειμενΙΚ11 ακοομετρία

περιλαμβάνει την τυμπανομετρική εξέταση και την ήλεκτρο-ακουομετρία (και κυρίως την

ακουστικά προκλητά δυναμικά σήματα).

2.6.1 Υποκειμενικιι Ακουομετρία

Η ανIΧVΕVτzK1l ακουομετρία εφαρμόζεται σε νεογέwητα και βρέφη έως 30 μηνών.

Στηρίζεται στα αυτόματα κινητικά αντανακλαστικά ή σε Ι1χους που παράγονται εκτός του

οπτικού του πεδίου και ζητείται από το παιδί να αναζηΤ11σει την πηγή που δημιουργεί τα ηχητικά

ερεθίσματα. Ήχοι εντάσεως από 75dB και πάνω προκαλούν στα νεογέwητα αντανακλαστικές

κινήσεις, ενώ σε μεγαλύτερα παιδιά Ι1ΧΟΙ χαμηλότερης έντασης δημιουργούν τις ίδιες

αντιδράσεις.

Η παίγνιο-ακουομετρίαεφαρμόζεται σε παιδιά από 2 ετών και πάνω. Σε αυτή την ηλικία το

παιδί μαθαίνει να αναμένει την παραγωγή ενός ήχου και στη συνέχεια να ανταποκρίνεται μέσα

από το παιχνίδι. Για παράδειγμα «κάθε φορά που ακούς ήχο, θα πιάσεις ένα μπαλάκι». Υπάρχει

ποικιλία παιχνιδιών στην παίγνιο-ακουομετρία, τα οποία δημιουργούν ευχάριστη και

ενδιαφέρουσα εξεταστική ατμόσφαιρα για το παιδί και επιτυγχάνεται έτσι η λΙ1ψη τονικού

ακουογράμματος. Σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά χρησιμοποιείται πιο σύνθετη παίγνιο

ακουομετρία, που στηρίζεται στα εξαρτημένα αντανακλαστικά. Η όλη διαδικασία του παιχνιδιού

κατευθύνεται από τον εξετασΤ11, μαζί με την παρουσία ενός οικείου για το παιδί προσώπου,

συνήθως Τ11ς μητέρας.

Στο τονικό ακουόγραμμα που πραγματοποιείται όταν το παιδί είναι 3,5 ετών προσφέρει

πληροφορίες για το κατώφλι ακουστικότητας, δηλαδή το κατώτατο όριο που γίνεται αντιληπτός

ο Ι1χος σε διάφορες συχνότητες. Επιπλέον, το τονικό ακουόγραμμα είναι εκείνο που δίνει

πληροφορίες για το βαθμό και το είδος της βαρηκοΙας/ κώφωσης. Ουσιαστικά. εξετάζεται η

ευαισθησία του αυτιού σε διάφορους ημιτονικούς Ι1χους οι οποίοι εκπέμπονται σε συγκεκριμένη

συχνότητα (125-8000ΗΖ) και ένταση (-10-120dB).

Στην ομιλητικιι ακουομετρία ο εξεταστllς προσπαθεί να έρθει σε επαφΙ1 με το παιδί με τη

βοήθεια, για παράδειγμα, ενός εικονογραφημένου βιβλίου προσπαθεί να του αποσπάσει λέξεις

ή προτάσεις (τι είναι αυτό, τι κάνει εκείνο). Δεν πρόκειται για μια μέθοδο που αξιολογεί το
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γλωσσικό επίπεδο του παιδιού, αλλά για μια μέθοδο εξέτασης της ακοής σε γλωσσικά

ερεθίσματα (φων11ματα, συλλαβές, λέξεις και προτάσεις) τα οποία είναι ειδικά κατασκευασμένα

για την συγκεκριμένη εξέταση και μεταδίδονται στο παιδί 11λεκτρο-ακουστικά (με ακουστικά 11

σε ελεύθερο πεδίο).

2.6.2 ΑνΏκειμενικιί Ακουομετρία

Η τυμπανομετρικιί εξέταση προσφέρει μια πληθώρα πληροφοριών για τη κατάσταση του

μέσου αυτιού. Ειδικότερα, μετρά την ποσότητα της ενέργειας που αντανακλάται από την

τυμπανική μεμβράνη όταν εκπέμπεται ένας ήχος. Σε μια φυσΙOλOγΙΚl1 κατάσταση, η τυμπανΙΚl1

μεμβράνη όταν δεχθεί έναν 11ΧΟ πάλλεται με τέτοιο τρόπο ώστε η πίεση στο εξωτερικό και μέσο

αυτί να είναι ίση με την ατμOσφαΙΡΙΚl1 πίεση. Αν για κάποιο λόγο αυτό δεν συμβεί, τότε η τιμ11

της πίεσης στο μέσο αυτί δίνει πληροφορίες για την κατάσταση του μέσου αυτιού και μαζί με

άλλες εξετάσεις διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα του τύπου της βαρηκοΙας.

Η 11λεκτρο-ακουομετρία αποτελεί μια μέθοδο εξέτασης, που ασχολείται με τη μέτρηση των

ηλεκτρικών δυναμικών του περιφερειακού και κεντρικού οργάνου της αΚ011ς, ενώ

προσλαμβάνεται ο ήχος. Είναι αρκετά χΡ11σιμος τρόπος όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά

μικρής ηλικίας που η συνεργασία μαζί τους είναι δύσκολη. κυρίως λόγω συνοδών προβλημάτων.

Η πιο γνωστή μέθοδος ακουομετρίας είναι τα ακουστικά προκί.ητά δυναμικά ηλεκτρικά σιίματα

του κεντρικού νευρικού συστήματος σε ηχητικά ερεθίσματα. Η λήψη και καταγραφή των

αποτελεσμάτων γίνεται από ειδικό μηχάνημα και το αποτέλεσμα δίνεται με τη μορφ11

διαγράμματος, η αξιολόγηση και ερμηνεία των οποίων γίνεται από ειδικό ακουολόγο.

(Λαμπροπούλου Β., 1999)

Τα παραπάνω αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα β11ματα πριν οδηγηθούμε στην

θεραπευτική αντιμετώπιση της βαρηκοΙας, που είναι δυνατΊ1 και στη βαρηκοΙα αγωγιμότητας και

στη νευροαισθητηριακή είτε είναι κοχλιακής είτε ΠΡOKOχλιαΚl1ς μορφ11ς. Χειρουργικά, μπορούν

να αντιμετωπιστούν ανωμαλίες του έξω και του μέσου αυτιού σε αντίθεση με το εσωτερικό αυτί

που δεν γίνεται εφικτή καμία ιαΤρΙΚ11 αντιμετώπιση, καθώς τα κύτταρα του ακουστικού νεύρου

έχουν υποστεί OλΙΚl1 φθορά. Τα κύτταρα αυτά σε αντίθεση με τα κύτταρα του δέρματος δεν

αντικαθίστανται. Έτσι, στις περιπτώσεις του εξωτερικού και του μεσαίου αυτιού είναι δυνατή η

αποκατάσταση του συστΊ1ματος αγωγ11ς, ενώ στο εσωτερικό αυτί η αντιμετώπιση επιβάλλεται με

την έγκαιρη τοποθέτηση ακουστικού βαρηκοΙας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

ΑΥΤΙΣΜΟΣ

3.] Ορισμός

Το έτος 19] ] αποτέλεσε ένα σημείο σταθμό για τον τομέα της ΕιδΙΚ11ς ΠαιδαγωγΙΚ11ς καθώς

εισΙ1χθη ο όρος αυτισμός από τον Ελβετό ψυχίατρο Bleuler ως απώλεια της επαφής του

ψυχασθενούς με την πραγματικότητα. ΟυσιασΤΙΚ11 και μεθοδευμένη έρευνα ξεκίνησε από το

1943 και τον Kanner που χρησιμοποίησε τον όρο «πρώιμος παιδικός αυτισμός» για να

περιγράψει μια παιδική ψύχωση. Το διαφοροποιό στοιχείο είναι ότι ο πρώτος θεώρησε τον

αυτισμό ως δευτερογενές σύμπτωμα της σχιζοφρένειας και ο δεύτερος εγγενΙ1ς ικανότητα,

διακριτή από τη σχιζοφρένεια.

Από την έρευνα του Kanner και στη συνέχεια. πολλοί ασχολ11θηκαν με τα αίτια και τον

τρόπο αντιμετώπισης του αυτισμού, αν και διαφωνούν ως προς το ακριβές περιεχόμενο του

όρου. συμφωνούν σχεδόν όλοι ως προς την ηλικία εκδΙ1λωσης των συμπτωμάτων.

Για τον προσδιορισμό της έwοιας του αυτισμού βασικός στόχος είναι η εξ αρχής

αποσαφ11νιση παρανοήσεων. Η πρώτη σχετίζεται με την πεποίθηση ότι ο αυτισμός είναι απλά

μια διαταραχή της παιδΙΚΙ1ς ηλικίας. Στην πραγματικότητα,αν και ο αυτισμός παρατηρείται κατ'

αΡΧΙ1ν στην παιδική ηλικία, και μάλιστα κατά τους πρώτους μήνες ζωΙ1ς του παιδιού, ωστόσο

δεν είναι μια διαταραΧΙ1 της παιδΙΚΙ1ς ηλικίας, αλλά μια διαταραχή της ανάπτυξης. Μια δεύτερη

παρανόηση σχετίζεται με την επίδραση του κοινωνικό-πολιτιστικούυπόβαθρου με το γεγονός

της εμφάνισης του αυτισμού. Το κοινωνικό-πολιτιστικόυπόβαθρο δεν επηρεάζει τη βασική υφή

των συμπτωμάτωνπαρά μόνο το περιεχόμενό τους. ούτε ασκεί επίδραση στη βασική πορεία της

διαταραχής εκτός από ελάχιστες λεπτομέρειες. Ο αυτισμός είναι ένα σπάνιο γεγονός. που μπορεί

ναι συμβεί σε οποιονδ11ποτε άνθρωπο ή οικογένεια, χωρίς προειδοποίηση. Η πρωταρχική

βιολογική του αιτία ανάγεται πιθανόν πριν από τη γέwηση του παιδιού.

Ο αυτισμός δεν πρέπει να θεωρείται μια σταΤΙΚΙ1 και αμετάβλητη κατάσταση, είναι μια

εξελΙΚΤΙΚΙ1-αναπτυξιακή διαταραχι1. Αυτό είναι εμφανές από το γεγονός ότι ως διαταραΧΙ1

επηρεάζεται από ολόκληρη τη νοηΤΙΚ11 ανάπτυξη, τα συμπτώματα θα εμφανίζονται,
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αναγκαστικά, πολύ διαφορετικά σε διαφορετικές ηλικίες. Εξαιτίας ενός ελαττώματος στα

συσΤ11ματα που επεξεργάζονται τις εισερχόμενες αισθητικές πληροφορίες, το παιδί αντιδρά

υπερβολικά σε ορισμένα ερεθίσματα και ελάχιστα σε άλλα. Το αυτιστικό παιδί, όχι λίγες φορές,

απομακρύνεται από το στενό, ακόμη, περιβάλλον του για να αποφύγει τη σωρεία εισερχομένων

ερεθισμάτων. Ο αυτισμός είναι μια παιδική νοηΤΙΚ11 ανωμαλία, η οποία απομακρύνει το παιδί

από τις διαπροσωπικές σχέσεις, που αρνείται να έρθει σε επαφή με τον κόσμο και να τον

εξερευνήσει. Αντί αυτού μένει στο δικό του εσωτερικό και απομονωμένο κόσμο.

Οι έρευνες δείχνουν ότι για κάποια άγνωστη αιτία, τα πολλά εκατομμύρια νεύρων που

αναπτύσσονται στον εξελισσόμενο εγκέφαλο κάνουν ορισμένες λανθασμένες συνδέσεις,

πιθανόν τα νεύρα αναπτύσσονται προς λάθος κατευθύνσεις χωρίς να δείχνουν γενικά

«κατασκευαστικό» πρόβλημα στον εγκέφαλο, σύμφωνα με έρευνες που έγιναν με ειδικά

scanners VBM. Σε άλλες έρευνες που έχουν γίνει σε άτομα με αυτισμό με εξελιγμένα scanners

CAΤ και ΡΕΤ δείχνουν ότι ορισμένοι αυτιστικοί έχουν ελαττώματα στη νευρολογική ανάπτυξη

και πως ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου είναι υπέρ-ενεργητικές. Παρόλα αυτά, τα

συμπτώματα,ανεξαΡΤ11τωςτης μορφ11ς του αυτισμού, παραμένουντα ίδια.

3.2 Χαρακτηριστικά των αυτιστικών παιδιών

Τα αυτιστικά παιδιά κατά τη γέwησή τους δεν παρουσιάζουν κάτι ανησυχητικό. Μετά από

λίγους μήνες και ιδίως όταν στην οικογένεια υπάρχει άλλο παιδί, οι γονείς αρχίζουν να

διαπιστώσουν κάποιες ιδιαιτερότητες-ιδιοτροπίες του βρέφους. Τέτοια παραδείγματα είναι' η

απουσία βρεφικού-παιδικού γέλιου, η μη αναζήτηση της θηλής της μητέρας για θηλασμό ή

εντύπωση κώφωσης που δημιουργεί, η αποφυγή αγγιγμάτων, η επαναληΠΤΙΚ11 συμπεριφορά Κ.ά.

ενώ όσο περνάει ο καιρός τα συμπτώματα αυτά γίνονται όλο και πιο εμφανή.

Στη συνέχεια θα γίνει περιγραφ11 των χαρακτηριστικών που διέπουν τα αυτιστικά παιδιά και

γίνεται μια διάκριση σε α) γενικά χαρακτηριστικά και β) ειδικά χαρακτηριστικά 11

χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς. Ειδικότερα, τα γενικά χαρακτηριστικά στρέφονται στα

σωματικά και νοητικά γνωρίσματα που διέπουν το αυτιστικό παιδί, ενώ τα ειδικά

χαρακτηριστικά, συγκεκριμένες στάσεις και συμπεριφορές. ΣημανΤΙΚ11 επισ11μανση, για να

κριθεί ένα παιδί αυτιστικό δεν είναι απαραίτητο να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά, και

στον αντίποδα δεν είναι απαραίτητο να είναι αυτιστικό ένα παιδί που έχει ένα ή μερικά από τα

χαρακτηριστικά, συν11θως εμφανίζεται ως συγκερασμός γνωρισμάτων.
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3.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά

Τα αυτιστικά παιδιά όταν γεwηθούν δεν διακρίνονται για σωματικά προβλι1ματα.

παθολογικής φύσεως. Δεν παρουσιάζουν. δηλαδή. προβλ11ματα μεταβολισμού. αναπνευσΤΙΚ11ς ή

κυκλοφορικής φύσεως. ενώ το βάρος και το ύψος τους αναπτύσσονται κανονικά. Τα αισθηΤΙ1ρια

όργανά τους λειτουργούν κανονικά μολαταύτα αντιμετωπίζουν θέματα ως προς την επεξεργασία

των ερεθισμάτων. Το σώμα αρκετών ατόμων με αυτισμό παρουσιάζει μια λειτουργΙΚ11

δυσκαμψία και προβλήματα στον κινητικό συντονισμό.

Το νοητικά γνωρίσματα των παιδιών με αυτισμό, λόγω ακριβώς της αδυναμίας επικοινωνίας

των παιδιών δεν είναι εφΙΚΤΙ1 η εκτίμηση της αδυναμίας τους. ΣυνΙ1θως, μα όχι πάντα, η

νοημοσύνη των αυτιστικών παιδιών είναι χαμηλότερη του κανονικού, ενώ ένα 25% διαθέτει

σχεδόν κανονική νόηση. Τα περισσότερα παιδιά διαθέτουν ελαφρά 11 μέτρια νοηΤΙΚ11 υστέρηση.

Σημαντική σημείωση, ο αυτισμός και η νοητική υστέρηση είναι δύο τελείως διαφορετικές

μορφές αναπηρίας που μπορεί όμως να συνυπάρχουν χωρίς να είναι ταυτόσημες και

αλληλεπικαλυπτόμενες. Επιπλέον, σε μεΤΡΙ1σεις της νοημοσύνης των παιδιών βρέθηκε μια

αδυναμία κατανόησης των αφηρημένων εwοιών και μια προσκόλληση και δέσιμο με το

πρακτικό και το συγκεκριμένο. Η φαντασία, επομένως. είναι περιορισμένη. Από την άλλη, η

μνήμη λειτουργεί σε πολύ καλό επίπεδο αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αριθμομνημόνων

αυτιστικών ατόμων. Ορισμένοι εκτελούν νοητές πράξεις. ενώ έχουν και πολύ καλή επίδοση στη

μουσική.

3.2.2. Ειδικά χαραιcτηριστικά

Τα ειδικά χαρακτηριστικά του αυτιστικού παιδιού στρέφονται γύρω από τα γνωρίσματα που

συγκεντρώνει στην καθημερινή ζω11 του και γενικά τον τρόπο και το είδος της διαβίωσής του.

Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε τα γνωρίσματα της συμπεριφοράς ως ακολούθως:

-κλείσιμο στο Εγώ -ανάγκη αμεταβλητότητας-δέσιμο με αντικείμενα

-γλωσσική επικοινωνία -αισθι1ματα. συναισθήματα, παραισθΙ1σεις 11 φοβίες

-στερεότυπες κινήσεις (αμφιταλαντεύσεις. Κ1νήσεις κεφαλιού, χεριών, βάδισμα κλπ.)

-αυτοεπιθετικότητα -οργάνωση του προσωπικού χώρου

-γενεΤΙ1σιες ορμές -ρυθμός ανάπτυξης

-ύπνος -διατροφή

-ενδυμασία
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Κλείσιμο στο Εγώ

Το αυτιστικό παιδί φαίνεται να ζει στο δικό του απομονωμένο και 11συχο κόσμο αγνοώντας

ακόμη και τη μητέρα του, παραμερίζοντάς την όπως τα αντικείμενα. Επιζητά τη μοναξιά και το

ατομικό παιχνίδι μη δεχόμενος τη προσπέλασ11 του από άλλο κόσμο. Στις προσπάθειες του

κόσμου για επικοινωνία οι αντιδράσεις του είναι θορυβώδεις, αγχώδεις και έντονες. Δύσκολα

δέχεται κάποιον ενήλικα πλάι του και όταν κάποιος καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του

γίνεται αντικείμενο του παιδιού που προσκολλάται πάνω του και δύσκολα δέχεται την αλλαγή ή

την αντικατάστασή του από άλλον. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν ούτε με συνομήλικα παιδιά να

επικοινωνήσουν, αποφεύγοντάς τα 11 ακόμα επιτίθενται και χτυπούν, δαγκώνουν 11 σπρώχνουν.

Ανάγκη αμεταΒλητότηταc:-δέσιμο με αντικείμενα

Στοιχείο της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης του παιδιού είναι η ανάγκη του για σταθερό

περιβάλλον, το οποίο αποτελεί στΊ1ριγμα για να επικοινων11σει με την πραγματικότητα, τη

συνεχώς μεταβαλλόμενη, και να την επιδεχθεί πιο εύκολα. Το αυτιστικό παιδί, όμως, επιμένει

και εμμένει σε ένα σταθερό και αυστηρά αμετάβλητο περιβάλλον σε σημείο που η εμμονή αυτή

προκαλεί μια παθολογικά κατάσταση που εμποδίζει ακόμη και την περαιτέρω κοινωνικοποίηση

του. Το αυτιστικό παιδί όταν παρατηΡ11σει 11 νιώσει αλλαγές στο περιβάλλον διακατέχεται από

έντονη αγωνία και αντιδρά έντονα. Οι αλλαγές αναφέρονται τόσο σε αλλαγές προσώπων, που

ασχολούνται μαζί του, όσο και αντικειμένων, καθότι το δέσιμο του αυτιστικού με αντικείμενα

είναι έντονο ακόμη και με χαλασμένα αντικείμενα. Η εμφάνιση του άγχους γίνεται εμφανής στη

συμπεριφορά του παιδιού από τη στιγμή που θα παρατηρήσει αλλαγή λεπτομερειών, όπως,

αλλαγή θέσης αντικειμένου, ωραρίου, ακόμη και του συνηθισμένου δρομολογίου. Όλα τα

αυτιστικά παιδιά είναι άτομα ρουτίνας.

Το κλείσιμο του αυτιστικού παιδιού στον εαυτό του και η επίμονη θέση για σταθερό και

αμετάβλητο περιβάλλον είναι τα δύο βασικά και πρωτογενή χαρακτηριστικά γνωρίσματα του

αυτισμού.

ΓλωσσιΚΊ) επικοινωνία

Η γλωσσική επικοινωνία των αυτιστικών παιδιών παρουσιάζει αρκετή δυσκολία και

βρίσκεται σε άρρηκτη σχέση με την ικανότητα του αυτιστικού ατόμου για επικοινωνία. Από τα

παιδιά αυτά άλλα μιλούν και άλλα όχι, ενώ αυτά που μιλούν προφέρουν πρώτα τα ουσιαστικά

και κατόπιν τα ρήματα.

Τα παιδιά με αυτισμό διακρίνονται για την έλλειψη ικανότητας να συνδυάσουν τη πρακτική

με τη θεωρηΤΙΚ11 γνώση καθώς δυσκολεύονται να κατανΟ11σουν την αφηρημένη έwοια, γι αυτό
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και για τα παιδιά αυτά κάθε λέξη υπάρχει συναΡτΊ1σει ενός υπαρκτού πράγματος. Συγκριτικά με

τα υπόλοιπα παιδιά το λεξιλόγιο του είναι αρκετά περιορισμένο χρησιμοποιώντας λίγες λέξεις

που γνωρίζουν το περιεχόμενό τους. αλλά και μερικές που αγνοούν τη σημασία τους.

Ο λόγος των παιδιών είναι άρρυθμος και μονότονος. ενώ από τα πλέον χαρακτηριστικά

γνωρίσματα των μικρών αυτιστικών παιδιών είναι η παπαγαλίστική επανάληψη στον προφορικό

τους λόγο. Σπανίως )'J)ησιμοποιεί το εγώ ενώ τις πιο πολλές φορές μιλάει μόνο του και για τον

εαυτό του σε δεύτερο πρόσωπο. Σε ερωτήσεις η απάντησή του είναι η ίδια η ερώτηση που του

έγινε. Στην ομιλία επίσης σημειώνει διάφορα άλματα καθώς μπορεί ξαφνικά να εκφράσει μια

πλ11ρως ορθή συντακτικά και γραμματικά πρόταση, ενώ λίγο πριν δεν έλεγε ούτε καν λέξη. Ένα

άλλο γνώρισμα της ομιλίας είναι η ιδιοσυγκρασιακή ομιλία, που γίνεται κατανοητΊ1 ως μέρος

μια γενΙΚ11ς επικοινωνιαΚ11ς ανεπάρκειας και που δηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος 11 ανάγκης να

μοιραστούν με τον ακροατή ένα γενικότερο πλαίσιο αλληλεπίδρασης στο οποίο εμπλέκονται

ενεργά και οι δύο.

Καταληκτικά, δυσανασχετούν με την ηχορύπανση και τις δυνατές φωνές. ενώ αποφεύγουν

την ΟΠΤΙΚ11 επαφ11 με το συνομιλητή τους. Αντιθέτως, προτιμούν τις χαμηλές φωνές και μπορούν

να προσέξουν μια συνομιλία που δεν τα αφορά. Το ενδιαφέρον τους προσελκύουν οι

μαγνητοφωνημένες συζητήσεις. τα παραμύθια καθώς και η μουσΙΚ11 και ο ρυθμός στον οποίο

στρέφουν την προσΟχ11 τους.

Αισθήματα. συναισθ1]ματα. παραισθήσεκ 1] φoβίεc;

«Η εμπειρία της παιδικής ηλικίας μπορεί να συνοψιστεί αποτελούμενη από δύο κυρίαρχες

βιωματικές καταστάσεις: σύγχυση και τρόμος», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Jerry που σε

ηλικία 5 ετών διεγνώσθη ως αυτιστικός από τον Leo Kanner και στα 31 του μίλησε για την

παιδική ηλικία στον ψυχίατρο Bel11porad.

Το παιδί με αυτισμό δείχνει ψυχρό και ανέκφραστο μπροστά στις εκδηλώσεις αγάπης των

γύρω του. δεν δείχνει την ευχαρίστησή του, απλά αποδέχεται το επιθυμητό αντικείμενο με

παγερ11 έκφραση, χωρίς χαμόγελο. Η δυσαρέσκειά του εκδηλώνεται με κραυγές. χτυπήματα,

άσκοπες κιν11σεις ή παλινδρομ11σεις. Τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να προκαλέσει η απομάκρυνση

αγαπημένου προσώπου, η αλλαγ11 περιβάλλοντος, η απομάκρυνση αγαπημένου αντικειμένου ή

και η πιεσΤΙΚ11 επικοινωνία. Επιπλέον, το παιδί με αυτισμό έχει αρκετές συναισθηματικές

αστάθειες, γκρίνιες και μεταπτώσεις, ενώ η διάθεσ11 του μπορεί να αλλάξει για μη προφανής

λόγους και απρόβλεπτες αιτίες. Δεν εκφράζει φανερ11 συμπάθεια 11 χαρά για τη λύπη ή την χαρά

των γύρω του. Δεν είναι λίγες οι φορές που μπορεί να δούμε ένα αυτιστικό παιδί να γελάει, τη

στιγμ11 που κάποιος υποφέρει.
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Από την άλλη, κάποιες φορές το αυτιστικό παιδί δείχνει την εντύπωση κωφού. καθώς

δείχνουν να μην αντιδρούν στους κανονικούς θορύβους και την ομιλία. αλλά είναι ευαίσθητα

στους ψίθυρους και το θρόισμα του ανέμου. Μερικά παιδιά καλύπτουν τα αυτιά ή τα μάτια τους

στους έντονους θορύβους. ενώ εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο άκουσμα της μουσικής και

των ρυθμικών ήχων. Ως προς την αφή δέχονται τα μαλακά αντικείμενα. δεν δέχονται όμως το

χάδι, ενώ μερικά δεν ανέχονται ούτε το παραμικρό άγγιγμα. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι η

ανοχή τους στο κρύο και τη ζέστη. αλλά και στον πόνο. σε τέτοιο σημείο μάλιστα που να

αυτοτραυματίζονται, χωρίς να δείχνουν την παραμικρή ευαισθησία. Η αντίδρασ11 τους στις

οσμές δεν χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία, καθότι μάλιστα τους αρέσουν οι ωραίες γεύσεις,

αλλά δεν εκφράζουν δυσφορία στη δυσοσμία. Η όρασ11 των παιδιών με αυτισμό δεν παρουσιάζει

προβλήματα, αδιαφορούν για το δυνατό φως, αλλά δείχνουν προτίμηση για λαμπυρίζουσες

επιφάνειες και ανακλάσεις του φωτός.

Αξιοπρόσεκτο είναι το βλέμμα των παιδιών με αυτισμό που ομοιάζει με βλέμμα στο κενό,

ενώ αποφεύγουν το κοίταγμα στο πρόσωπο του συνομιλητι1. Επίσης, παρακολουθούν τις

συζητήσεις που γίνονται στο χώρο που κινούνται όσο και αν μας δίνουν την εντύπωση της

νοηΤΙΚ11ς απουσίας τους και αυτό γίνεται εμφανές από τις αντιδράσεις άγχους και αγωνίας τους,

ενώ νομίζουμε ότι δε μας προσέχουν. Όταν αρχίσουν να μας κοιτάζουν. έχουμε μια πρώτη

ένδειξη επικοινωνίας με την πραγματικότητα.

Ένα επιπλέον και σημαντικό στοιχείο είναι οι φοβίες που νιώθουν τα παιδιά με αυτισμό και

οι παραισθήσεις που συχνά δείχνουν ότι βιώνουν. Η στάση του κάποιες φορές δηλώνει ότι

ακούει ανύπαρκτες φωνές, να ασχολείται με ένα φανταστικό αντικείμενο. Αποτέλεσμα των

παραισθ11σεών του είναι ο τρόπος συμπεριφοράς προς τα αντικείμενα 11 τα παιχνίδια του. Πιθαν11

εξ11γηση στις παραισθ11σεις του μπορεί να αναζητηθεί για τα ανεξ11γητα κλάματα 11 γέλια, ενώ

υφίσταται και το ενδεχόμενο το γέλιο να προκύπτει και από την ενθύμηση κάποιου αντικειμένου

ή γεγονότος που του προκαλεί ευχαρίστηση. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο μπορεί στο παιδί να

δημιουργείται η φοβία και το ανεξ11γητο κλάμα. Καταλ11γοντας, σημαντικός αριθμός παιδιών

φαίνεται να διακατέχεται από φοβίες για πράγματα που σε άλλες περιστάσεις 11 για πολύ κόσμο

δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. κι όμως, τα παιδιά αυτά δείχνουν με την αντίδρασ11 τους να

αποφεύγουν ένα αντικείμενο σαν ακριβώς να συνδέεται με κάποια άσχημη εμπειρία.

Στερεότυπες κιν1)σεις (αμφιταλαντεύσειc., Kιν1)σειc. κεφαλιού, χεριών, βάδισμα κλπ.)

·Ενα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα των αυτιστικών παιδιών είναι η στάση του

σώματος και οι στερεότυπες κιν11σεις που ξεπερνούν σε διάρκεια το πρώτο έτος της ηλικίας. Οι

κιν11σεις αυτές των παιδιών είναι σταθερές και ακούραστα επαναλαμβανόμενες. Δεν είναι λίγες

42



οι φορές μάλιστα που η κίνηση αυτή συγχρονίζεται και με κάποια μελωδία. Κάποιοι

ψυχαναλυτές θεωρούν ότι η κίνηση αυΤ11 δηλώνει την αίσθηση αποστέρησης που ένιωσαν τα

παιδιά αυτά κατά την παιδική τους ηλικία, όπως αυτή της μητρικής αγκαλιάς. Την ιδιομορφία

αυΤ11 πρέπει να τη δημιουργεί κάποια δυσφορία που προσπαθούν να απομακρύνουν, ενώ δεν

είναι λίγες οι φορές που επιδιώκουν να βρουν διέξοδο με αυτό τον τρόπο στην αμηχανία 11 σε

κάτι που τα ενοχλεί. Οι στερεότυπες κιν11σεις δεν είναι όλες ίδιες στα παιδιά με αυτισμό, αλλά

μπορούν να πάρουν κάποια από τις ακόλουθες μορφές:

• Αμφιταλαντεύσει(. Οι αμφιταλαντεύσεις είναι κιν11σεις χαρακτηριστικές για τα

περισσότερα αυτιστικά παιδιά. Καθισμένα κινούν το σώμα τους δεξιά-αριστερά και

κυρίως μπρος-πίσω. Όρθια κινούνται δεξιά-αριστερά 11 ανασηκώνονται στο ένα πόδι,

ενώ άλλοτε ξαπλωμένα στριφογυρίζουν γρήγορα βάζοντας τα χέρια τους στο

πρόσωπο ή κρατώντας τα πίσω, συν11θως τεντωμένα.

• Κινήσεις κεφαλιού. Εξίσου χαρακτηριστικές, αλλά και επικίνδυνες είναι οι κινήσεις

του κεφαλιού. Αρκετά παιδιά καθιστά ή όρθια κινούν σαν εκκρεμές το κεφάλι τους

μπρός-πίσω, έχοντας τεντωμένο το σώμα και τα χέρια. Είναι συνήθως ακουμπισμένα

κάπου και με την κίνηση αυΤ11 χτυπούν το κεφάλι τους με δύναμη, με αποτέλεσμα να

αυτοτραυματίζονται επικίνδυνα. Χτυπώντας το κεφάλι τους δείχνουν να μην πονούν,

αντιδρούν έντονα στην προσπάθεια των δικών τους να σταματήσουν, ενώ δίνουν την

εντύπωση ότι παίζουν με το κεφάλι τους.

• Κιν/ίσεις χεριών. Πολλά είναι τα αυτιστικά παιδιά που κινούν σε παράξενους

σχηματισμούς τα χέρια τους. Έχοντας τα χέρια προς τα εμπρός ή σε έκταση, τα

κινούν πάνω-κάτω, σα να φτεροκοπούν. Στα περισσότερα αρέσουν να κινούνται με

κυκλικές κιν11σεις ή να στριφογυρίζουν τα αντικείμενα με μεγάλη επιδεξιότητα.

Μερικά πάλι δαγκώνουν ένα δάχτυλο, συν11θως το ίδιο και όταν έχουν άγχος, σε

σημείο να μένει μόνιμο σημάδι.

• Βάδισμα. Τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό έχουν ιδιόμορφο βηματισμό. Περπατούν

στις μύτες των ποδιών τους, με μΙΚρ11 κάμψη προς τα εμπρός, σε σημείο να

νομίζουμε ότι είναι έτοιμα να πέσουν. Το περπάτημα τους χαρακτηρίζεται

ασυντόνιστο και υποτονικό, ενώ δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να πέσουν

μπρούμυτα στο έδαφος και άλλα περπατούν με πηδ11ματα.
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• Μορφασμοί. Οι μορφασμοί εμφανίζονται σε αρκετά παιδιά, με ποικιλία μορφών.

Μισοκλείνουν τα μάτια, σα να τα ενοχλεί το φως, ζαρώνουν το μέτωπο,

ανοιγοκλείνουν το στόμα ή τα μάτια. Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας μορφασμός

σταματάει για να αντικατασταθεί από έναν άλλον.

Αυτό-επιθετικότητα

Ένα από τα πιο επικίνδυνα γνωρίσματα της φύσης του αυτισμού είναι επιθετικότητα των

παιδιών προς τον ίδιο τους τον εαυτό. Εκτός από τα χτυπήματα στο κεφάλι, το παιδί με αυτισμό

σε στιγμΙ1 κρίσης μπορεί να τραυματίσει το σώμα με τα νύχια , να χτυπάει με τα χέρια το

πρόσωπό του ή να ξεριζώνει τα μαλλιά του. Οι γονείς πολλές φορές απελπίζονται από αυτού του

είδους τις συμπεριφορές και πέρα από τη διασάλευση της οικογενειακής ηρεμίας μπορεί να

προκληθούν στο παιδί μολύνσεις από τις πληγές με σοβαρές συνέπειες. Πιθανή αιτία τέτοιας

συμπεριφοράς μπορεί να θεωρηθούν τα δυσάρεστα συναισθΙ1ματα, που προσπαθεί να

αντιμετωπίσει το παιδί. Μια τέτοια συμπεριφορά βελτιώνεται σταδιακά μαζί με τη συνολΙΚ11

κατάσταση του παιδιού.

Οργάνωση του προσωπικού χώρου

Ο τρόπος με τον οποίο έχουν «κυριαρχήσει» στο χώρο τα αυτιστικά παιδιά είναι

αποτέλεσμα της έμφυτης ανάγκης τους για αντίσταση στην αλλαγή. Στο σπίτι τους αρέσει να

μένουν σε ένα δωμάτιο και σε μια ορισμένη θέση, ενώ στο σχολείο επιδιώκουν να

απομονώνονται σε μια γωνιά. Χρειάζονται αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν σε ένα νέο

περιβάλλον. Όταν μάθουν τη θέση τους κανένας συμμαθητΊις τους δεν έχει το δικαίωμα να

«καταλάβει» τη θέση τους έστω και προσωρινά. Αρκετά παιδιά είναι κλειστοφοβικά και

αντιδρούν έντονα στους κλειστούς χώρους, ενώ αντίθετα στην εξοχή δεν αισθάνονται κανένα

φόβο και δραστηριοποιούνται με πολλούς ποικίλους τρόπους. Αντιμετωπίζουν προβλ11ματα

προσανατολισμού, ενώ θυμούνται αρκετά καλά τις γνωστές διαδρομές και δυσανασχετούν στις

αλλαγές των δρομολογίων.

Γενικά, τα αυτιστικά παιδιά έχουν ένα δικό τους τρόπο να κατέχουν και να διεκδικούν το

χώρο, χωρίς να τα ενδιαφέρει να τον οργανώσουν.

ΓενετΊ]σιεζ ορμές

Τα αυτιστικά παιδιά και οι έφηβοι αυνανίζονται και πολλές φορές παρουσία άλλων. Στην

aPX1l εξετάζουν και παίζουν με τα γεννητικά τους όργανα μέχρι το σημείο που ανακαλύπτουν
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την απόλαυση της ηδον11ς. Στην περίοδο της εφηβείας δημιουργείται μεγάλη αναστάτωση.

κυρίως στα αγόρια λόγω της στύσης. Αν και παρουσιάζουν δειλία είναι ικανά να συνάψουν

σχέσεις με το άλλο φύλο. Δημιουργούν τρυφερούς συναισθηματικούς δεσμούς και αναζητούν με

αγωνία το σύντροφό τους όταν αυτός απουσιάζει ή χαθεί.

Ρυθμός ανάπτυιης

Όπως είναι γνωστό. η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φυσιολογικών παιδιών είναι σταδιακή

και εξελικτική, περνώντας από το ένα στάδιο στο άλλο σιγά-σιγά και προοδευτικά. Τα αυτιστικά

παιδιά, όμως. παρουσιάζουν ιδιορρυθμίες στην ανάπτυξή τους. Αρκετές φορές αναπτύσσονται

με άλματα ή αντίθετα παλινδρομούν σε προηγούμενα στάδια. Τα αντίθετα αυτά γνωρίσματα

είναι δυνατόν να εμφανίζονται σε διαφορετικά χρονικά διασΤ11ματα, στο ίδιο παιδί.

Η ανάπτυξη με άλματα είναι συνήθως εμφαν11ς στη γλωσσΙΚ11 εξέλιξη και δραστηριοποίηση.

Πολλές φορές από την πλ11ρη αδράνεια και την παθητικότητα, είναι δυνατόν να περάσει σε

κάποια δραστηριότητα αρκετά σωστή. Κάθε άλμα στη ανάπτυξη του παιδιού επηρεάζει ευνο'ίκά

κυρίως την κοινωνικοποίηση και την όλη κατάστασή του.

Από την άλλη, στην παλινδρόμηση, ενώ το παιδί έχει προοδεύσει στην επικοινωνία και σε

άλλους τομείς, ξανακλείνεται στον εαυτό του χωρίς να μιλάει, πέφτει σε πλήρη αδράνεια και

εμφανίζει ιδιόρρυθμες συμπεριφορές, που είχε σε προηγούμενα στάδια της ανάπτυξής του.

Ύπνοι::;

Όπως στα φυσιολογικά παιδιά, έτσι και στα αυτιστικά η συμπεριφορά κατά τον ύπνο είναι

διαφορεΤΙΚ11 σε κάθε παιδί. Κάποια είναι ιδιαίτερα αν11συχα, ιδίως κατά τους πρώτους μ11νες,

ενώ άλλα είναι ανήσυχα όλη τη νύχτα και κοιμούνται ελάχιστα. Μερικά, προτιμούν να μένουν

ξάγρυπνα τη νύχτα και να κοιμούνται την ημέρα, ενώ άλλα παραμένουν ξαπλωμένα στο κρεβάτι

τους ξάγρυπνα χωρίς να παραπονιούνται.

Γενικά τα αυτιστικά παιδιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποκοιμηθούν. Δίνουν

μεγάλη σημασία στη «τελετουργία» του ύπνου. Κρατούν το χέρι ή το αυτί της μητέρας 11 ένα

παιχνίδι, στερεότυπες κιν11σεις που υπάρχουν και στα φυσιολογικά παιδιά, αλλά που πολύ

γρήγορα εξαφανίζονται.

ΔιαΤΡΟΨ1)

Τα περισσότερα αυτιστικά παιδιά διακατέχονται από μια παθηΤΙΚ11 στάση στη διαδικασία

του φαγητού, που μπορεί να είναι εμφαν11ς από τις πρώτες μέρες του θηλασμού. Ενώ, δηλαδ11,

θηλάζουν κανονικά και δέχονται ευχάριστα το μητρικό γάλα, δεν αναζητούν τη θηλ11 όταν τους
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ξεφύγει. Το ίδιο συμβαίνει και καθώς μεγαλώνουν. τρώνε με λαιμαργία τις λιχουδιές που τους

προσφέρουν, χωρίς να τις αναζητούν όμως, ακόμη και αν πεινούν.

Ο τρόπος που τρώνε επίσης διαφέρει από παιδί σε παιδί. Άλ) α είναι πολύ λαίμαργα και

τρώνε πολύ γρήγορα τις τροφές τους καταπίνοντάς τις αμάσητες. ενώ άλ) α καθυστερούν

υπερβολικά στο φαγητό, ενώ δεν είναι λίγα εκείνα που προτιμούν τις υγρές ή αλεσμένες τροφές.

Ένα σημαντικό στοιχείο των διατροφικών συνηθειών των παιδιών είναι οι ιδιορρυθμίες τους

ως προς τη σειρά που θα σερβιριστούν ξεκινώντας από το φρούτο και μετά το φαγητό. Άλλα

παιδιά αρνούνται να πιουν υγρά ή καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες. Η χειρότερη ιδιοτροπία

έχει να κάνει με τα παιδιά που τρώνε τα κόπρανά τους.

Ενδυμασία

Τα περισσότερα παιδιά νιώθουν ιδιαίτερη σιγουριά μέσα στα ενδύματά τους, ενώ είναι πολύ

λίγα αυτά που αντιδρούν έντονα στα καινούργια ρούχα. Η προσκόλληση στη λεπτομέρεια ισχύει

και για την ενδυμασία. αφού κάποια παιδιά εκφράζουν άγχος όταν παρατηρήσουν μια ατέλεια

στα ρούχα τους, από μια μικρή βρωμιά ως ένα σκίσιμο του ρούχου. Μερικά παιδιά προτιμούν να

μένουν γυμνά ή να γυμνώνονται μόνα τους, χωρίς υστερόβουλή σκοπιμότητα και χωρίς να

αισθάνονται νΤΡΟΠ11.

Γενικά τα αυτιστικά παιδιά προτιμούν τα μαλακά υφάσματα, είτε πρόκειται για ρούχα είτε

για κλινοσκεπάσματα, ενώ τους αρέσει να ξαπλώνουν σε μαλακές κουβέρτες 11 χαλιά.

3.3. Διάγνωση

Σύμφωνα με το DSM-IV-TR (2000) η επίσημη διάγνωση γίνεται γύρω 11 μετά το δεύτερο

έτος της ηλικίας και χρησιμοποιείται ένα πλέγμα βασικών ελλειμμάτων γνωστών και ως τριάδα

Wing και περιλαμβάνει αφενός ένα ποιοτικό έ/ λειμμα στην αμοιβαία κοινωνΙΚ11

αλληλεπίδραση. Επίσης, αφορά ένα ποιοτικό έλλειμμα στη λεκτική αλλά και τη μη λεΚΤΙΚ11

επικοινωνία και δραστηριότητα που απορρέει από τη δημιουργΙΚ11 φαντασία και τέλος ένα

σαφώς περιορισμένο ρεπερτόριο δραστηΡΙOτl1των και διαφερόντων.

Αναφορικά με το ποιοτικό έλλειμμα στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να

παρατηΡ11σει ο ειδικός συμπεριφορές που θα τον υποψιάσου για αυτισμό. Για παράδειγμα, η

έλλειψη συναίσθησης σε ότι αφορά την ύπαρξη και τα συναισθ11ματα των άλλων, καθώς και

ελλειμμαΤΙΚ11 συμπεριφορά στη σύναψη φιλίας με τους συνομηλίκους. Άλλες συμπεριφορές

μειονεΚΤΙΚ11ς κοινωνΙΚ11ς αλληλεπίδρασης είναι η απουσία 11 το μη φυσιολογικό παιχνίδι μα

άλλους, η ελλΙΠΙ1ς ή ανεπαρΚ11ς μίμηση δραστηΡΙΟΤ11των εντός και εκτός σπιτιού, χωρίς να
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κατανοεί το ακριβές περιεχόμενό τους, αλλά και η μη φυσιολογική επιδίωξη ανακούφισης σε

περιόδους αγωνίας ή τραυματισμού.

Από την άλλη το ποιοτικό έλλειμμα λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας σε

δραστηριότητες δημιουργΙΚ11ς φαντασίας στερείται στον τρόπο επικοινωνίας που άλλοτε είναι

ανύπαρκτες μέσω άναρθρων και άλογων κραυγών είτε ελλιπής με αναζήτηση της επικοινωνίας

με μη λεκτική επικοινωνία, όπως διερευνητική ματιά 11 χειρονομίες για να την υλοποιι1σουν. Το

φανταστικό παιχνίδι με ενήλικες, πρόσωπα ή ζώα βρίσκεται σε υπανάπτυξη 11 δεν εμφανίζονται

ποτέ, ενώ η δυσκολία έκφρασης και έναρξης κουβέντας καθώς και η στερεότυπη 11

επαναληπτική ομιλία είναι άλλο ένα γνώρισμα που επίσης μπορεί να παρατηρήσει και να

επισημάνει ο ειδικός ως γνωρίσματα του αυτισμού.

Το σαφώς περιορισμένο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων που μπορεί να

επισημάνει κανείς, περιλαμβάνει κινήσεις του σώματος είτε μεμονωμένων μελών του 11 σύνθετες

κιν11σεις ολόκληρου του σώματος. Επίσης μπορεί να διακριθεί μια σαφ11ς αγωνία για ασήμαντες

αλλαγές στο περιβαλλοντικό χώρο του, αλλά και μια άλογη εμμονή σε ρουτίνες και συνήθειες

με ακρίβεια που φθάνει στα όρια του ψυχαναγκασμού. Τέλος, αναφερόμαστε στα παιδιά με

αυτισμό με γνώρισμα ένα σαφώς περιορισμένο εύρος διαφερόντων και προκατάληψη γύρω από

κάποιο ή κάποια άλλα ενδιαφέροντα. Έτσι, η τριάδα των μειονεκτικών ελλειμμάτων εμφανίζεται

ως μια ποικιλία κιν11σεων, δραστηΡΙΟΤ11των και συμπεριφορών που αναγνωρίζει ο ειδικός ως

συνύπαρξη αυτών των ελλειμμάτων στην καθημερινότητα του παιδιού.

Βέβαια, το τριμερές αυτό ρεπερτόριο ελλειμματικής κοινωνικοποίησης, επικοινωνίας και

φαντασίας προσδιορίζει αφενός το ακριβές περιεχόμενο του προβλήματος, αλλά και την οπτική

που πρέπει ο ειδικός να εστιάσει. Οι προοπτικές μάλιστα για πρόοδο και βελτίωση του παιδιού

αυξάνονται αν η αντιμετώπισή του ξεκινήσει από τη νηπιαΚ11 ηλικία και με σταθερή,

προσεγμένη επίβλεψη από ειδικό.

3.4. Σύνδρομο Aspergeι-

Ο όρος σύνδρομο ΑSΡeΓgeΓ χρησιμοποιείται για να εκφράσει και να περιγράψει την πιο

ήπιας και λειτουργικότερης μορφ11ς του φάσματος του αυτισμού. Όπως και οι άλλες

καταστάσεις που περιλαμβάνονται στο φάσμα του αυτισμού, το σύνδρομο ΑSΡeΓgeΓ,

αντιπροσωπεύει μια νευρολογΙΚ11 διαταραΧ11 της ανάπτυξης, άγνωστης αιτιολογίας, στην οποία

εκδηλώνονται αποκλίσεις ή ανωμαλίες σε τρεις τομείς της ανάπτυξης:

./ την κοινωνΙΚ11 αλληλεπίδρασηκαι τις κοινωνικέςδεξιότητες

./ τη χΡ11ση της γλώσσαςγια επικοινωνιακούςσκοπούς και
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./ ορισμένα συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες

εκδηλώσειςκαι ένα περιορισμένοαλλά έντονο εύρος ενδιαφερόντων.

Τα άτομα αυτά διακρίνονται σε ειδικά ενδιαφέροντα όπως υπολογιστές, γλώσσες.

φωτογραφικές μηχανές, πολύ εξελιγμένα. έχουν όμως. προβλ11ματα και δυσκολίες σε

καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες. Ο ίδιος ο ΑSΡeΓgeΓ πίστευε ότι η τυΠΙΚΙ1 κατάσταση

δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ στα κορίτσια. εκτός των περιπτώσεων που πάσχουν από

εγκεφαλοπάθειες.Η πλειονότητα των πασχόντων είναι άνδρες. Σε έρευνά τους οι Howling και

ΜΟΟΓe (1997) βΡΙ1καν ότι η αναλογία ανδρών γυναικών σε ένα δείγμα 190 αποδεδειγμένα

πασχόντων με σύνδρομο ΑSΡeΓgeΓ Ι1ταν 10,3: 1. Σε άλλες έρευνες οι προσεγγίσεις διαφέρουν

μεταξύ τους από 4,7:1 (Wing, 198Ί)ως 10:1 (GίlΙbeΓg, 1991).

Σημαντικό να επισημανθεί κρίνεται η διαφοροποίηση μεταξύ του αυτισμού όπως τον όρισε

ο Kanηel" και του συνδρόμου ΑSΡeΓgeΓ μέσα από τη διαφορετική στάση γονέων αλλά και της

συμπεριφοράς των ίδιων των ατόμων πασχόντων από το σύνδρομο. Συγκεκριμένα οι γονείς των

παιδιών που ανήκαν στην αυτιστική ομάδα φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για προβλήματα

σχετιζόμενα με τη γλωσσική ικανότητα' στην ομάδα του ΑSΡeΓgeΓ, όμως, τείνουν οι γονείς να

επικεντρώνουν την προσοχή τους γύρω από τη γλώσσα, την κοινωνική ανάπτυξη ή

συμπεριφοριστικές δυσκολίες.

Υπάρχουν, επίσης. διαφορές ακόμη και στην ηλικία που η γονείς στρέφονται στην

αναγνώριση του συνδρόμου. Στην αυτιστική ομάδα η μέση ηλικία διάγνωσης βρίσκεται στα 5.5

χρόνια, ενώ στην ομάδα των παιδιών με σύνδρομο ΑSΡeΓgeΓ, πολύ αργότερα, στα 11,3 χρόνια.

Σχεδόν στο σύνολό του (88,7%) των παιδιών με αυτισμό έχουν διαγνωσθεί πριν το JΟ έτος της

ηλικίας τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στα παιδιά με σύνδρομο ΑSΡeΓgeΓ βρίσκεται μόλις στο

45%.

Για την καλύτερη κατανόηση του συνδρόμου και τη διαφοροποίησ11 του από το ευρύτερο

φάσμα του αυτισμού χρειάζεται να επισημανθούν τα ακόλουθα σημεία. Πολλές περιπτώσεις του

Kanηel" παρουσίαζαν μια ξεκάθαρη πνευματική καθυστέρηση, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις

που επισΙ1μανε ο ΑSΡeΓgeΓ που διακρίνονταν από μια κανονικότητα ή και, ορισμένες φορές, μια

ανώτερη ευφυΙα. Δεύτερον, πολλές από τις περιπτώσεις του Kannel" παρουσίαζαν μεΡΙΚ11 ή

ολική απουσία λόγου, ενώ του ΑSΡeΓgeΓ έτειναν προς ένα κανονικό λεξιλόγιο (συχνά

ασυνήθιστο για την ηλικία και το κοινωνικό υπόβαθρο). Παρόλα αυτά Ι1ταν ανίκανοι να

πραγματοποη1σουν φυσιολογικές, κοινωνικές συζητήσεις και είχαν σοβαρές στο να

καταν011σουν αφηρημένες έννοιες. Ανέκδοτα, σαρκασμοί, ειρωνεία ή αλληγορία τίθενται ως

ειδικότερα προβλιlματα. Τρίτον, αρκετά από τα παιδιά του Kanηel" έτειναν σε αποφυγιι της
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κοινωνΙΚ11ς επικοινωνίας, ενώ εκείνα με σύνδρομο Asperger Ι1ταν αρκετά. Γενικά πάντως.

μπορεί να επισημάνει κανείς αρκετές διαφορές. Μόνο γύρω στο 11 % των περιπτώσεων του

Kanner έχει αναφερθεί με καλΙ1 κοινωνΙΚ11 εξωστρέφεια σχετικά με κατοπιν11 ανεξαρτησία και

κοινωνΙΚ11 καταξίωση. Σε αντίθεση, τα παραδείγματα του Asperger είχαν επιτύχει αξιοπρόσεκτα

αποτελέσματα στη συνέχεια της ζωής τους, συμπεριλαμβάνοντας στο πληθυσμό τους καθηγητές

πανεπιστημίων, μαθηματικούς, χημικούς και υψηλά ιστάμενους κοινωνικούς λειτουργούς. Έτσι

λοιπόν, μπορεί να καταλάβει κανείς με ανάγλυφο τρόπο την έκταση αλλά και τη διαφοροποίηση

του αυτισμού όπως τον προβάλλει ο Kanner και του αυτιστικού συνδρόμου όπως παρουσιάζεται

από τον Asperger.

3.5. Αίτια

Μέχρι σήμερα, τα αντικειμενικά αίτια του αυτισμού είναι άγνωστα. Παρά το γεγονός, ότι

από διάφορους ερευνητές έχουν ανακοινωθεί θεωρίες, δεν υπάρχει καμία έρευνα που να

αποκαλύπτει το πλΙ1ρες φάσμα των παραγόντων δημιουργίας του αυτιστικού συνδρόμου.

Επιγραμματικά, μια γενική κατηγοριοποίηση των αναγνωρισμένων παραγόντων θα μπορούσε να

έχει ως εξΙ1ς- οργανικοί, κληρονομικοί και ψυχογενετικοί παράγοντες.

Στους οργανικούς παράγοντες, που υποστηρίζουν οι θιασώτες της βιολογικής θεωρίας,

αναφέρονται ως αίτια του αυτισμού οι αλλοιώσεις του εγκεφαλικού φλοιού από οργανικές ή

μεταβολικές αιτίες. Η θεωρία αυτή κερδίζει συνεχώς έδαφος καθότι δεν είναι λίγα τα

παραδείγματα παιδιών με αυτισμό που πάσχουν από εγκεφαλοπάθειες, όπως κρίσεις επιληψίας.

Παρόλα αυτά όμως δεν γίνεται πλήρως αποδεκτΊl θεωρία, γιατί τα στατιστικά δεδομένα

ενίσχυσης της θέσης είναι μΙΚΡΙ1ς σημασίας, καθότι οι εγκεφαλοπάθειες δεν είναι κοινό

γνώρισμα σε όλα τα παιδιά με αυτισμό.

Οι κληρονομικοί παράγοντες, με τη σειρά τους, είναι μια κατηγορία παραγόντων που από

την επίσημη εμφάνιση του αυτισμού είχε πολλούς υποστηρικτές, θεωρώντας ότι μεγάλο μέρος

των παιδιών προέρχονται από οικογένειες με ψυχοπαθολογικές διαταραχές. Η θεωρία αυτΊΙ,

βέβαια, αντικρούεται πολύ εύκολα, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι η πλειοψηφία των

αυτιστικών παιδιών γεwιέται σε οικογένειες με υψηλό νοητικό επίπεδο, χωρίς διαταραχές,

ασχέτως αν ορισμένες μητέρες εμφάνισαν διαταραχές. όπως ορισμένοι γονείς παιδιών με ειδικές

ανάγκες. Ένα άλλο στοιχείο που υποθάλπει τη θεωρία αυτή είναι το σπάνιο της γέwησης

δεύτερου παιδιού με αυτισμό στην ίδια οικογένεια.

Η πιο παλιά θεωρία για τα αίτια εμφάνισης του αυτισμού είναι αυτΊΙ των ψυχογενετικών

παραγόντων. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο αυτισμός είναι η αντίδρασΙ1 του παιδιού σε ένα

εχθρικό και αφιλόξενο περιβάλλον που για το ίδιο συγκρότησαν οι γονείς του και ιδίως η
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απορριπτική και αγχωΤΙΚ11 μητέρα του. Γνώρισμα που ενισχύει αυτΊ1 τη θεώρηση είναι το υψηλό

νοητικό και κοινωνικό επίπεδο των γονέων, που είναι πολυάσχολοι, ψυχροί και αδιάφοροι, ενώ

αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στο παιδί τους. Βέβαια, η αντίρρηση στην όλη θεωρία βρίσκεται

στην αδυναμία της να αποδείξει ότι παιδιά που έζησαν ίδιες ή χειρότερες συνθ11κες απόρριψης

και ψυχρότητας, όπως τα παιδιά των ιδρυμάτων, διακρίνονται από τα ίδια ή διαφορετικά από τα

αυτιστικά παιδιά συμπτώματα.

Έτσι λοιπόν, μπορεί κανείς ολοκληρώνοντας την θεώρηση των αιτίων του αυτισμού να

διακρίνει ότι δεν υπάρχει θεωρία που να καλύπτει στο σύνολο την οντότητα του αυτισμού και

τις απαρχές του. Ίσως θα μπορούσε να εκφράσει κανείς τον αυτισμό ως ένα κράμα

προδιαθέσεων οργανικών ή κληρονομικών, που δεν αφ11νονται από το περιβάλλον διαβίωσης

ανεπηρέαστο.

3.6. Επιδημιολογία

Η καταγεγραμμένη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται ως διαταραχή ο αυτισμός,

εξαρτάται, ως επί των πλείστων, στο χρόνο διάγνωσης και ορισμού του. Η συχνότητα επί των

γενν11σεων επισημαίνει ένα ποσοστό 16 γεννήσεων στις 10,000 γενν11σεις (μέτρηση Wing and

Gould, Ηνωμένο Βασίλειο, ΚΡΙτΊ1ΡΙΟ: 24 στοιχεία της κλίμακας διαβάθμισης Lotter, 1976) 11 9,5

παιδιά στις 10,000 γενν11σεις (μέτρηση Gillberg και συνεργατών, Σουηδία, ΚΡΙτΊ1ΡΙΟ: DSM-III-R,

1991) ή πιο σύγχρονη έρευνα 22 παιδιά στις 10,000 γεννήσεις (μέτρηση Chakrabati and

Fοιηbοnne, Ηνωμένο Βασίλειο, Midlands, ΚΡΙτΊ1ΡΙΟ: ICD-lO/DSM-IV, 2004), ενώ επισημαίνεται

ότι ως φαινόμενο είναι εμφανής σε κάθε κοινωνία αδιακρίτως, ενώ πιθανή αύξηση σήμερα

οφείλεται στην καλύτερη πληροφόρηση των γονέων, αλλά και τη καλύτερη γνώση των ειδικών.

Ως αναφορά την αναλογία παρουσίασης του αυτισμού ανά φύλο, και εδώ εμφανίζεται μια

υπερΟχ11 των αγοριών έναντι των κοριτσιών σε αναλογία 16:1 ή 54:20 ή 19:5 (οι αναλογίες

προέρχονται από τα στοιχεία ερευνών που αναφέρθηκαν στις αναλογίες γεννήσεων).

Παράλληλα, παρατηρείται και μια υπεροχή των αγοριών έναντι των κοριτσιών, ως προς την

οικεία συχνότητα, στο δείκτη νοημοσύνης με αναλογία 5:1 (LοΓd and SCl10pler, 1987). ΑυτΊ1 η

υστερία των γυναικών μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το γονίδιο μπορεί να επηρεάζει

περισσότερο τις γυναίκες 11 μπορεί να οφείλεται σε γενετική ετερογένεια με «ηπιότερες» μορφές

διαταραΧΙ1ς που συνδέεται με το χρωμόσωμα Χ, για αυτό και είναι περισσότερο κοιν11 στα

αγόρια. Τα παραπάνω δεδομένα προέρχονται από ξένες πηγές και έρευνες καθότι στην Ελλάδα

δεν έχει γίνει επιδημιολογική έρευνα, αλλά υποθέτουμε τη σύγκλιση ευρημάτων με τα ξένα

αποτελέσματα.
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Καταλήγοντας, για μια μεγάλη περίοδο από την εμφάνιση του αυτισμού κυριαρχούσε η ιδέα

ότι εμφανιζόταν με μεγαλύτερη συχνότητα σε άτομα των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Ο

Kanner (1943) και ο Asperger (1944) επισιlμαναν τη σχέση νοημοσύνης και κοινωνικής τάξης,

σιlμερα θεωρείται ως τέχνασμα και είναι αβάσιμο. Επισημαίνεται, δηλαδιl, ότι το ποσοστό της

αναγνώρισης του αυτισμού στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις πηγάζει από το γεγονός ότι αυτή

μπορούσε πιο εύκολα να απευθυνθεί στον ειδικό και να διαγνώσει τον αυτισμό, σε αντίθεση με

τα υπόλοιπα στρώματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΝΟΗΤΙΚΗ γΣΤΕΡΗΣΗ

4.1. Ορισμός

Ο όρος νοηΤΙΚ11 υστέρηση δεν έχει προσδιοριστεί σαφώς έως σήμερα. Η σύγχυση που

περιβάλλει την έwοια είναι εμφανής μέσα από την πληθώρα των όρων, που κατά καιρούς έχουν

χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν μια τέτοια κατάσταση. Η πληροφόρηση των ατόμων αυτών

ως πνευματικά αδύνατων, ιδιωτών, ολιγοφρενών, παραφρόνων, ηλιθίων. ημιανοήτων.

πνευματικά νεκρών κλπ. Τέτοιου είδους ονομασίες είναι απλώς μια γλωσσική έκφραση για μια

βαθύτερη υπόθεση και έχει να κάνει με τον καταμερισμό, δηλαδή την κατανομή της νοημοσύνης

στο πλαίσιο των ανθρώπινων κοινοτήτων.

Η σύγχυση αυτή γίνεται αν αναλογιστεί κανείς τα ακόλουθα' η κοινωνία αντιμετωπίζει

αρκετές φορές με ευαισθησία να νοητικά υστερούντα παιδιά και έτσι απορρίπτει έναν

καθιερωμένο όρο ως απαράδεκτο κοινωνικά και αναζητείται άλλος πιο αξιοπρεπή. Από την

άλλη, η ίδια η φύση της νοητικής υστέρησης είναι τόσο πολύπλευρη και διαφορεΤΙΚ11 που

καθίσταται αδύνατο να συμπεριλάβει ένας ορισμός μια τέτοια ανομοιογένεια. Τέλος, η ύπαρξη

της νοημοσύνης, η δομ11 και η εξελικτική της πορεία, είναι ένας λόγος που αιτιολογεί τη

σύγχυση γύρω από τη νοητική υστέρηση.

Η νοημοσύνη. όρος κλειδί για τον καθορισμό της νοητικής υστέρησης, περιλαμβάνει ο ίδιος

διαφορετικές απόψεις και ιδέες για την έννοιά της. Οι διαφορές αυτές έχουν, συχνά, οδηγ11σει σε

ακραίες διαμάχες. Ο κυριότερος λόγος είναι γιατί το ενδιαφέρον δεν είναι καθαρά ακαδημαϊκό,

αλλά ο προσδιορισμός και η εστίαση είναι ένα θέμα με βαθιές πολιτικές συνέπειες, που

σχετίζεται με το αν αποκτάται η νοημοσύνη με τη μάθηση και την εμπειρία ή είναι

κληρονομικιl. Στις δύο αυτές θεωρήσεις οικοδομιιθηκαν και στηρίχθηκαν πολιτικές ιδέες και

πολιτεύματα ολόκληρα. Έως το 19° αιώνα η νοημοσύνη θεωρούνταν ιδιότητα, ένα επίθετο παρά

ένα ουσιαστικό, ο άνθρωπος δηλαδΙ1 συμπεριφερόταν με πράξεις ανάλογες της νοημοσύνης του

και από αυτές καθορίζονταν ως νοι1μων. Τέλος, μια σημαντικότατη διάσταση της νοημοσύνης
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έχει να κάνει με την ευγονική. Έτσι, άτομα με χαμηλή νοημοσύνη και στοιχεία που τους

διαφοροποιούν, όπως σωματικές μειονεξίες, πολιτικές απόψεις ακόμη και σεξουαλικές

προτιμ11σεις. έγιναν κριτήρια για την περιθωριοποίηση. την εκμετάλλευση σε κάποιες

περιπτώσεις και την εξόντωσή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εΠΟΧ11 του Γ Ράιχ και τις

μαζικές εκτοπίσεις και εξοντώσεις πληθυσμών νοητικά υστερούντων και ευρύτερα αναπήρων.

Γίνεται κατανοητό ότι ο ορισμός της νοημοσύνης είναι ασαφής και μη περιορισμένος και

συγκεκριμένος. δημιουργώντας προβλήματα και στον ορισμό της νοητικής υστέρησης. Ο

ορισμός αυτός είναι προσβάσιμος από δύο οπτικές, δύο μοντέλα, το ιατρικό και το κοινωνικό,

αλλά και αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης και της επιρροής που το καθένα ασκεί στους

ανάπηρους και τους «φυσιολογικούς» μιας κοινωνίας. Ειδικότερα, το ιατρικό μοντέλο της

αναπηρίας είναι ενισχυμένο κατά περιόδους από θρησκευτικές πεποιθ11σεις και ευρύτερα

διεπιστημονικά θεμέλια, τοποθετεί την αναπηρία στο άτομο, όχι με αυστηρά ιατρικούς όρους,

αλλά ως χαρακτηριστικό του. Βέβαια, αυτό προωθεί μια τμημαΤΙΚ11 παροχή βοηθείας, μια

κατηγοριοποίηση που όποιος δεν εμπίπτει στην πλειοψηφία έχει μια «ανωμαλία», που μόνο

μέσω ιατρικής και θεραπευτικής παρέμβασης θα ξεπεραστεί.

Από την άλλη. το κοινωνικό μοντέλο θεώρησης στρέφεται στο αντίκτυπο που προσδιορίζει

η κοινωνία για τα άτομα που δεν ανήκουν στην πλειοψηφία. Αμφισβητεί τα κοινώς γενόμενα και

τεκταινόμενα, ενώ απορρίπτει τις ελλειμματικές, συνήθως. παροχές της κοινωνίας και ζητά.

απαιτεί περισσότερη προσβασιμότητα κτιρίων και τις δημόσιες συγκοινωνίες. Καταλήγοντας. η

κοινωνική θεώρηση υιοθετεί την αντίληψη πως αν μια κοινωνία δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των

μελών της, τότε η ίδια δημιουργεί-προκαλεί την αναπηρία και όχι η ιατρική κατάσταση στην

οποία βρίσκεται.

Αναφορικά και κυρίως διευκρινιστικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε σχετικά με τα μοντέλα

ορισμένα σημεία. Συγκεκριμένα, το ιατρικό μοντέλο δεν αφορά την πρόνοια 11 την υγειονομική

φροντίδα, ούτε θα πρέπει να συγχέεται με κάποιον τρόπο με αυτά. Επίσης, ενώ βοηθά στην

αύξηση της κατανόησης της συγκεκριμένης διάγνωσης, από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος τα

άτομα να αντιμετωπιστούν ως απλά ιατρικά περιστατικά και η εστίαση να γίνεται με στόχο το

περιορισμό της βλάβης. Με τη σειρά του, το κοινωνικό μοντέλο εστιάζει στο άτομο και όχι στην

αναπηρία. βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στο μη κοινωνικό αποκλεισμό μέσα από τη συνεΧ11

πίεση και αμφισβ11τηση της θεσμοθετημένης καταπίεσης και διάκρισης. Βέβαια. ακόμη και το

κοινωνικό μοντέλο κινδυνεύει να πέσει στο τέλμα της μη ρεαλισΤΙΚ11ς προσέγγισης, αλλά και να

περιορίζει τις δυνατότητες διάγνωσης χάνοντας την ευκαιρία να βοηθήσει, να ενημερώσει και να

οδηγ11σει το άτομο σε κατανόηση της ιαΤρΙΚ11ς κατάστασΙ1ς του. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη
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μια σύμπραξη και από κοινού ερμηνεία και αντιμετώπιση της αναπηρίας και ιδίως της οηΤΙΚ11ς

Υστέρησης.

Το 1959 ο Αμερικανικός Σύνδεσμος οηΤΙΚΊ1ς Καθυστερήσεως συγκρότησε μια

διεπιστημονΙΚ11 εΠΙΤΡΟΠΙ1 που εξέδωσε έναν ορισμό για τη ΝοητιΚΊ1 Υστέρηση που ικανοποιούσε

τις διάφορες τάσεις και προσπάθειες προσδιορισμού της έwοιας και θα γινόταν γενικά

αποδεκτός. Ο ορισμός που πρότεινε η επιτροπή Ι1ταν ο εξιις:

«ΝοητιΚΊ1 Καθυστέρηση είναι μια παθολογΙΚ11 κατάσταση που εμφανίζεται στην περίοδο της

ανάπτυξης, χαρακτηρίζεται από νοηΤΙΚ11 ικανότητα κάτω του μέσου όρου και συνοδεύεται από

μειωμένη ικανότητα προσαρμογι1ς».

Για την πληρέστερη κατανόηση του ορισμού, είναι ΧΡΙ1σιμο να αποσαφηνιστούν κάποια

σημεία. Συγκεκριμένα, ως νοητιΚΊ1 ικανότητα υποδηλώνεται η γενιΚΊ1 νοημοσύνη, όπως αυτή

αξιολογείται από νοομετρικές κλίμακες (π.χ. κλίμακα Binet, WISC, κλπ.). Κάτω από το μέσο

όρο, άτομο με νοημοσύνη, υποδηλώνεται το άτομο εκείνο που σε ένα σταθμισμένο test γενιΚΊ1ς

νοημοσύνης παίρνει δείκτη νοημοσύνη κάτω από 70. Ως περίοδος ανάπτυξης θεωρείται ότι

αρχίζει από τη σύλληψη και φθάνει ως το 16° έτος της ηλικίας. Τέλος, ικανότητα προσαρμογής

προσδιορίζουμε την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις απαΙτΊισεις

του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος (Πολυχρονοπούλου, 1979 :22).

Ο ορισμός αυτός, λοιπόν, χαρακτηρίσει κάποιον Νοητικά Καθυστερημένο πρέπει να

εμφανίσει τρία ΚΡΙτΊιρια συγχρόνως (ανεπαρκής νοητιΚΊ1 ανάπτυξη. μειωμένη ικανότητα

προσαρμογής και εμφάνιση νοητιΚΊ1ς υστέρησης στην ανάπτυξη). Ασφαλώς σε άτομα της

βαριάς νοητιΚΊ1ς υστεΡΙ1σεως τα στοιχεία αυτά συνυπάρχουν. Αντίθετα, σε άτομα με οριαΚΊ1 ή

χαμηλή νοητική υστέρηση είναι πιθανόν η κοινωνΙΚ11 ανεπάρκεια να μην υφίσταται. Πρέπει να

τονιστεί, όμως, ότι η κοινωνιΚΊ1 προσαρμογ11 είναι βασικό κριτήριο, γιατί η Νοητική Υστέρηση

είναι κατεξοχήν φαινόμενο κοινωνικό, ανεξαρτήτως αιτιολογίας.

Ένα σύνηθες, αλλά και άμεσο αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης μεταξύ νοηΤΙΚ11ς υστέρησης

και κοινωνΙΚ11ς προσαρμοστικότητας είναι η ετικετοποίηση. Η τελευταία αφορά

χαρακτηρισμούς που προσδίδονται σε μια ομάδα και το αποτέλεσμά της μπορεί να φθάσει

μακριά και δεν πρέπει να υποτιμώνται. Οι χαραΚτΊιρισμοί της ετικετοποίησης μπορεί να έχουν

θεΤΙΚ11 ή αρνηΤΙΚ11 απόχρωση. ενώ η τελευταία ιδίως περίπτωση μπορεί να στιγματίσουν το

άτομο και να αποτελέσει ένδειξη ή και κριτήριο κατοπινής καταπίεσης. Η δύναμη μιας ετικέτας

είναι μεγάλη, αν αναλογιστεί κανείς ότι παρέχει πληροφορίες σε όλους για το άτομο αυτό, το

κατηγοριοποιεί και εντοπίζει το ποιος και το τι είναι και τι κάνει. Στο πλαίσιο της υγείας και της

φροντίδας η ετικετοποίηση είναι σύνηθες φαινόμενο, για την κατηγοριοποίηση της κατάστασης.

Στη Νοητική Υστέρηση η ετικετοποίηση δεν ξεκινά με αρνητικό τρόπο, αλλά εξελίσσεται κατ'
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αυτό τον τρόπο όταν έχουμε την περίθαλψη του ανθρώπου με «ειδικές ανάγκες». Η έλλειψη

συνειδητοποίησης του προβλ11ματος από μεριάς του κοινωνικού περίγυρου, ιδίως όσον αφορά

την αγωγΙ1 και την αυτονομία του νοητικά υστερούντα ατόμου μπορούν να οδηγι1σουν.

σύμφωνα με τον Hahn. στην «καθολικψ>, «πολλαπλή» ή «μερική» παραγωγΙ1 κοινωνΙl\.'11ς

ανεξαρτησίας. Όσο μικρότερα τα περιθώρια ει ευθερίας και ανεξαρτησίας. τόσο μεγαλύτερος ο

κίνδυνος να μειωθούν από το περιβάλλον ακόμη περισσότερο. Οι άνθρωποι με βαριά αναπηρία,

ανίσχυροι, είναι εκτεθειμένοι σε αυτή τη γενίκευση της ανελευθερίας τους.

4.2. Χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν για τη φύση και την έwοια του ορισμού της ΝοηΤΙΚ11ς

Υστέρησης είναι κατανοητό γιατί ο εν λόγο ορισμός διαθέτει μια μεγάλη ανομοιογεν11 ομάδα

ατόμων που διαφέρουν τόσο στο βαθμό της υστέρησης όσο και στις αιτίες του προβλ11ματος και

της συμπεριφοράς τους. Έχουν προταθεί πάνω από 23 διαφορετικά συσΤ11ματα ταξινόμησης των

ανομοιογενών ομάδων του πληθυσμού με ΝοηΤΙΚ11 Υστέρηση και στρέφονται γύρω από τη

σοβαρότητα της μειονεξίας, την αιτιολογία και την εικόνα του συνδρόμου.

Μέχρι τη δεκαετία του ·80 το συνηθέστερο σύστημα ταξινόμησης Ι1ταν αυτό που

αναφερόταν στην εκπαιδευΤΙΚ11 ικανότητα κάθε παιδιού. Έτσι, έχουμε τέσσερις υποκατηγορίες

κατηγοριοποίησης, τους βραδυμαθείς, τους εκπαιδεύσιμους, τους ασΚ11σιμους και τους πλΙ1ρως

εξαρτώμενους. ΣΤ11ν πρώτη κατηγορία έχουμε τα παιδιά με οριαΚ11 νοημοσύνη, δηλαδή λίγο πιο

κάτω από το κανονικό. Η κοινωνικο-συναισθημαΤΙΚ11και κινησιο-σωμαΤΙΚΙ1 τους ανάπτυξη είναι

κανονική και για αυτό εντάσσονται κανονικά στις τάξεις του σχολείου. Στους εκπαιδεύσιμους

ανΙ1κουν τα παιδιά εκείνα που μπορούν να μάθουν μόνο σχολικές γνώσεις και δεξιότητες, στο

βαθμό δηλαδΙ1 εκείνο που να μην θεωρούνται αναλφάβητα. Ασκήσιμα θεωρούνται τα παιδιά που

δεν είναι σε θέση να αφομοιώσουν βασικές σχολικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά με μια

κατάλληλη εκπαίδευση επιδιώκουμε να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Τέλος, στα

πλήρως εξαρτώμενα ή ιδιώτες ανήκουν τα παιδιά κατώτατης νοηΤΙΚ11 βαθμίδας, που χρειάζονται

συνεχή επίβλεψη και δεν μπορούν να επωφεληθούν από καμία μορφ11 αγωγΙ1ς, σύνηθες

φαινόμενο στη κατηγορία αυΤ11 είναι η ιδρηματοποίηση των παιδιών. Ο τρόπος αυτός

ταξινόμησης παραγκωνίστηκε τα τελευταία 30 χρόνια, γιατί υποστηρίζεται πως δικαίωμα κάθε

παιδιού είναι η μόρφωση και κανένα παιδί δεν είναι μη εκπαιδεύσιμο. Έτσι, εισΙ1χθη ένα νέο

σύστημα κατηγοριοποίησης βασισμένο στο νοομετρικό έλεγχο, που με βάση το σύστημα

ταξινόμησης του Συνδέσμου A.A.M.D. (Αll1eΓίcan Assosiation of Mental Deficienc)I)

διακρίνονται τα παιδιά ως άτομα με Ελαφρά ΝοηΤΙΚ11 Υστέρηση, με Μέτρια Noητtκ11 Υστέρηση

και Βαριά ΝοηΤΙΚ11 Υστέρηση. Τα παιδιά με Ελαφρά ΝοηΤΙΚ11 Υστέρηση έχουν Δείκτη
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οημοσύνης 50-70 και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού με οηΤΙΚ11 Υστέρηση

της τάξης του 85%. Είναι τα παιδιά που μπορούν να δεχθούν εκπαίδευση και που εκ πρώτης

όψεως δεν έχουν εμφανή μειονεξία. Η «αναπηρία» τους αποκαλύπτεται στο σχολείο. οπότε και

οι μαθησιακές δυσκολίες και η μη ικανή κριτική τους σκέψη οδηγεί τα παιδιά να τα

αναγνωρίζουν ως καθυστερημένο.

Τα παιδιά με Μέτρια οητική Υστέρηση έχουν Δείκτη οημοσύνης 35-50 και

εκπροσωπούν στο σύνολο του Υστερούντα πληθυσμού το ποσοστό του 7-10%. Εδώ τα παιδιά

με νευρολογικές, ενδοκρινολογικές ή μεταβολΙΚ11ς φύσεως προβλ11ματα διαθέτουν εξωτερικά

χαρακτηριστικά που τα κατατάσσουν στα διαφορετικά Ι1δη από την πρώτη παιδΙΚΙ1 ηλικία. Ως

μαθητές χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα και εκπτώσεις γνώσεων στα βασικά

ωφέλιμα και πραΚΤΙΚΙ1ς φύσεως προβλι1ματα. Με ειδΙΚ11 βοήθεια μπορούν να προσαρμοστούν

κοινωνικά, αλλά και να αυτονομηθούν οικονομικά εργαζόμενοι σε προστατευόμενο ή

ημιπροστατευόμενοπεριβάλλον.

Τέλος. τα παιδιά με Βαριά Νοητική Υστέρηση έχουν Δείκτη Νοημοσύνης μικρότερο του 20

και καταλαμβάνουν ποσοστό μικρότερο του 2% στο Παγκόσμιο πληθυσμό. Τα παιδιά αυτά

χρειάζονταιειδικό περιβωλον διαβίωσης και ανάπτυξης. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα παιδιά

αυτά συναντώνται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα αφού οι αιτίες του προβλήματος είναι

πρωτίστως βιολογικές και ως εκ τούτου εμφανίζονται δίχως διάκριση σε όλο το γενικό

πληθυσμό.

Τα γνωρίσματααυτά αναφέρονταιστη γενική εικόνα των διαφορετικώνκατηγοριοποιήσεων

των παιδιών στο σύστημα της Ειδικής Αγωγι1ς. Το σύγχρονο σύστημα της ΕιδΙΚΙ1ς

ΠαιδαγωγΙΚΙ1ς, βέβαια, στα χαρακτηριστικά των παιδιών επισημαίνει επιπλέον στοιχεία ως

χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας διακρίνοντάς τα σε γνωστικά, φυσιο-κινητικά,

συναισθηματικά και συμπεριφοριστικά, ενώ τέλος, διακριτά από τα γνωστικά επισημαίνει το

ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση ευρύτερου, του εκπαιδευτικού, τομέα. Σημαντική

υποσημείωση καθίσταται το γεγονός ότι η γενίκευση και κατηγοριοποίηση αυτή πρέπει να

γίνεται με προσοχή καθότι τα παιδιά της νοηΤΙΚ11ς υστέρησης είναι μια ετερογενιι ομάδα και ως

εκ τούτου, δύσκολαπροσδιορίσιμη.

Το πιο φανερό χαρακτηριστικό της νοηΤΙl\.'11ς υστέρησης είναι η μειωμένη ικανότητα

μάθησης. Η ανάπτυξη των Υστερούντωνπαιδιών ακολουθεί τα ίδια εξελικτικά στάδια με εκείνη

των φυσιολογικώνπαιδιών
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4.3. Αίτια

Τα αίτια της ΝοηΤΙΚ11ς Υστέρησης είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει μέρος της

επιστημονικής κοινότητας. χωρίς ωστόσο κάποιο ουσιαστικό τελικό αποτέλεσμα. Για το

μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων της νοηΤΙΚ11ς υστέρησης τα αίτια δεν είναι γνωστά μέχρι

σ11μερα. Για το λόγο αυτό και τα χαρακτηρίζουμε ως άγνωστα. ενδογενή. περιβαλλοντικού

οικογενειακού τύπου 11 μη παθολογικά αίτια, όταν δεν υπάρχει καμία ένδειξη οργανικής βλάβης

του εγκεφάλου. Στα άγνωστα αίτια ανήκουν κυρίως οι ελαφρές περιπτώσεις της νοητικής

υστέρησης.

Στη μειοψηφία των περιπτώσεων (κοντά στο 10%) περικλείονται οι οργανικές βλάβες του

εγκεφάλου. Για το λόγο αυτό τα συγκεκριμένα αίτια ονομάζονται γνωστά. παθολογικά. εlΞ,ωγενή.

οργανικά 11 αίτια που αποδίδονται σε εγκεφαλικές κακώσει, 1] σε νευρολογικέ, διαταραχές.

Λόγω μάλιστα, της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει το πρόβλημα της αιτιολογίας,

παρατηρείται μια σχετική ποικιλία ταξινομ11σεων των αιτίων της ΝοηΤΙΚ11ς Υστέρησης. Γενικά,

θα μπορούσαμε να τα διακρίνουμε σε:

• βιολογικά και

• ψυχολογικά

ενώ για επιπλέον διευκόλυνση και αυτές οι κατηγορίες μπορούν να υποδιαιρεθούν τα μεν

βιολογικά αίτια σε γενετικά και περιβαλλοντικά, ενώ τα ψυχολογικά αίτια σε ψυχολογικές

εμπειρίες και ανεπάρκεια του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Ξεκινώντας από τους βιολογικούς παράγοντες μπορεί να διακρίνει κανείς μια ποικιλία

αιτίων ως αποτέλεσμα της φθοράς του γεwητικού υλικού. Έτσι, διακρίνονται ανωμαλίες που

προκύπτουν από τη φθορά των χρωμοσωμάτων, με γνωστά παραδείγματα το σύνδρομο Down,

το σύνδρομοTurner, το σύνδρομο Cat Cry, το εύθραυστο Χ και το σύνδρομο Klinefeltel". Άλλες

ανωμαλίες είναι αποτέλεσμα διαταραχών στη δομ1111 τη λειτουργία των πρωτεϊνών μορίων με

μεταλλάξεις γονιδίων ρυθμιστικών στη λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης 11 της σύνθεσης

ενζύμων και πρωτεϊνών στους ιστούς ή στο αίμα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων

αλλοιώσεων είναι η ρ.κ.υ.(φαινυλοπυροσταφι? ΙΚ11 ιδιωτεία 11 φαινυλοκετονουρία), η

γαλακτοξαιμία, η μικροκεφαλία. η υδροκεφαλία. ο κρετινισμός, η νόσος των Tay-Sacl1s

(αμαυρωτική ιδιωτεία), η δρεπανοκυτταΡΙΚ11 αναιμία, η αιμοφιλία τύπου Α, η μυϊΚ11 δυστροφία

τύπου Duchenne και η εξωδερμική (ανιδρωΤΙΚ11ς και ιδρωτtκ11ς μορφής) δυσπλασία είναι άλλες

περιπτώσεις που εμφανίζονται σε πληθυσμό με νοηΤΙΚ11 υστέρηση και έχουν να κάνουν με

γενετικά αίτια.
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Στα περιβαλλοντικά βιολογικά αίτια αναφερόμαστε σε όλους εκείνους τους παράγοντες που

προκαλούν την υστέρηση επενεργώντας σε οποιαδ11ποτε στιγμ11 μετά τη σύλληψη του εμβρύου

και για αυτό το λόγο θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις χρονικές περιόδους επίδρασης

προγεννητικά (διάρκεια κύησης), περιγεwητικά (διάρκεια τοκετού) και μεταγεννητικά (από τη

γέwηση ως το τέλος της ανάπτυξης στο 16° έτος ηλικίας).

Προγεwητικά μπορεί κανείς να επισημάνει ως γνωρίσματα της προηγούμενης ζωής των

γονέων του εμβρύου. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι χρόνιες λοιμώξεις. όπως βλεwόρροια.

φυματίωση και ιδιαιτέρως σύφιλη, οι χρόνιες δηλητηριάσεις είτε από ναρκωτικά και αλκοόλ είτε

λόγω συνθηκών εργασίας, όπως στους αγρότες, τους ελαιοχρωματιστές κλπ. Επίσης, το

αντισυλληπτικό χάπι μπορεί να έχει επιβλαβές επιδράσεις για το έμβρυο στο μέλλον, αλλά και οι

αμβλώσεις που επιδρούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι επεμβάσεις του γιατρού για διακοπή κύησης

καθιστούν εχθρική τη μ11τρα που θα φιλοξενήσει ένα νέο έμβρυο αργότερα. Άλλα

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των γονέων που μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις στο

γενετικό σύστημα και ως εκ τούτου στην υγεία του εμβρύου είναι η μεταξύ των γονέων

συγγένεια εξ αίματος, η μεγάλη ηλικία τεκνοποίησης αλλά ακόμη και νοσήματα των γονέων,

όπως ο διαβήτης, καρδιακές παθήσεις, σχιζοφρένια ή επιληψία. Είναι σημαντικό να κατανοήσει

κάθε μητέρα ότι κατά τη διάρκεια της κύησης δύο ζωές συμπορεύονται στο ίδιο σώμα και ότι η

υγεία του ενός επηρεάζεται από την υγεία του άλλου και κυρίως του εμβρύου. Επιρροές της

μητέρας αρνητικές στη ζωή του παιδιού μπορεί να είναι μολυσματικές ασθένειες. όπως η

ερυθρά. η παρωτίτιδα η γρίπη και το μεγαλοκυτταρικό έγκλ.ειστο. ο απλός έρπις 11 έρπις ζωσΤ11ρ.

Εξίσου σημαντικές μπορεί να είναι οι συνέπειες της χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων που

μπορεί να λαμβάνει η μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως βαρβιτουρικών και

ηρεμιστικών φαρμάκων, κυρίως της θαλιδομίδης, που για όσο καιρό διατέθηκε στην αγορά

προκάλεσε μια επιδημία εγγενών ανωμαλιών. Εξίσου σημαντικά προβλ11ματα οφθαλμολογικά

μαζί με νοητικές ανωμαλίες προκαλούνται από τη χρ11ση ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, αλκοόλ

ακόμη και των βαφών μαλλιών. Τέλος, από τα σημαντικότερα προγεwητικά αίτια κρίνεται η

ασυμφωνία Rllesus μεταξύ μητέρας και βρέφους, ιδίως στη περίπτωση που η μητέρα έχει Rll+

και το έμβρυο Rl1-, τότε το αίμα της μητέρας είναι τοξικό για το έμβρυο δημιουργώντας την

αιμολυΤΙΚ11 νόσο που εμφανίζεται με την επαφ11 των δύο τύπων αίματος, συν11θως κατά τον

τοκετό, κάνοντας ακόμη πιο επικίνδυνη την επόμενη κύηση της μητέρας.

Ως περιγεwητικά αίτια αναφερόμαστε σε εκείνες τις επιπλοκές που πραγματοποιούνται

κατά τη διάρκεια του τοκετού με αποτέλεσμα σοβαρές συνέπειες. Οι πιο κρίσιμες στιγμές κατά

το τοκετό είναι η δυσκολία εξόδου του παιδιού από το μητρικό κόλπο και η παρατεταμένη

καθυστέρηση της πρώτης αναΠV011ς του. Η καθυστέρηση αυΤ11 έχει σαν αποτέλεσμα να μην
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τροφοδοτείται ο εγκέφαλος με το απαραίτητο οξυγόνο προκαλώντας ανεπανόρθωτες βλάβες των

εγκεφαλικών κυττάρων με αποτέλεσμα τη νοητική υστέρηση. γνωσΤ11 ως κυανωτική 11 λευκή

ασφυξία. αλλά και ως ανοξαιμία ή περιγεwητική ασφυξία. Η ασφυξία αυΤ11 είναι αποτέλεσμα

του περιτυλίγματος του ομφάλιου λώρου στο λαιμό του εμβρύου, της πρόωρης αποχώρησης ή

ρήξης του πλακούντα. της υπερβολΙΚ11ς χρήσης αναισθητικών και αναλγητικών φαρμάκων ή της

ανεπαρκούς οξυγόνωσης ή της χαμηλής πίεσης του μητρικού αίματος.

Σημαντικό και εξίσου καταλυτικής σημασίας αίτιο που προκαλεί πολλαπλές συνέπειες,

συμπεριλαμβανομένου και της νοητικής υστέρησης, είναι ο πρόωρος τοκετός. Αποτελεί μια

εξαιρεΤΙΚ11 περίπτωση με δυσοίωνες προοπτικές για φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού,

σωματική και νοηΤΙΚ11. Υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα, της τάξης του 25%, αναπνευστικά

προβλήματα και μειονεξίες. Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι πρόωρο παιδιά παρουσιάζουν

χαμηλό Δείκτη Νοημοσύνης, ενώ μάλιστα όσο πιο μικρό είναι το βάρος του παιδιού, τόσο πιο

χαμηλός και ο Δείκτης Νοημοσύνης. Σημαντικότερα αίτια του πρόωρου τοκετού είναι ο

υποσιτισμός της εγκύου αλλά και το κάπνισμα. Είναι σημανΤΙΚ11 η σχολαστική εξέταση του

παιδιού, ώστε να διαπιστωθεί η αρτιμέλειά του και να προληφθούν καταστάσεις.

Τελευταία κατηγορία βιολογικών αιτίων είναι τα μεταγεwητικά 11 τα αίτια της παιδικής

ηλικίας. Η παιδΙΚl1 ηλικία είναι η σημαντικότερη περίοδος για τη σωματική και πνευματική

ανάπτυξη του ατόμου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν κυρίως τη πνευμαΤΙΚ11 ηλικία είναι οι

μολυσματικές ασθένειες που προσβάλλουν τα εγκεφαλικά κύτταρα. όπως η μηνιγγίτιδα η

πολιομυελίτιδα κλπ. Τα τραύματα, επίσης, από πτώσεις και τραυματισμούς. που αφενός είναι

αναπόφευκτοι για την παιδική ηλικία, αλλά που δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν τους γονείς γιατί

πιθανοί τραυματισμοί στο κεφάλι μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη. Η καΚ11 διατροφή του

παιδιού είναι σημαίνων παράγοντας καθότι λειτουργεί ανασταλτικά στην ομαλή εξέλιξη του

παιδιού. Ο παρατεταμένος υποσιτισμός είναι δυνατόν να προκαλέσει παθολογικές καταστάσεις

έως το σημείο της αναστολ11ς της πνευμαΤΙΚ11ς εξέλιξης. Τα ελαττωματικά αισθητήρια όργανα

μεταβιβάζουν εσφαλμένα 11 μηδενικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο, πιθανές βλάβες στο σύστημα

αυτό. ιδίως της ακοής, της όρασης και των οργάνων του λόγου, μπορούν να προκαλέσουν

νοητική υστέρηση. Ακόμη και ενδοκρινικές ανωμαλίες. που περιλαμβάνουν ανωμαλίες στους

ενδοκρινικούς αδένες, με συνηθέστερο παράδειγμα την υπολειτουργία του θυρεοειδούς,

μπορούν να αναστέλλουν τη νoηΤΙΚl1 ανάπτυξη. χαρακτηρισΤΙΚ11 κλινΙΚ11 περίπτωση αποτελεί ο

κρετινισμός ως αποτέλεσμα της υπολειτουργίας του αδένος, ενώ με έγκαιρη διάγνωση και

ΧΟΡΙ1γηση κατάλληλων τονωτικών μπορεί να ενισχυθεί ο θυρεοειδ11ς. Τέλος, σημαντικός

παράγοντας είναι οι δηλητηριάσεις, ιδίως όταν περιλαμβάνουν βαρέα μέταλλα μπορούν να

επηρεάσουν τη νοηΤΙΚ11 εξέλιξη του παιδιού' βαρέα μέταλλα μπορούν να περιέχουν ακόμη και
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οι βαφές των παιδικών παιχνιδιών, για αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσΟΧ11 και έλεγχός των

παιχνιδιών.

Τα ψυχολογικά αίτια είναι άλλη μια κατηγορία παραγόντων που επηρεάζουν τη νοημοσύνη

του κάθε ανθρώπου. Βέβαια, η σχέση μεταξύ ψυχολογίας-νοημοσύνης είναι αβέβαιη. Υπάρχουν.

όμως, σαφώς περιπτώσεις όπου ορισμένοι ψυχολογικοί παράγοντες φτάνουν σε σημείο να

διαμορφώσουν τη νοηΤΙΚ11 εξέλιξη του παιδιού. Ως ψυχολογικούς παράγοντες προσδιορίζουμε

ανεπάρκειες οικονομικές. συναισθηματικές, πνευματικές και κοινωνικές καταστάσεις,

ιδιαιτέρως οικογενειακού περιβάλλοντος.

Βασικές ανάγκες ενός παιδιού, από τη γέwηση του είναι η αγάπη, η επιδοκιμασία, η

στοργή. η ελευθερία και η αυτοέκφραση. Διαταραχές συναισθηματικές, νοητικές και

προβλήματα λόγου εμφανίζονται σε παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ορφανοτροφεία. Η

ιδρυματοποίηση για μεγάλη διάρκεια οδηγεί, σε μεγάλο βαθμό, σε εκφυλισμό και ελάττωση της

νοητικής ικανότητας. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναγκαία και άμεση ένταξη των

παιδιών αυτών σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, έστω μέσω υιοθεσίας, με τη κατάλληλη,

βέβαια, θεραπευτικό-διδαΚΤΙΚΙ1 αγωγι1.

Από αυτό γίνεται σαφές και διακριτό η ανάγκη της οικογένειας, η αποστέρηση της οποίας

μπορεί να έχει τραυματικές συνέπειες για ένα παιδί, εξίσου σημανΤΙΚ11 , όμως, κρίνεται και η

ορθ11 λειτουργία της οικογένειας με σωματική και ψυχολογΙΚ11 συνύπαρξη γονέων-παιδιών.

Όταν για κάποιο λόγο η σχέση. κυρίως, μητέρας-παιδιού διαταραχθεί σε κρίσιμη μΙΚΡΙ1 ηλικία.

μπορεί να στιγματίσει τη νοητική. κινητική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού.

Από την άλλη, άσχημες ψυχολογικές εμπειρίες αποκτούν τα παιδιά που έστω ένας των δύο

γονέων είναι άτομο με νοητική υστέρηση, ιδίως αν αυτό το άτομο είναι η μητέρα. Μάλιστα, σε

σχετική έρευνα (Reed & Reed, 1965) εξετάστηκαν 53 οικογένειες στις οποίες μόλις το 8% των

παιδιών από τις οικογένειες αυτές είχαν πατέρα με νοηΤΙΚ11 υστέρηση, ενώ το ποσοστό αυτό

εκτοξεύεται στο 18% στις οικογένειες με μητέρα πάσχουσα με νοηΤΙΚ11 υστέρηση. Άλλη μια

απόδειξη ότι έστω και ένα μέλος της οικογένειας με νοηΤΙΚ11 υστέρηση, επηρεάζει αρνητικά την

ανάπτυξη του παιδιού σε ένα περιορισμένο και μη δοτικό περιβάλλον.

Από μια πληθώρα επιδημιολογικών ερευνών αποδεικνύεται η στενΙ1 σχέση μεταξύ της

νοηΤΙΚ11ς υστέρησης και της κοινωνΙΚ11ς τάξης. Η επίδραση του χαμηλού βιοτικού επιπέδου στη

νοηΤΙΚ11 υστέρηση είναι έμμεση. Στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις η φροντίδα της εγκύου είναι

ανεπαΡΚΙ1ς, ο αριθμός των πρόωρων τοκετών υψηλός, η υγιεινΙ1 ανεπαΡΚΙ1ς, αλλά και το χαμηλό

μορφωτικό επίπεδο των γονέων 11 ακόμη και η μΙΚρ11 δυνατότητα μόρφωσης. Τέλος, η δομή της

ίδιας της οικογένειας είναι δύσκολη και δυσοίωνη, αφού ο πατέρας συν11θως απουσιάζει

εργαζόμενος και η μητέρα έχει περισσότερα των δύο 11 και τριών παιδιών να φροντίσει, κάτι που
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καθιστά δύσκολο το έργο της φροντίδας των παιδιών με τον τρόπο που πρέπει. Έτσι, το σύνολο

των στοιχείων αυτών δημιουργεί ένα εύφορο τοπίο για την εμφάνιση και την αύξηση των

μειονεξιών. σωματικών και ψυχολογικών, όπως είναι και αυΤΊ) της νοηΤΙΚ1)ς υστέρησης.

4.4. Διάγνωση

Παρά την ολοένα και αυξανόμενη πρόοδο της τεχνολογίας στο χώρο της ιατριΚΊ)ς και

ψυχολογΙΚ1)ς πρόληψης δεν είναι σαφές ακόμη όλο το εύρος του φάσματος της ΝοηΤΙΚ1)ς

γστέρησης και δεν είναι εύκολη η εκ των προτέρων διάγνωση και πρόληψη της γέwησης

παιδιών με υστέρηση, πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων. Σκοπός της διάγνωσης είναι να διαπιστώσει

την ύπαρξη 1) μη της Νοητικής γστέρησης, δηλαδή τη συγκέντρωση και αξιολόγηση

πληροφοριών για τη νοητιΚΊ) ανάπτυξη και την κοινωνιΚ1) ωριμότητα του παιδιού. Η διάγνωση

στοχεύει στη διαπίστωση της ΝοητιΚΊ)ς γστέρησης, δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά βοηθάει στη

κατάρτιση και οργάνωση ενός προγράμματος θεραπείας. αγωγ1)ς, επαγγελματιΚΊ)ς κατάρτισης

και κοινωνιΚΊ)ς αποκατάστασης.

Η διαπίστωση της ανεπάρκειας είναι μια περίπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει

αισθητηριαΚΊ), κινητιΚ1), γλωσσιΚ1), γνωσΤΙΚ1) κ.α. αξιολόγηση του παιδιού. Επομένως, μια

τέτοια διάγνωση δεν μπορεί να είναι έργο ενός μόνο ειδικού, αλλά μιας ομάδας ειδικών. Η

ομάδα αυτή περιλαμβάνει:

• το γιατρό (παθολόγο, παιδίατρο 1) παιδοψυχίατρο)

• το ψυχολόγο (κλινικός 1) σχολικός)

• το κοινωνικό λειτουργό

• τον ειδικό παιδαγωγό.

Ο γιατρός είναι υπεύθυνος, όχι μόνο για την παιδιατριΚΊ) εξέταση του παιδιού, αλλά και για

την αξιολόγηση του έργου, του συνόλου της διαγνωστιΚΊ)ς ομάδας. Κατά την αξιολόγηση του

ιατρικού ιστορικού του παιδιού. συγκεντρώνει πληροφορίες από τους γονείς για το γενετικό

υλικό των γονέων, την εγκυμοσύνη και συμπεριφοριστικά θέματα του παιδιού. Τέλος, στην

ιατριΚΊ) εξέταση του παιδιού αξιολογεί τις αισθητηριακές και κινητικές λειτουργίες του παιδιού,

δίνοντας σημασία σε νευρολογικές διαταραχές και μορφολογικές ανωμαλίες.
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Με τη σειρά του, ο ψυχολόγος είναι αυτός που αξιολογεί τη νοηΤΙΚ11 και συναισθηματιτ/

ανάπτυξη του παιδιού, καθώς και την ικανότητα κοινωνικής προσαρμογής του. Για το λόγο αυτό

χρησιμοποιεί διάφορες ψυχομετρικές κλίμακες (κλίμακες γενΙΚ11ς νοημοσύνης. προσωπικότητας.

σχολΙΚ11ς επίδοσης κλπ.). Έτσι. μπορεί να συμπεράνει, να ερμηνεύει και να ανακοινώνει στους

γονείς τα αποτελέσματα της διαγνωσΤΙΚ11ς ομάδας κα κρίνεται ιδιαίτερα κατάλληλος γα ένα

τέτοιο έργο, ιδίως όταν οι γονείς αντιδρούν με τα αποτελέσματα.

Ο κοινωνικός λειτουργός, είναι αυτός που αναλαμβάνει το έργο της αξιολόγησης του

συναισθηματικού κλίματος μέσα στην οικογένεια του παιδιού. Ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη

της ομάδας για το πιθανό αντίκτυπο της διάγνωσης στην οικογένεια, ενώ μαζί με τον ψυχολόγο

βοηθά την οικογένεια να κατανοήσει και να αποδεχτεί την κατάσταση του παιδιού της και με

ψυχραιμία να αντιμετωπίσουν τα προβλι1ματά τους, χωρίς να παραμελούν, φυσικά, και τα άλλα

τους παιδιά.

Τέλος, ο ειδικός παιδαγωγός, ο κρίκος της διαγνωσΤΙΚ11ς ομάδα με τα εκπαιδευτικά

ιδρύματα, φροντίζει για την πραΚΤΙΚ11 εφαρμογι1 και ενσάρκωση της διάγνωσης σε διδαΚΤΙΚ11

πράξη. Προτείνει, δηλαδή, το κατάλληλο σχολείο για το παιδί και βοηθά στην εκπόνηση ενός

προγράμματος αγωγι1ς προσαρμοσμένο στις δυνατότητες του παιδιού.

Αφού η διαγνωστιτ/ ομάδα αποφανθεί για την κατάσταση του παιδιού, σε μια σειρά

συνανη1σεων οι γονείς ενημερώνονται για την κατάσταση του παιδιού τους. τα αίτια της, τις

δυνατότητες βελτίωσης και εξέλιξης της πάθησης του παιδιού τους. Τέλος. συζητείται η σωση1

αντιμετώπιση της οητιτ/ς γστέρησης, τονίζοντας το άσκοπο ή ακόμη και τον κίνδυνο μιας μη

επιστημονικής και «κομπογιαwίτικης» αντιμετώπισής της, ενώ γίνεται προσπάθεια το κλίμα

μέσα στην οικογένεια ώστε και οι γονείς να ηρεμ11σουν και να υπάρξει μια ισορροπία στις

ανάγκες του παιδιού με ΝοηΤΙΚ11 γστέρηση και των υπολοίπων παιδιών της οικογένειας.

4.5. Πρόληψη

Σε αντιστοιχία με τα αίτια της ΝοηΤΙΚ11ς γστέρησης θα παρατεθεί ένα σύντομο πρόγραμμα

για την πρόληΨ11 της, στις λίγες 11 εκείνες τις μορφές ΝοηΤΙΚ11ς γστέρησης που έχε διαπιστωθεί

μέρος της αιτιολογίας εμφάνισ11ς της.

Ως προς τους βιολογικούς παράγοντες πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της ΝοηΤΙΚ11ς

γστέρησης είναι ο εντοπισμός των φορέων διαφόρων γενετικών ανωμαλιών είτε αναζητώντας

τους μέσα από τις οικογένειες που υπάρχει ιστορικό κληρονομΙΚ11ς ασθένειας είτε με βάση τις

γεωγραφικές περιοχές όπου μια ασθένεια παρουσιάζει ενδημικό χαραΚΤΊ1ρα. Βέβαια, μια τέτοια

αναζι1τηση δεν εγγυάται μια σημανΤΙΚ11 μείωση πολλών γενετικών ανωμαλιών.
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Στη πρώτη γραμμή άμυνας κατά των γενετικών ανωμαλιών βρίσκεται η αντισύλληψη. Παρά

τη προφανή ευκολία χΡ11σης τους δεν είναι μια έwοια γενικά προσΙΤ11 στα χαμηλά κοινωνικό

οικονομικά στρώματα. ως προς τα οφέλη της και τους κινδύνους που μέσω αυΤ11ς θα μπορούσαν

να αντιμετωπιστούν.

Πιο ακραίες μορφές πρόληψης. αλλά και εξίσου συναισθηματικά ακραίες κρίνονται η

στείρωση και η άμβλωση. Η πρώτη θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα της μεταβίβασης όχι

μόνο της Νοητικής γστέρησης. αλλά και γενετικών ασθενειών. Η δεύτερη. είναι μια λύση για

περιπτώσεις που μετά από προγεwητικούς ελέγχους έχει διαγνωσθεί το έμβρυο με κάποια

πάθηση, παρόλο που μπορεί να μην αποτελεί αποδεκτό τρόπο για ανθρώπους που με δυσκολία

απέκτησαν ένα δικό τους παιδί.

Μια από τις πιο σύγχρονες και ευχάριστες προτεινόμενες μεθόδους πρόληψης γενετικών

ανωμαλιών, ιδίως μορφών οηΤΙΚ11ς γστέρησης, είναι η προγεwετική 11 εμβρυΙΚ11 χειρουργΙΚ11

επέμβαση. Ο λόγος γίνεται για επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα όσο το έμβρυο βρίσκεται στη

μήτρα της έντοκου μητέρας και έχουν οδηγήσει σε μείωση των αμβλώσεων. αλλά και στην

αντιμετώπιση παθήσεων. όπως η υδροκεφαλισμό και η ασυμβατότητα Ρέζους. Μεγάλη επιτυχία

έχει διαπιστωθεί και στις ενδομ11τριες μεταμοσχεύσεις.

Καταληκτικά, στους βιολογικούς παράγοντες σημαντικό σημείο είναι η ενημέρωση των

γονέων και η προληπτική ιατρική. ενώ ακόμη και κατά τη διάρκεια της κύησης σημανΤΙΚ11

μπορεί να είναι η επίπτωση στο έμβρυο η λήψη από τη μητέρα ουσιών και φαρμάκων, όπως

αλκοόλ, ναρκωτικά, αλλά και βαρβιτουρικά, ανδρογόνα, οιστρογόνα, αντιεπιληπτικά 11 άλλα

φάρμακα.

Στα ψυχολογικά αίτια της Νοητικής γστέρησης μπορεί να αντιπαρατεθεί ως προληΠΤΙΚ11

αντιμετώπιση η ενεργότερη μεΤΟχ11 του Κράτους και η ενίσχυση θεσμών βοηθητικών γύρω από

το παιδί με Νοητική γστέρηση. Συγκεκριμένα, είναι άμεση η ανάγΚ11 της ενίσχυσης της

οικογένειας, οικονομικά και συναισθηματικά. ενώ η σωστή ενημέρωσή της για τους κινδύνους

από τη μη κάλυψη των συναισθηματικών και ψυχολογικών αναγκών των παιδιών τους.

Επιπλέον, χρειάζεται μια ώθηση και ενίσχυση του θεσμού της προσχολικι1ς. αλλά και της

σχολικής αγωγής που θα παρέχουν ασφάλεια και όχι άγχος στα παιδιά. Τέλος. ακόμη και τα

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν ευθύνη με το άσκοπο προβαλλόμενο προϊόν τους που δεν

παρέχουν θετικά πρότυπα στα παιδιά, ώστε μεγαλώνοντας να αναλάβουν το ρόλο του γονέα

σωστά και ενημερωμένα για όλες τις εκδοχές αυτού του σημαντικού ρόλου.

63



Β ΜΕΡΟΣ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΖΏΗ ΜΑΣ

Για την εισαγωγή στο περιεχόμενο της Τεχνολογίας της ΠληροφΟΡΙΚ11ς και Επικοινωνιών

στην Εκπαίδευση προαπαιτείται μια αποσαφ11νιση των όρων ΕπισΤ11μη και Τεχνολογία, καθώς

και της μεταξύ τους σχέσης, που θα μας φέρουν πιο κοντά στη κατανόηση του τρόπου που αυτές

οι δύο έννοιες εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα εκείνης των παιδιών με

ειδικές δεξιότητες. Ο όρος επιστήμη με την ευρεία έννοια αρχικά δήλωνε το οργανωμένο σώμα

της εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης γνώσης. Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος είναι πιο

περιορισμένος και δηλώνει το σύστημα απόκτησης γνώσης με βάση την επιστημονΙΚ11

μεθοδολογία που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, καθώς και στην οργάνωση και

ταξινόμηση της αποκτώμενης με αυτόν τον τρόπο γνώσης.

Διακρίνουμε συνεπώς, διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς που εντάσσονται συνήθως σε

τέσσερις μεγάλες ομάδες. τις θετικές επιστήμες. τις εφαρμοσμένες επιστήμες, τις ανθρωπιστικές

επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες. Οι Θετικές και φυσικές επιστήμες, ασχολούνται με τη

μελέτη των φυσικών φαινομένων και των τυπικών συστημάτων με βάση την παρατήρηση, το

πείραμα και τη λογικι1. Οι Κοινωνικές επισΤ11μες ασχολούνται με τη μελέτη της ανθρώπινης

συμπεριφοράς και της ανθρώπινης κοινωνίας, στη βάση της παραΤ11ρησης και της λογικής. Οι

Ανθρωπιστικές επισΤ11μες ασχολούνται με τη διερεύνηση της ανθρώπινης κατάστασης μέσω της

λογικής και Τ11ς τέχνης. Οι Εφαρμοσμένες επισΤ11μες ασχολούνται με την πραΚΤΙΚ11 επίλυση

προβλημάτων μέσω συστηματικών μεθοδολογιών και την επιστημονική θεμελίωση των

μεθόδων αυτών (συνΙ1θως αποτελούν εφαρμογή κάποιων θετικών επιστημών, αλλά μπορεί να

έχουν και επιρροές από τις κοινωνικές επιστήμες). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως η

ταξινόμηση αυΤ11 είναι μόνο συμβαΤΙΚ11.

Η επιστημονΙΚ11 διαδικασία είναι η συστηματική έρευνα της νέας γνώσης σε ένα σύστημα.

ΑυΤ11 η συστημαΤΙΚΙ1 έρευνα είναι γενικώς η επιστημονΙΚ11 μέθοδος και το σύστημα γενικώς

είναι η φύση. Επιστήμη, επίσης, είναι η επιστημονΙΚ11 γνώση που έχει συστηματικά αποκτηθεί
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μέσω της επιστημονΙΚ11ς διαδικασίας. Μερικά από τα ευρήματα της επιστήμης μπορεί να είναι

εντελώς αντίθετα προς την ανθρώπινη διαίσθηση, όπως η ατομΙΚ11 θεωρία για παράδειγμα.

Η Τεχνολογία. από την άλλη. αναφέρεται στο τεχνητό και τεχνολογικό περιβάλλον που έχει

δημιουργηθεί γύρω μας. Η Τεχνολογία δημιουργεί ένα τεχνητό περιβάλλον σύμφωνα με τις

επιλογές, τις ικανότητες και τις επιθυμίες του ανθρώπου. Γνώσεις, δεξιότητες, υλικά,

μηχανΙ1ματα, εργασία αλλά και οικονομικές δυνατότητες συνδυάζονται κατάλληλα με στόχο να

επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Η τεχνολογία χρησιμοποιεί και επιστημονικές γνώσεις

για να δημιουργηθεί το τεχνητό περιβάλλον και επηρεάζει καθοριστικά τον καθημερινό τρόπο

ζωής. Κυρίαρχοι της σύγχρονης ζωΙ1ς έχουν αποδειχθεί οι υπολογιστές με τις τρομακτικές

σήμερα δυνατότητες τους που, βέβαια, εξαρτώνται καθοριστικά από την τεχνολογία. Είναι

προφανές ότι υπάρχει διαφορετικό τεχνολογικό περιβάλλον και χρησιμοποιείται διαφορετική

τεχνολογία στα διάφορα μέρη του κόσμου. Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας εκφράζει και τον τρόπο

ζωής των ανθρώπων που την αποτελούν. Οι διάφορες κοινωνίες έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής,

ανάλογα με το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξής τους και της καλλιέργειας των ατόμων που τι

αποτελούν. Τα διάφορα πολιτιστικά στοιχεία που συνδέονται με τον πολιτισμό μιας κοινωνίας

έχουν διαφορεΤΙΚ11 μορφ11 από κοινωνία σε κοινωνία. Βέβαια, στη σύγχρονη βιομηχανΙΚ11 και

παγκοσμιοποιημένη κοινωνία έχουμε τεχνολογικά επιτεύγματα κοινά σε όλα τον κόσμο και

ενδιαφέροντα που καλύπτονται με επιτεύγματα από διαφορετικές γωνιές του κόσμου.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι παρά τη φαινομενικά σωστή σχέση υπερσυνόλου-υποσυνόλου.

από τη μια πλευρά οι θετικές επιστήμες υπακούουν σε σαφείς επιστημολογικούς κανόνες με

αξιώσεις γενΙΚ11ς ισχύος και από την άλλη πλευρά η τεχνολογία αρκείται σε χαλαρούς μεν, αλλά

μεΤΡΙ1σιμους κανόνες αξιολόγησης της. Αυτές οι εγγενείς ασάφειες μας παρασύρουν συχνά να

αναφερόμαστε γενικεύοντας, στην επιστημονική πρόοδο, ενώ εwοούμε μόνο κάποιες

τεχνολογικές επιτυχίες και, αντίστροφα, να μιλάμε για τεχνολογικές βελτιώσεις, ενώ στη

πραγματικότητα επρόκειτο για δημιουργία νέων επιστημονικών γνώσεων.

Στις αρχές του 21 ου αιώνα ο σκοπός της τεχνολογίας και γενικότερα της επιστllμης, πέρα

από τη πάγια ικανοποίηση της έμφυτης περιέργειας του ανθρώπου, είναι σαφώς πιο

συγκεκριμένος, να βελτιώσει και να τελεΙΟΠΟ111σει τη ζω11 του ανθρώπου με νέες εφαρμογές που

θα βελτιώσουν τl1 ζω11 του σε μια καλύτερη κατεύθυνση και μάλιστα θα βελτιώσει τη ζωή και

όσων μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν με αδιαφορία και καχυποψία, όλων δηλαδή των κοινωνικών

ομάδων, ακόμη και των ευπαθών, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Βέβαια, παρά τις

αμφιταλαντεύσεις του καθενός δεν μπορεί να διαψεύσει πως η πληθώρα εφαρμογών της
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τεχνολογίας έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας εκατομμυρίων ανθρώπων

αγγίζοντας και την πιο ανεπαίσθητη πτυχ11 της ρουτίνας μας.

Αυτή η χρηστικότητα και πληθώρα εφαρμογών δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον

εκπαιδευτικό τομέα. Η σωστή χρ11ση τους από τον εκπαιδευτικό ενδείκνυται όχι μόνο για τα

εκπαιδευτικά οφέλη, αλλά και για την επικοινωνία και συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον

μαθηη1. Μάλιστα. ο Cotton σε μια επισκόπηση των 100 σημαντικότερων ερευνών. συμπεραίνει

ότι η χΡ11ση του υπολογιστΊ1 στη διδασκαλία ωφελεί τα μικρότερα παιδιά που προέρχονται από

χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, καθώς επίσης και τα κορίτσια.

Ειδικότερα. η είσοδος του Η/Υ στο σχολείο έχει προσφέρει μια σειρά θετικών. αλλά και

αρνητικών επιπτώσεων στην εκπαιδευΤΙΚ11 δραστηριότητα. Αρχικά, ως προς τη θετική επίδραση

του Η/Υ, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι μαθητές δεν είναι απλοί παθητικοί δέκτες και θεατές της

εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά παίρνουν ενεργό μέρος στη διαδικασία μετάδοσης των

πληροφοριών απαντώντας άμεσα σε ερωτΊ1σεις, βλέποντας υποδείξεις, αναζητώντας

περισσότερα στοιχεία. Ο μαθητής φεύγει από το μαζικό σύστημα παραγωγής γνώσης, ενώ

επιτυγχάνει μια εξατομικευμένη διδασκαλία, και μπορεί να συμπεριφερθεί ελεύθερα αναλύοντας

πληροφορίες, αναζητώντας λύσεις στα προβλ11ματα με το ρυθμό και τον τρόπο που επιθυμεί.

Σημαντικό πλεονέκτημα του υπολογιστή αποτελεί η προσομοίωση καταστάσεων και

φαινομένων με τρόπο που κάνει κατανοητό στο χρ11στη τη συγκεκριμένη κατάσταση ή

φαινόμενο. προσθέτοντάς τα ως εμπειρία στη πνευματική βιβλιοθήκη του μαθητή. Τέλος,

επιτυγχάνεται ουσιαστική αξιολόγηση, καθώς οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν με άμεση ανάδραση

να ελέγξουν τις γνώσεις τους, ενώ ο υπολογιστΊ1ς χωρίς να διακρίνεται από προκαταλ11ψεις και

προσωπικές μεροληπτικές στάσεις απέναντι στους μαθητές, παρουσιάζει αντικειμενικά

αποτελέσματα.

Παρόλα αυτά, βέβαια, η παρουσία του Η/Υ στην εκπαιδευΤΙΚ11 διαδικασία περικλείει και μια

σειρά μειονεκτημάτων που δεν αφορούν τόσο το μοντέλο εισαγωγ11ς της ΠληροφΟΡΙΚ11ς στην

Εκπαίδευση, αλλά στις προϋποθέσεις και στους παράγοντες υλοποίησης. Συγκεκριμένα, μαθητές

που δεν έχουν μάθει να διαβάζουν ή απομακρύνονται εύκολα συνειδητά 11 υποσυνείδητα από τη

διαδικασία της μάθησης 11 μαθητές που έχουν συνηθίσει τη διαδικασία της μάθησης μέσω των

νέων τεχνολογιών και βρεθούν εκτός αυτής αποπροσανατολίζονται, ενώ για τις δύο περιπτώσεις

μαθητών ενδείκνυται συνδυασμός σύγχρονης και παραδοσιακής διδασκαλίας. Επίσης, είναι

εμφανής ο κίνδυνος της διασάλευσης της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθηΤ11, ενώ μπορεί να

εμφανιστούν και αισθΙ1ματα απομόνωσης όταν χάνουν την επαφ11 τους οι μαθητές με τους
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εκπαιδευτικούς. Ο εκπαιδευτικός με τη σειρά του. δεν είναι πάντοτε γνώστης των τεχνικών και

των νέων μέσων και έτσι απαιτείται συνεχής επιμόρφωση για τις νέες τεχνολογίες και

παιδαγωγικές ιδέες. Τέλος, η υλικό-τεχνική υποδομ11 είναι είτε ανεπαΡΚΙ1ς είτε ανύπαρκτη. ενώ

η συμπόρευση με τις νέες τεχνολογίες, όπως επιβάλλει η νέα εκπαίδευση είναι δαπανηΡΙ1 και

χρειάζονται υψηλά έως υπέρογκα ποσά για τον εξοπλισμό και την πλήρη επάνδρωση όλων των

σχολικών μονάδων προκειμένου να ακολουθείται η σύγχρονη Τεχνολογία, αλλά και πάλι η

Τεχνολογία αυτή σύντομα θα είναι ξεπερασμένη και θα χρειάζεται αντικατάσταση.

Όπως φαίνεται, ήδη από το Μάιο του 1986 και το Σεμινάριο για τη ΧΡΙ1ση των Η/Υ που

υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών, «οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

περικλείουν δυνατότητες που διευρύνουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου μυαλού στην

εκπαιδευΤΙΚΙ1 διαδικασία. Τα θετικά στοιχεία της ΧΡΙ1σης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο

σχολείο γενικά και στο σχολείο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα

είναι περισσότερα από τα αρνητικά στοιχεία. Υπό τον όρο ότι θα γίνει σωσηι χρήση τους οι

κοινωνικοί πόροι που θα διατεθούν για το εγχείρημα αυτό θα έχουν υψηλό δείκτη

οφέλους/κόστους. Η αγάπη για την εκπαίδευση και ένα καλύτερο άνθρωπο και η

προβλεπτικότητα επιβάλλουν την άμεση κλιμακωηι εισαγωγή τους στο ελληνικό σχολείο της

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γενικά στην Εκπαίδευση με

αποφασιστικότητα και φρόνηση».

Ο νέος ρόλος που καλείται να παίξει ο εκπαιδευτικός μέσα σε μια νέα εκπαιδευΤΙΚ11

διαδικασία προϋποθέτει την αναθεώρηση βασικών στερεοτύπων. Η από καθ' έδρας διδασκαλία

πρέπει να αντικατασταθεί από μια συλλογΙΚ11 διδασκαλία. Ο υπολογισηις δεν αντικαθιστά την

εκπαιδευΤΙΚΙ1 διδασκαλία, είναι ένα υποβοηθητικό και ενισχυτικό μέσο. Απαραίτητο

χαρακτηριστικό μιας σύγχρονης διδασκαλία αποτελεί εκείνο της προετοιμασίας του

εκπαιδευτικού, έχοντας δηλαδΙ1, γνώση της λειτουργίας του υπολογισηι ως μηχανήματος εκ των

προτέρων. Βέβαια, ο υπολογιστΊις από μόνος του δεν μπορεί να κάνει θαύματα, ούτε πρέπει να

γεμίζει το χρόνο, αλλά να περικλείεται ένας, τουλάχιστον εκπαιδευτικός στόχος γύρω από κάθε

δραστηριότητα. Τέλος, οι Lewis και eil! (1999) επισημαίνουν τη σημασία που έχει όταν το

παιδί χρησιμοποιεί τον υπολογιστΊl παρουσία του εκπαιδευτικού, καθώς η παρουσία του

ενδυναμώνει τη μαθησιαΚ11 εμπειρία είτε αποτρέπει συμπεριφορές απομόνωσης όταν τα παιδιά

στρέφονται στον υπολογιστή για να αποφύγουν τον εκπαιδευτικό, κάτι που επισημαίνει την

μεγάλης σημασίας μεΤΟΧΙ1 του εκπαιδευτικού με ευθύνες στΊΙ νέα εκπαιδευΤΙΚΙ1 πράξη.
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Η αναγνώριση της εκπαιδευτικής αξίας των Η/Υ οδήγησε στη δόμηση ενεργητικών σχέσεων

ανάμεσα στην Ειδική Παιδαγωγική και την ΠληροφΟΡΙΚ11 γενικότερα. Παράλληλα, η βιομηχανία

των υπολογιστών ανακάλυψε ως προσοδοφόρα αγορά και την Ειδική Παιδαγωγική με

αποτέ! εσμα να διατίθεται στην αγορά ένας μεγάλος αριθμός από προϊόντα 11ardware και

software, που αναπτύχθηκαν για αυτό το πεδίο. Επομένως. η ΕιδΙΚ11 Παιδαγωγική οφεΩ ει να

συμπεριλάβει όλο το εύρος. τη πολυμορφία και τη διαφορετικότητα των δυνατοτήτων που

προσφέρει η εισαγωγή του νέου μέσου, ώστε να αξΙΟΠΟt11σει με σκοπό την υποστήριξη και

προαγωγή των παιδιών με ειδικές ανάγκες (Σούλης, 1999).

Η τεχνολογία μπορεί να υποκατασηισει μεγάλο μέρος της μειονεξίας ή της αναπηρίας

φέρνοντας το μαθηηι ένα βήμα πιο κοντά στο γνωστικό αντικείμενο, αλλά και στη κοινωνική

πραγματικότητα, μιας και του δίνεται η δυνατότητα να επικοινων11σει και να αλληλεπιδράσει με

το περιβάλλον του. Έτσι, η αξιοποίηση των τ.π.Ε. επιτρέπει στους μαθητές με ειδικές ανάγκες

να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα με καλύτερες προοπτικές μιας και οι

μαθητές των σοβαρών μορφών αναπηρίας ήταν αναγκασμένοι να παραμείνουν σπίτι. ενώ πλέον

μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιοποίηση. συνεπώς, των

Νέων Τεχνολογιών αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την κοινωνία μας αν συνυπολογίσει κανείς

πως τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα των ατόμων με μειονεξίες δεν έχουν επιλυθεί

στη χώρα μας, οπότε χρειάζεται ένας εξορθολογισμός και μια συστηματική δράση προς μια

καλύτερη πορεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

2.1 Υποστηρικτικιί Τεχνολογία

Η υποστηΡΙΚΤΙΚ11 τεχνολογία περιλαμβάνει συσκευές. προϊόντα και εξοπλισμό που μπορεί

κανείς να αγοράσει έτοιμα ή να τροποποιήσει και που εξασφαλίζουν ή βελτιώνουν τις

λειτουργικές δυνατότητες ατόμων με αναπηρίες. Οι εφαρμογές τεχνολογίας υποστήριξης είναι

βασισμένες στις τεχνολογίες της ασύρματης επικοινωνίας, της ρομποτικής και της εικονΙΚ11ς

πραγματικότητας. Υπάρχουν χιλιάδες προ·ίόντα τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν ως

ΥποστηΡΙΚΤΙΚ11 Τεχνολογία. Αυτού του είδους τεχνολογία περιλαμβάνει πέντε υπό-κατηγορίες

υποστηρικτικών τεχνολογιών- τεχνολογίες για προβλήματα όρασης, κίνησης, ακοής, γλώσσας

και ομιλίας και τέλος προβλ11ματα μάθησης. Θα μπορούσε, βέβαια, να γίνει μια λειτουργΙΚ11

ταξινόμηση τους, δηλαδ11, ανάλογα με τη λειτουργικότητα και το είδος της υποστηΡΙΚΤΙΚ11ς

παρέμβασης. ως ακολούθως:

• Γνωστικές ή Εκπαιδευτικές συσκευές. όπως για παράδειγμα. παιχνίδια

ελεγχόμενα με διακόπτες, Η/Υ και λογισμικό.

• Συσκευές κινητικότητας, όπως για παράδειγμα, αμαξίδια, scooters, ορθοστάτες,

οποιαδήποτε συσκευ11 που εξυπηρετεί το άτομα στην κινητικότητα στο περιβάλλον του.

• Συσκευές εναλλαΚΤΙΚ11ς επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα, επικοινωνιακοί

πίνακες 11 ηλεκτρονικοί πίνακες επικοινωνίας, βοηθ11ματα αΚΟ11ς .

• Συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα, βοηθήματα αυτόνομης

διαβίωσης, επικοινωνιακά βοηθήματα, αρχιτεκτονικές ΤΡΟΠΟΠΟΗ1σεις, τεχνολογίες

ψυχαγωγίας.

Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιούν κοινές συσκευές, αλλά τυπικά κάθε

μια εξυπηρετεί διαφορετικές λειτουργίες και ανάγκες ατόμων. Μερικές φορές οι συσκευές αυτές

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να παρακολουθούνται από διαφορετικούς ειδικούς
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αποκατάστασης συνεργατικά στην εφαρμογή και τις πρακτικές της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

στα πλαίσια ενός προγράμματος ολισΤΙΚ11ς προσέγγισης.

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος που έχει επιλεγεί/

προσαρμοστεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου, να πραγματοποιεί τη δραστηριότητα

και να είναι συμβατό με το περιβάλλον του ατόμου. Το σύστημα αποτελείται από τέσσερα

στοιχεία: Το άτομο (χρήστης με κινητική ή κάποια άλλη δυσλειτουργία) που βρίσκεται στο

κέντρο, τη δραστηριότητα (ή δραστηριότητες) που πρέπει να εκτελεστεί, το τεχνολογικό

περιβάλλον και το περιβάλλον στο οποίο θα γίνει η χρήση της συσκευής.

Ειδικότερα, οι Γνωστικές 11 Εκπαιδευτικές συσκευές στρέφονται γύρω από το παιχνίδι, όπου

τα ελεγχόμενα με διακόπτες παιχνίδια διαθέτουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στην ανάπτυξη

ενός παιδιού με αναπηρία. Το παιχνίδι, βασΙΚ11 δραστηριότητα των βρεφών προσφέρει τη

δυνατότητα στα παιδιά να αυτενεργήσουν και να νιώσουν ότι ελέγχουν το περιβάλλον τους, ενώ

εμφανίζουν και καλλιεργούν δυνατότητες και δεξιότητες μέσα από τη στοιχειοθέτηση της

λειτουργίας αιτίου-αιτιατού στο περιβάλλοντα χώρο, οικογενειακό, κοινωνικό κλπ., καθώς και

μέσα από δεξιότητες επιλογής, που μπορούν να προετοιμάσουν εξαιρετικά το παιδί για τη χρήση

συσκευών επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

(

Joyob.ck

Από την άλλη, οι Συσκευές Κινητικότητας περιλαμβάνουν ορθοστάτες, κηδεμόνες ή

νάρθηκες για βάδιση, τα χειροκίνητακαι ηλεκτροκίνητααμαξίδια. Τα βοηθ11ματα κινητικότητας

περιλαμβάνουνσυσκευές για άτομα με μειωμένη όραση, τυφλότητα, αισθητηριακάπροβλ11ματα
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όπως ράβδοι, ηλεκτρονικούς αισθητήρες που παρέχουν πι ηροφόρηση με δόνηση. συσκευές

ανάγνωσης πινακίδων ή κατεύθυνσης.

Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι η παρουσίαση των ηλεκτροκίνητων αναπηρικών

αμαξιδίων που προσφέρουν αυτονομία, σε μικρό βάρος και πολύ ικανοποιητική

αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν 6 τύποι ηλεκτρονικού αναπηρικού αμαξιδίου και είναι τα:

Πρόσθετα (κίνηση πίσω) Αναδιπλούμενα (κίνηση πίσω)

Σταθερά (κίνηση πίσω-μπροστά-στο κέντρο) Tilt-in-space (κίνηση πίσω-μπροστά στο

κέντρο)
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Recline (κίνηση πίσω-μπροστά στο κέντρο) Scooters (κίνηση πίσω)

Τα μέρη του ηλεκτρονικού αμαξιδίου συνήθως είναι ο σκελετός (ιδιαιτέρως ελαφρύς και

ανθεκτικός), το κάθισμα, δύο μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες) υγρού ή ζελέ, δύο μοτέρ, τα

ηλεκτρονικά και τέλος το σύστημα πρόσβασης. Στην εκπαίδευση για τη χι:ηlση του

ηλεκτρονικού αναπηρικού αμαξιδίου δίνεται μεγάλη βαρύτητα και όχι άδικα, μιας και αποτελεί

ρυθμιστικό παράγοντα της επιτυχούς και ασφαλούς χΡΙ1σης τους.

Στη συνέχεια, οι Συσκευές ΕναλλαΚΤΙΚΙ1ς Επικοινωνίας διακρίνονται σε δύο μεγάλες

κατηγορίες, τους πίνακες επικοινωνίας (απλΙ1 ΣΕΕ) και στις συσκευές ΣΕΕ (υψηλής τεχνολογίας

ΣΕΕ). Οι συσκευές αυτές περιλαμβάνουνγλώσσες συμβολικές, όπως η ΜΆΚΑΤΟΝ και η PICS,

μη ηλεκτρονικούς αλφαβητικούς πίνακες, αλλά και πίνακες εναλλακτικής επικοινωνίας με

σύμβολα ή εικόνες, συνθέτες φωνής και λογισμικό εναλλακτικής επικοινωνίας.
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Οι ΣΕΕ απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό ατόμων που αδυνατούν να επικοινωνήσουν λεκτικά

ή ο λόγος τους δεν είναι διακριτός και ευρύτερα κατανοητός. Η διαδικασία χρήσης των ΣΕΕ

γίνεται από κοινού με τη βΟΙ1θεια και την ενίσχυση του λογοθεραπευΤ11, ενώ υπάρχουν φορές

που η σύμπραξη της υπόλοιπης θεραπευτικής ομάδας κρίνεται απαραίτητη. Στο σημείο αυτό ο

λογοθεραπευΤ11ς είναι επιφορτισμένος με την επιλογ11 του γλωσσικού συσΤ11ματος που θα

χρησιμΟΠΟ111σει, ενώ ο εργοθεραπευΤ11ς εξασφαλίζει σωσΤ11 θέση για το άτομο και δίνει οδηγίες
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για τις παραμέτρους του πίνακα που επηρεάζουν τις αισθητηριακές και αντιληπτικές ικανότητες

του ατόμου.

Η πρόσβαση στις ΣΕΕ γίνεται είτε με απευθείας επιλογή με σάρωση είτε με τα μάτια. Τόσο

οι απλοί πίνακες επικοινωνίας όσο και οι συσκευές ΣΕΕ απαιτούν ένα αποτελεσματικό σύστημα

πρόσβασης, ενώ μεγάλης σημασίας κρίνεται η θέση του πίνακα ώστε να είναι εξίσου εύχρηστος

για το άτομο αλλά και για τους γύρω του. Οι συσκευές αυτές είναι διαθέσιμες στο εμπόριο και

υπάρχει διαβάθμιση τόσο στην απλότητα όσο και στη συνθετότητά τους. Οι απλές έχουν τη

δυνατότητα αναπαραγωγής περιορισμένου αριθμού μηνυμάτων, προ-ηχογραφημένων κυρίως,

ενώ οι σύνθετες μπορούν να εκφωνούν κείμενο με τη χρήση λογισμικού προγράμματος

σύνθετης φωνής.

Τέλος, οι Συσκευές Ελέγχου Περιβάλλοντος αποτελούν συστήματα ελέγχου που επιτρέπουν

στο άτομο να χειριστεί ένα μεγάλο αριθμό από άι λες συσκευές χρησιμοποιώντας, φυσικά.

ιδιαιτέρως εξατομικευμένο σύστημα πρόσβασης. Οι μέθοδοι πρόσβασης στα ΣΕΠ είναι κυρίως

απευθείας επιλογή ή με σάρωση, ενώ τα συχνότερα περιφερειακά ΣΕΠ είναι οι διακόπτες και η

αναγνώριση φωνής.

Η επικοινωνία ανάμεσα στο ΣΕΠ και την συσκευΙ1-στόχο (π.χ. το φως δωματίου,

ανεμιστήρας, κλιματισμός) γίνεται είτε μέσω υπερύθρων είτε μέσω ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

είτε μέσω υπερήχων ή ηλεκτρικής εγκατάστασης. Τα ηλ,εκτρομαγνητικά πεδία και η ηλεκτρική

εγκατάσταση προσφέρουν τη δυνατότητα να ελέγξουμε συσκευές που βρίσκονται σε άλλο

δωμάτιο, ενώ μέσω υπεΡΙ1χων και υπερύθρων λειτουργούν τα περισσότερα τηλεχειριστήρια, και

αυτό μας δίνει μια συμβατότητα με ποικιλία συσκευών, ενώ είναι εφικτός ακόμη και ο

συνδυασμός αυτών των μεθόδων.
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Στις ΣΕΠ υπάγονται συσκευές απλές, αλλά και σύνθετες (και ως εκ τούτου ακριβότερες)

που ξεπερνούν το όριο της λειτουργίας και λειτουργικότητας κάλυψης βασικών αναγκών για τα

άτομα με ειδικές ανάγκες.

2.2 Εκπαιδευτικό λογισμικό

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι πέρα από την ΥποστηΡΙΚΤΙΚ11 Τεχνολογία και ιδιαιτέρως

δημοφιλές σήμερα είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό, το οποίο έχει ενισχυτικό και υποστηρικτικό

ρόλο στην εφαρμογή της ΥποστηΡΙΚΤΙΚ11ς Τεχνολογίας. Τα προγράμματα που παρουσιάζονται

είναι ενδεικτικά καθότι υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα που αφενός μπορεί να επιλέξει ο

ΧΡ11στης και αφετέρου είναι πιθανή η λίστα λογισμικών να είναι μΙΚΡ11, παρά τη προσπάθεια για

πληρέστερη κάλυψη των αναγκών παρουσίασης της υπάρχουσας τεχνολογίας.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό σε συνεργασία με το υλικό 11 της συσκευές Υποστηρικτικής

Τεχνολογίας διακρίνονται της ακόλουθες κατηγορίες

• Λογισμικό πρόσβασης/ επικοινωνίας, το οποίο χρησιμοποιείται παράλληλα με της

υποστηρικτικές συσκευές προκειμένου να κάνει τον υπολογιστή προσβάσιμο στο άτομο

με αναπηρία ή να τον μετατρέψει σε ένα δυναμικό ηλεκτρονικό πίνακα εναλλαΚΤΙΚ11ς

επικοινωνίας.

• Εκπαιδευτικό/ ψυχαγωγικό λογισμικό. το οποίο έχει διττό σκοπό, την ενίσχυση

αφενός της μαθησιακής διαδικασίας και την εκπαίδευση του ατόμου σε ειδικές

περιφερειακές μονάδες-συσκευές, αφετέρου για λόγους ψυχαγωγίας. Το λογισμικό

μπορεί να είναι ανοιχτό, δηλαδ11 ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει τη δΙΚ11 του

θεματολογία, να προσθέσει εικόνες, κείμενα και 11ΧΟ, έτσι ώστε να δώσει στον

εκπαιδευόμενο ένα εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλοντος οποίο μπορεί να

τροποποιεί 11 να συμπληρώνει κάθε φορά. Μπορεί, της, το λογισμικό να είναι και

κλειστό, στο οποίο εκτός από της ρυθμίσεις που αφορούν την προσβασιμότητα (π.χ.

ταχύτητα σαρώματος, μέγεθος γραμματοσειράς κλπ.) ή την επιλογ11 θεματολογίας από

αυτές που προσφέρει το πρόγραμμα, ο ΧΡ11στης δεν μπορεί να επέμβει παρά να το

χρησιμοποη1σει ως έχει.

• Λογισμικό αιτίας και αποτελέσματος, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για

εκπαιδευτικούς 11 ψυχαγωγικούς σκοπούς. Εδώ, συν11θως, ο χρήστης καλείται να

χρησιμοποη1σει ένα πλ11ΚΤΡΟ 11 ένα διακόπτη και αυτό προκαλεί ένα αποτέλεσμα στην

οθόνη του. Χρήσιμο για εκπαίδευση σε ειδικές συσκευές υποστηΡΙΚΤΙΚ11ς τεχνολογίας,
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ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, η εκμάθηση βασικών εwοιών. της έwοιας αιτίου

αποτελέσματος Κ.α.

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που δημιουργούνται σ11μερα. κατασκευάζονται για την

υπολογισΤΙΚ11 υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Κατασκευάζονται, δηλαδ11, με

στόχο να εκπληρώνουν μαθησιακούς στόχους, της

• η συμφωνία με της ανάγκες του εκπαιδεύσιμου κοινού και της εκπαιδευτικής

ύλης.

• η συμπόρευση με το υπάρχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ο

εμπλουτισμός της εκπαιδευΤΙΚ11ς διαδικασίας.

• η λειτουργικότητά του ως εποπτικού εργαλείου για τον εκπαιδευτικό και ως

εργαλείο κατανόησης και εμπέδωσης για τον μαθητή.

• να δημιουργηθεί θέληση σε εκπαιδευτικό και μαθητές για ενασχόληση και

αξιοποίηση του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2.3 Προσβασιμότητα- Προσπελασιμότητα

Σημαντικός, αν όχι καθοριστικός, για τον προσδιορισμό των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών

και του Εκπαιδευτικού Λογισμικού, κρίνεται ο ρόλος των εννοιών της προσβασιμότητας στη

Τεχνολογία και προσπελασιμότητας της Τεχνολογίας, για την εκπαιδευτική τεχνολογία και

πράξη. Παραδοσιακά, η έwοια της προσβασιμότητας αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης από τα

ΑμεΑ του, εσωτερικού 11 εξωτερικού, δομημένου περιβάλλοντος της. Συχνά η έwοια της

προσπελασιμότητας περιορίζεται σε επιμέρους στοιχεία, όπως Π.χ. η κατασκευΙ1 μιας ράμπας.

Ωστόσο, η άρση όλων των εμποδίων στην μετακίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η

δυνατότητα πρόσβασ11ς τους σε όλες τις λειτουργίες μιας πόλης προϋποθέτουν ένα σύνολο

αρχών σχεδιασμού και επεμβάσεων. ΣΙ1μερα, η κατανόηση όχι μόνο των απαιτήσεων, αλλά και

των αναγκών των ΑμεΑ έχει οδηγήσει σε μια σειρά αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών

βελτιώσεων, γιατί δεν είναι απαραίτητη μόνο η δημιουργία και η χΡ11ση των Τεχνολογιών και

των Λογισμικών σε όλες τις ομάδες της κοινωνίας, αλλά και η παΡΟΧΙ1 σε όλα τα μέλη της

κοινωνίας η φροντίδα ώστε να μπορέσουν να την χρησιμοποη1σουν χωρίς περιορισμούς.
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Η θεώρηση αυTl1 κρίθηκε αναγκαία, ιδιαίτερα τη δεκαετία του '90, οπότε και τα γραφικά

περιβάλλοντα, της τα MS Windows. καθιερώθηκαν ως de facto πρότυπα για την ανάπτυξη

πληροφοριακών συστημάτων. δημιουργώντας ψηφιακό χάσμα στη νέα Κοινωνία της

Πληροφορίας.

Μερικά χαρακτηριστικά προβλ11ματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ σχετίζονται με το

Διαδίκτυο και της παρεχόμενες με αυτό υπηρεσίες. της για παράδειγμα το ηλ.εκτρονικό

ταχυδρομείο κλπ. Η λύση που προτάθηκε και εφαρμόστηκε σχετίζονταν με την τεχνική

τροποποίηση του πληροφοριακού συσTl1ματος ή μερών του, ώστε να καθίσταται προσβάσιμο

και από τα ΑμεΑ. Με αυTl1 τη προοπτική αναπτύχθηκαν τόσο οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες

όσο και τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά, εξειδικευμένα προϊόντα και εφαρμογές που διευκολύνουν

τη μετοχή των ΑμεΑ σε αλληλεπιδραστικά συστήματα. Και αυτά, της, με τη σειρά της

διαθέτουν μειονεΚTl1ματα που σχετίζονται αφενός με το υψηλό κόστος κατασκευής και τη μικρή

διάρκεια ζωής, μιας και τα πληροφοριακά συσTl1ματα γρήγορα απαξιώνονται τεχνολογικά, αλλά

και αφετέρου με την περιορισμένη ευχρηστία της, της προκύπτει από μελέτες, λόγω της

αναποτελεσματικότητας. της μειωμένης αποδοτικότητας και ικανοποίησης των χρηστών,

παράγοντες που κρίνονται καθοριστικοί για το καθορισμό των πληροφοριακών συστημάτων ως

εύχρηστων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη καινοτομΙΚ11 δραστηριότητα

του κλάδου της ΠληροφΟΡΙΚ11ς και των Τηλεπικοινωνιών. έχουν δημιουργ11σει έναν ευρύτερο

προβληματισμό γύρω από την προσβασιμότητα και τη δυνατότητα υλοποίησης της.

Βέβαια, καθότι μεταβαίνουμε σε μια Κοινωνία Tlις Πληροφορίας όπου η μη μεΤΟχ11

αποκόπτει το άτομο από τις εξελίξεις, αλλά και αρκετές κοινωνικές ομάδες αδυνατούν, λόγω

ακριβώς της υποβ011θειας που παρέχει η κοινωνία 11 της δυσκολίας στη χρ11ση των

προσφερόμενων Τεχνολογιών, έχουν σαν αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η ενεργ11

ενσωμάτωση των πολιτών και η καθιέρωση προτύπων για την αντιμετώπιση της πρόσβασης των

ΑμεΑ και όλων των πολιτών σε αλληλεπιδραστικά συστήματα και υπηρεσίες. Στο σημείο αυτό

έχουμε να κάνουμε με την έwοια της καθολικής πρόσβασης, που στηρίζεται στης αρχές του

καθολικού σχεδιασμού. Αυτό προϋποθέτει την εκ των προτέρων ανάλυση και οριοθέτηση της

προσβασιμότητας ως σχεδιαστικού στόχου που επιτυγχάνεται με τη χρήση τεχνικών και

εργαλείων που προσδίδουν στο τελικό προϊόν 11 υπηρεσία την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε

ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον ΧΡι1στη. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το

περιβάλλον ΧΡΙ1σης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ποικίλουν και ταξινομούνται γενικά σε τρεις

κατηγορίες που είναι:
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• παράγοντες που αφορούν το ΧΡ11στη, τις ικανότητες και δεξιοτεχνίες του, τις

προτιμ11σεις του αναφορικά με την αλληλοεπίδραση του με έναν Η/Υ. κλπ.

• παράγοντες που αφορούν το εργαλείο πρόσβασης (π.χ.. Η/Υ γραφείου. κινητό

τηλέφωνο, άλλη δικτυακή συσκευή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά) και την

πλατφόρμα εκτέλεσης (π.χ. γραφικό περιβάλλον και αντικείμενα που προσφέρει) και

τέλος

• παράγοντες που αφορούν τις συνθ11κες χρήσης (π.χ.. χΡ11ση εν κιν11σει. χΡ11ση σε

εσωτερικό 11 υπαίθριο χώρο. κλπ).

Οι παραπάνω κατηγορίες παραγόντων διαμορφώνουν ξεχωριστά περιβάλλοντα χρήσης μιας

εφαρμογής 11 υπηρεσίας που θα πρέπει να μελετούνται, να αναλύονται και να εξειδικεύονται

κατά τη διάρκεια του σχεδιαστικού σταδίου μιας εφαρμογής και στη συνέχεια να υλοποιείται

εκείνη η λειτουργικότητα που θα επιτρέπει στην εφαρμογή να αναγνωρίζει μεταβολές στο

περιβάλλον χρήσης, να επεξεργάζεται και να αποφασίζει τι είδους προσαρμογές απαιτούνται σε

κάθε περίπτωση και ανάλογα να ενεργοποιεί τις ενδεδειγμένες προσαρμογές. Σε κάθε περίπτωση

όμως, τα παραπάνω μπορούν να συμβούν μόνο εφόσον η απαιτούμενη προσαρμοστικότητα έχει

εκ των προτέρων σχεδιαστεί ως χαρακτηριστικό της εφαρμογ11ς.

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, η περίπτωση των ΑμεΑ στα πλαίσια της καθολΙΚ11ς

πρόσβασης συνιστά μεταβολές στο περιβάλλον χρήσης μιας εφαρμογής εξαιτίας των

διαφορετικών αναγκών, απαιτήσεων και προτιμήσεων που έχουν τα ΑμεΑ αναφορικά με την

πρόσβαση στη λειτουργικότητα του αλληλεπιδραστικού συστήματος. Έτσι, οι προσαρμογές που

απαιτούνται απορρέουν κατά πρωτεύοντα λόγο από παράγοντες που αφορούν το χρήστη, ενώ

μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οφείλονται και σε παράγοντες που αφορούν τις συνθ11κες

χΡ11σης (π.χ. χΡ11ση εν κιν11σει, ενώ ο χΡ11στης βρίσκεται σε αμαξίδιο) ή το εργαλείο πρόσβασης

(π.χ. τεχνικό βοι1θημα).

Σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι σημαντικό είναι η διαπίστωση ότι στο πλαίσιο μιας

σχεδιασΤΙΚ11ς διαδικασίας που στοχεύει να υποστηρίξει την καθολική πρόσβαση, η περίπτωση

των ΑμεΑ απαιτεί ιδιάζουσα σχεδιασΤΙΚ11 προσέγγιση με έμφαση κατά τη διάρκεια του

σχεδιασμού στους συγκεκριμένους παράγοντες που συνιστούν μεταβολές στο περιβάλλον

χΡ11σης. Ανάλογη είναι και η περίπτωση νέων υπηρεσιών που σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι

διαθέσιμες σε κινητά τηλέφωνα, φορητούς (weaΓabΙe) υπολογιστές και PDAs (ΡeΓsοnal Digital

Assistants - Υπολογιστές παλάμης). Επομένως, σε αντίθεση με το καθεστώς όπου η

προσβασιμότητα αποτελεί αποτέλεσμα μετέπειτα προσαρμογών του πληροφοριακού

συση1ματος, η καθολική πρόσβαση ως σχεδιασΤΙΚ11 διαδικασία στοχεύει στη δημιουργία μιας
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ενιαίας σχεδιασΤΙΚΙ1ς προσέγγισης που μπορεί να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο (ενδεχομένως

όμως χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία κάθε φορά) ένα ευρύτερο φάσμα προβλημάτων

που αφορούν την πρόσβαση και ευχρηστία εφαρμογών και υπηρεσιών της Κοινωνίας της

Πληροφορίας. Πρέπει, ωστόσο να σημειωθεί ότι παρά τη γενΙΚ11 αποδοχή της έwοιας της

καθολΙΚ11ς πρόσβασης, η ανάπτυξη των επιμέρους τεχνικών θεμάτων που θα εξειδικεύουν τον

τρόπο. τις διαδικασίες και τα εργαλεία σχεδιασμού παραμένουν αντικείμενο μελέτης και

έρευνας (Στεφανίδης Κωνσταντίνος. 2004).
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ΓΜΕΡΟΣ

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩ ΜΕ Α ΑΠΗΡΙΕΣ
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Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, ο μόνος τρόπος προμήθειας προϊόντων αποκατάστασης 11

βοηθημάτων για ΑμεΑ 11ταν η αγορά τους από το εξωτερικό. Η πλειοψηφία των επιχεΙΡ11σεων

του εξωτερικού προτιμούσε ως πελάτες μεγάλα ιδρύματα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα όπως

νοσοκομεία ή ιδρύματα αποκατάστασης. Η πληροφόρηση του πολίτη για σημεία πώλησης

τέτοιων προϊόντων στην Ελλάδα αποτελούσε πρωτοβουλία ορισμένων ιατρών ή

φυσιοθεραπευτών και κάποιων ιδρυμάτων για ΑμεΑ.

Τα τελευταία χρόνια όμως, η νοοτροπία αυΤ11, καθώς και η δομή της αγοράς άλλαξαν ριζικά,

με αρκετές μικρομεσαίες επιχειρ11σεις να εμφανίζονται και να διεκδικούν μερίδιο της αγοράς. Οι

αλλαγές αυτές 11ταν αποτέλεσμα κυρίως των θεσμικών και νομικών αλλαγών που είχαν

προηγηθεί, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η ασφαλιστική νομοθεσία

υπέρ των ατόμων με αναπηρία είχε ως συνέπεια την αύξηση της ζήτησης για τεχνικά βοηθήματα

και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ομάδες του πληθυσμού οι οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαν

πρόσβαση στις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων. Ο αντίκτυπο ς στη βιομηχανία ήταν η

δημιουργία νέων επιχειρήσεων πώλησης εξοπλισμού αποκατάστασης, ενισχύοντας έτσι τον

ανταγωνισμό και παρέχοντας στον πελάτη μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής.

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυΤΙΚ11 παρουσίαση υποστηρικτικών τεχνολογιών και

εκπαιδευτικών λογισμικών είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε τα μέρη ενός υπολογισΤ11 ώστε να

προσεγγίσουμε και νοητικά την αλλαγ11 στη συν11θη δομ11 ενός υπολογιστή για ευκολότερη

προσβασιμότητα από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, ο υπολογιστής αποτελείται

από δύο μέρη, το υλικό(l1aΓdwaΓe) και το λογισμικό(sοftwaΓe). Το υλικό (haΓdwaΓe)

περιλαμβάνει τις μηχανές 11 τα φυσικά αντικείμενα που επιτελούν τις εργασίες ενός Η/Υ:

• Περιφερειακέc: συσκευέc: εισόδου δεδομένων: η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη

συσκεω1 είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές αυτών,

άλλες δηλαδή εισόδου δεδομένων και επικοινωνίας με τον Η/Υ, που αποδεικνύονται

)'j)11σιμες για άτομα με κινητικούς περιορισμούς. Οι συσκευές εισόδου είναι κυρίως το

κομμάτι του Η/Υ που ο εργοθεραπευτής προσαρμόζει για τις ανάγκες αυτών των

ατόμων. Ανάλογες συσκευές εισόδου χρησιμοποιούμε και για τον έλεγχο

ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων και άλλων συστημάτων ΥποσΤ11ρικτικής Τεχνολογίας.

• Περιφερειακές συσκευέc: εξόδου δεδομένων: πρόκειται για την οθόνη (που

συγχρόνως πληροφορεί τον χρ11στη για την ορθότητα των χειρισμών του και είναι

απαραίτητη σε έναν υπολογιστή), τους εκτυπωτές και τα ηχεία που δεν είναι απαραίτητα.
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Λογισμικό (software): πρόκειται για ένα γενικό όνομα που δίνεται στα προγράμματα που

«τρέχουν» από το υλικό. το καθένα από τα οποία εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία.

ιακρίνεται σε λογισμικό συστιίματος και λογισμικό εφαρμογών. Το λογισμικό συστήματος

περιλαμβάνει το Λειτουργικό Σύστημα (Operating SΥstelη. OS). ένα σύνολο προγραμμάτων το

οποίο μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε τον υπολογισΤ11 αλ'λά και να «τρέξουμε» την πληθώρα

των προγραμμάτων. Μας προσφέρει ένα περιβάλλον επικοινωνίας ανάμεσα στον Η/Υ και στο

χρήστη. Είναι ο σύνδεσμος (ενδιάμεσος) ανάμεσα στο ΧΡ'lστη και το υλικό μέρος. Το λογισμικό

εφαρμογών περιλαμβάνει προγράμματα και εφαρμογές που επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες,

μια σειρά εντολών που έχουμε γράψει και με τις εντολές αυτές και με σκοπό να επεξεργαστεί

κατάλληλα τα δεδομένα που του δίνουμε εκτελεί και ολοκληρώνει μια συγκεκριμένη εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Για τα άτομα με προβλ11ματα όρασης. η τεχνολογία ήταν αυη1 που προκάλεσε επανάσταση

και βελτίωσε σημαντικά την καθημερινή τους ζω11, δημιουργώντας και παρέχοντας πολλές

δυνατότητες. Τα προηγμένα βοηθήματα που συνεχώς έρχονται στην αγορά, βοηθούν τα άτομα

με προβλ11ματα όρασης να διαβούν τη καθημερινότητα με ανεξαρτησία και μεγάλη επιτυχία. Οι

ΧΡ11στες χωρίς 11 με μειωμένη όραση αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε κάθε ενέργεια που

προϋποθέτει την αντίληψη της ΟΠΤΙΚΙ1ς απεικόνισης κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με

τον υπολογιστή και ειδικότερα:

• στο χειρισμό των συσκευών και διακοπτών ελέγχου λειτουργίας του εξοπλισμού και των

συσκευών αλληλεπίδρασης

• στην πρόσβαση στις προσφερόμενες λειτουργίες

• στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ή στο περιεχόμενό τους.

Ειδικότερα. στη σύγχρονη ελληνική αγορά μπορεί κανείς να εντοπίσει τα ακόλουθα

προσφερόμενα υλικά:

1.1 Σαρωτιίς με λογισμικό Οπτικιίς Αναγνώρισης ΧαρακτιίΡων (OCR)

Ένα άτομο με προβλήματα όρασης μπορεί να έχει πρόσβαση στο έντυπο υλικό και με τη

βΟ11θεια του Η/γ (εκτός από τα ομιλούντα βιβλία και τα βιβλία Braille). Αυτό γίνεται με τη

βΟ11θεια ενός σαρωη1 και ενός λογισμικού οπτικής αναγνώρισης χαραΚτΊ1ρων.

Ο σαρωτής είναι μια συσκευ11, η οποία χρησιμοποιείται για τη μεταΤρΟΠ11 (ψηφιοποίηση)

του έντυπου υλικού, το οποίο μπορεί να είναι ένα κείμενο, εικόνα ή συνδυασμός και των δύο, σε

ηλεκτρονΙΚ11 μορφή και συγκεκριμένα εικόνα.

Μετά τη σάρωση, ακολουθείται η εξ11ς διαδικασία:
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• Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (Optical Cl1aracter Recognition - OCR)

μετατρέπει την ακατέργαστη πληροφορία που προέκυψε από τη σάρωση σε κείμενο

ηλεκτρονικήςμορφής διακριτώνχαρακτήρων.

• Η μορφ11 αυΤ11 είναι αναγνώσιμη από τον υπολογισΤ11 και μπορεί να αποθηκευθεί

σαν αρχείο κειμένου στον Η/γ.

• Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης αναλαμβάνει την εκφώνηση ή την παρουσίαση

σε οθόνη Braille του κειμένου.

Στο λογισμικό Οπτικής Αναγνώρισης ΧαραΚΤ11ρων απαραίτητη είναι η υποστήριξη της

Ελληνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα προβι ημαΤΙΚ11 όμως, μπορεί να είναι ι αναγνώριση χειρόγραφου

έντυπου υλικού.

Συσκευή ΗΡ Scanjet 4500C

(Σαρωτής με λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων)

Η συσκευΙ1 αυΤ11 χρησιμοποιείται για την μεταΤΡΟΠΙ1 του έντυπου υλικού το οποίο μπορεί να

είναι κείμενο, εικόνα ή συνδυασμός και των δύο σε ηλεκτρονΙΚ11 μορφή και συγκεκριμένα σε

εικόνα. Μετά τη σάρωση, η οπτική αναγνώριση χαραKτllρων δίνει τη δυνατότητα να

αναγνωρίσει το κείμενο που εμπεριέχεται στην εικόνα και να το αποθηκεύσει σαν αρχείο

κειμένου υπολογισΤ11. Έτσι, εφόσον στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί ένας αναγνώστης

οθόνης, το έντυπο υλικό θα είναι προσβάσιμο.
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1.2 Συστιίματα Α ναγνώρισης Ομιλίας

Τα συσΤ11ματα Αναγνώρισης Ομιλίας εντάσσονται στις Τεχνολογίες Φωνι1ς. Αξιοποιώντας

και τελειοποιώντας τις Τεχνολογίες ΦωνΙ1ς αναμένεται να εξαπλωθεί το ανθρώπινο ηλεκτρονικό

εμπόριο, το οποίο εμφανίζει πολλαπλά οφέλη για όλους.

Ειδικά στα ΑμεΑ προσφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες

• Δυνατότητα αγορών και επιλογ11ς αγαθών με δυνατότητα αποστολής στο σπίτι

τους.

• Δυνατότητα πρόσβασης σε πολλές υπηρεσίες που χρειάζονται αρκετή εξοικείωση

με τους υπολογιστές (διοικητικές υπηρεσίες. ενημέρωση, ψυχαγωγία, εκπαίδευση).

• Δυνατότητες απασχόλησης

Το Σύστημα Αναγνώρισης Ομιλίας επιτρέπουν την εισαγωγΙ1 κειμένου αντί της

πληκτρολόγησης σε Η/Υ αλλά και σε φορητές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Η διάκρισΙ1

τους γίνεται σε συσΤ11ματα υπαγόρευσης και συσΤ11ματα εντολών και ελέγχου. Στον ελλαδικό

χώρο, η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων είναι σίγουρα ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Η ελληνική

γλώσσα χαρακτηρίζεται από πολλούς γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες, καθιστώντας την

ανάπτυξη αντίστοιχου λογισμικού, το οποίο θα μπορούσε να τη "μεταφράσει" αρκετά δύσκολη.

Ωστόσο. έχουν ξεκινήσει προσπάθειες που παρά τα αρκετά προβλήματα κατά την υπαγόρευση

ενός κειμένου στον Η/Υ, δεν παύουν να αποτελούν σημαντικά βοηθ11ματα για τα άτομα εκείνα

με προβλήματα όρασης και κινηΤΙΚ11ς λειτουργικότητας. Σήμερα. τα προ·ίόντα που κυκλοφορούν

στην ελληνΙΚΙ1 αγορά είναι:

Α. Αναγνώριση Φωνι)ς: Πρόκειται για ένα σύστημα φωνητικών εντολών και ελέγχου,

το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χειρίζεται μέσω της φωνΙ1ς του, τις

εφαρμογές του MS Office αλλά και όλες τις εφαρμογές που συνοδεύουν τα

Windows.

Β. Ηλεκτρονικός Λογογράφοc:: Πρόκειται για ένα σύστημα υπαγόρευσης, το οποίο

επιτρέπει να ΧΡΙ1στη να εκφωνεί το κείμενο χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο που

περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος και τα λεγόμενά του να

μετατρέπονται αυτομάτως σε ηλεκτρονικό κείμενο σε μια εφαρμογ11 επεξεργασίας

κειμένου. ΣΙ1μερα στην ελληνΙΚΙ1 αγορά υπάρχουν τέτοιου είδους προϊόντα που δεν

περιορίζονται μόνο σε κείμενα καθημερινΙ1ς φύσεως αλλά και επιστημονικά και

εξιδανικευμένα, σχετιζόμενα με νομικούς και ιατρικούς όρους. Τέτοιου είδους

λογισμικά παρέχονται από εταιρίες όπως η Voice-in
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(ιιttρ://\vww.lοgοgΓafοs.!.!Γ/ΡaQ.e8.lιtJηl) και είναι προϊόντα συγχρονισμένα με τη νέα

τεχνολογία και τις νέες εκδόσεις των Windows (μόνο).

. .ΝΕΑ ΕΚΙΙΟΙΗ 3.0
ΙΛοΥοΥράφοs"-_. __ ... ·.~o"A ............._ ...........

ΝΕΑ ΕΚΙΙΟΣΗ 3.0

i"" -.. -- «ΙΖΙ

C. MLS Talk & WΓίte (Ελληνικόc: Φωνητικόc: Κειμενογράφοc:): Το παρών πρόγραμμα

περιλαμβάνει ένα σύστημα υπαγόρευσης, το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να

υπαγορεύει το κείμενο που θέλει και το σύστημα αποτυπώνει το λόγο του σε

ηλεκτρονικό κείμενο. περιλαμβάνεται ένα ευρύ λεξιλόγιο, της τάξης των 510.000

λέξεων, καθιστώντας εφΙΚτ11 τη δυνατότητα καταγραφΙ1ς ποικιλίας ειδών κειμένου,

ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα εμπλουτισμού του λεξιλογίου του. Μάλιστα

στην αγορά διατίθεται και μια ειδΙΚ11 έκδοση του MLS Talk & WΓίte, το Νομικό

MLS ΤaΙk&WΓίteΤΜ , στο οποίο μπορεί κανείς να υπαγορεύσει κείμενο με νομικούς

όρους. Γενικά πάντως, ο τομέας αυτός δεν είναι αναπτυγμένος στην ελληνική

γλώσσα και οι εταιρίες λογισμικού προτιμούν να απευθυνθούν σε ευρύτερο κοινό

γι' αυτό και οι εκδόσεις τέτοιου λογισμικού είναι διαθέσιμο σε γλώσσες, όπως η

αγγλική και η κινέζΙΚ11.

1.3 Συστιίματα μετατροπιίς κειμένου σε ομιλία

Το σύστημα μετατροπής κειμένου σε συνθετική ομιλία (Text-to-Speecl1), είναι μια

εφαρμογ11 λογισμικού, η οποία εκφωνεί οποιοδήποτε κείμενο σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να

χρειάζεται προ-ηχογράφηση. Τα σημερινά συστήματα είναι όλα εφαρμογές λογισμικού χαμηλού

κόστους και παράγουν αρκετά φυσιολογΙΚ11 ομιλία (η ποιότητά τους εξαρτάται από το πόσο
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καλό επιτονισμό παράγουν), λόγω της ενσωμάτωσης προηγμένων μοντέλων προσωδιακών

χαρακτηριστικών. Είναι σημαντικό ότι στην αγορά υπάρχουν λογισμικά που υποστηρίζουν

σωστά την Ελληνική γλώσσα και σε πολλές περιπτώσεις ταυτόχρονα και την Αγγλική. Σήμερα

διατίθεται λογισμικό Μετατροπής Κειμένου σε Ελληνική Ομιλία και για φορητά τηλέφωνα.

Τα περισσότερα συση1ματα παρέχουν τη δυνατότητα να προσδιοριστούν ιδιαίτερες

προτιμήσεις, για παράδειγμα πότε οι λέξεις θα διαβάζονται γράμμα προς γράμμα 11 ως

ολόκληρες λέξεις, αλλά και πόσο κείμενο θα διαβάζεται κάθε φορά (μια γραμμή, μια

παράγραφος ή μια σελίδα). Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται εύκολα, για

παράδειγμα ο ΧΡ11στης θα πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να σταματήσει την έξοδο

ομιλίας σε οποιοδ11ποτε σημείο, και θα πρέπει να συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα γνωστών

προγραμμάτων λογισμικού. Τα συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία πρέπει πάντοτε να

συνδυάζονται με εφαρμογές Ανάγνωσης Οθονών.

Στην ελληνική γλώσσα διατίθενται τα ακόλουθα συστήματα:

• Εκφωνητής+: Αποτελεί προϊόν πολυετούς ερευνητικής και αναπτυξιακής

προσπάθειας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου «Αθηνά» και περιέχει μια

νέα μηχαν11 σύνθεσης, ό,τι πιο σύγχρονο στον τομέα αυτό, και μία πλήρως

αναβαθμισμένη και εξελιγμένη διεπαφ11 με τον χρήστη, με την οποία μετατρέπει

οποιοδήποτε Ελληνικό κείμενο σε υψηλής ποιότητας συνθετική φωνή.

Χειρίζεται κατάλληλα αριθμούς, ημερομηνίες, ακρωνύμια, συντομογραφίες Κ.λπ.

Ένας αποδοτικός αλγόριθμος επιτονισμού αναθέτει αυτόματα κατάλληλη

"μελωδία" και προσδίδει φυσικότητα στην συνθετική φωνή. Ο Εκφωνητής+

απαλλάσσει τον χρ11στη από την ανάγκη ανάγνωσης από την οθόνη κειμένων

διαθέσιμων σε ηλεκτρονική μορφή 11 περιεχομένων από ιστοσελίδες του

διαδικτύου και αποτελεί ένα αναπόσπαστο εργαλείο διευκόλυνσης στο μοντέρνο

γραφείο, στο σπίτι ή στο σχολείο.

Επιπλέον, περιέχει τον Φωνητικό Βοηθό, ένα ανεκτίμητο βΟΙ1θημα για

ηλικιωμένα άτομα αλλά και για άτομα με προβλ11ματα όρασης. Πρόκειται για
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ένα εργαλείο υποβοήθησης της διαδικασίας πληκτρολόγησης κειμένου στο

Microsoft Word 2000lXP. Ο Φωνητικός Βοηθός "παρακολουθεί" την διαδικασία

πληκτρολόγησης και εκφωνεί τις λέξεις και τις προτάσεις καθώς αυτές

ολοκληρώνονται. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκφώνησης σημαντικών

θέσεων του δρομέα στο κείμενο (π.χ. αρχή παραγράφου) καθώς και του κειμένου

που επιλέγεται από τον χρήστη. Υποστηρίζεται και εκφώνηση γράμμα προς

γράμμα.

• «Μίλα μου... Ελληνικά»: Εκφωνεί ελληνικά και αγγλικά κείμενα, από

οποιοδ11ποτε πηγΙ1 (lnternet Explorer, Ms-Word, Mozilla Firefox κ.α.). Ξεχωρίζει

για την υψηλΙ1ς ποιότητας συνθετική ομιλία και το λειτουργικό τρόπο με τον

οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του. Μπορεί να λειτουργ11σει με δύο μορφές: α)

μέσα από τον Εξερευνητή Διαδικτύου (lnternet Explorer) και β) ως αυτόνομο

πρόγραμμα.

• SARA ΣυσκευΙ1 Σάρωσης και Ανάγνωσης: απλΙ1 στη ΧΡΙ1ση και χωρίς την

απαίτηση τεχνικών γνώσεων συσκευή, με ενσωματωμένη υποστήριξη Οθόνης

Braille για τη σάρωση και ανάγνωση εγγράφων σε πολλά μεγέθη καθώς και την

αναγνώριση αξίας των χαρτονομισμάτων ΗΠΑ και Καναδά με την ΧΡΙ1ση της

λειτουργίας Buck Scan. Επίσης, παρέχεται ποικιλία ανθρώπινων φωνών και

δυνατότητα επιλογ11ς και ρύθμισης της ταχύτητας ομιλίας και του τόνου της

φωνής. Ταυτόχρονη υποσΤ11ριξη κείμενου με πολλές γλώσσες, όπως τα ελληνικά,

τα αγγλικά και τα ισπανικά. Η συσκευΙ1 SARA χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη

της τεχνολογίας αναγνώρισης οπτικών χαραΚΤ11ρων OCR για την σάρωση του

κειμένου και συνθετών φωνΙ1ς που μετατρέπουν το κείμενο σε ομιλία με

ποιότητα που είναι πολύ κοντά στην ανθρώπινη ομιλία. Το SARA αποθηκεύει

αυτόματα και θυμάται τα περιεχόμενα από εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες που ο

ΧΡΙ1στης έχει σαρώσει. Το SARA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από
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τυφλούς ή τυφλοκωφούς συνδέοντας μια οθόνη ΒΓaίJJe μέσω της θύρας USB,

ενώ μπορεί να διαβάσει και ηχητικά βιβλία σχεδόν οποιασδήποτε μορφ11ς

(fOΓIl1at), ακόμα και βιβλία DAISY που είναι προσβάσιμα από τους τυφλούς και

που συνΙ1θως είναι σε CD. Επίσης το SARA σας δίνει την δυνατότητα να

φτιάξετε την δική σας βιβλιοθΙ1κη εύκολα και γρι1γορα. (νl'\\'\\".ίgί-gΓΟΙιΡ.cOlη).

• Φωναισθησία MobiJe: η πλατφόρμα σύνθεσης ομιλίας ΦωνΑισθησία είναι μια

νέα βαθμιδωτή και προσαρμόσιμη αρχιτεκτονική για παραγωγΙ1 ομιλίας. Τα

θεμέλιά της βασίζονται σε εργαλεία σύνθεσης και ανάλυσης ομιλίας ανοικτού

κώδικα. Πρόκειται για ένα Λογισμικό Μετατροπής Κειμένου σε Ομιλία για

κινητά τηλέφωνα και συσκευές χειρός. Είναι συμβατό με τα λειτουργικά

συστήματα Symbian OS. Windows CE και Windows Mobile 2003 (PocketPc και

SlηaΓtΡΙΙ0ne). Διαθέτει Αναλυτή Εκφοράς Ειδικών στοιχείων. όπως για

παράδειγμα, αριθμούς τηλεφώνων από τους Ελληνικούς Telecom ΟΡeΓatoΓS,

GΓeekΙίS]l που οφείλονται στο αριθμητικό πληκτρολόγιο των κινητών συσκευών.

Απαιτεί την εγκατάσταση Αναγνώστη Οθόνης ή MεγεθυνΊll Οθόνης.

Υποστηρίζει πλΙ1ρως ελληνΙΚll και αγγλική γλώσσα.

• Φωναισθησία Visual: Υποστηρίζει πλΙ1ρως την Ελληνική και ΑγγλΙΚΙ1 γλώσσα.

Περιλαμβάνει επεκτάσεις Sapi 4 και Sapi 5 για τη σωστή υπoσΊllριξη των

ελληνικών σε αναγνώστες οθόνης.

• Φωναισθησία Win ΙntegΓatΟΓ: Υποστηρίζει πλήρως την Ελληνική και Αγγλική

γλώσσα. Λειτουργεί με το Ms-WΟΓd και με τον Μs-ΕΧΡIΟΓeIΌ Απαιτεί την

Εφαρμογ11 ΑutοnOlηic.

• MobiTalk: Σύνθεση ΦωνΙ1ς για Κινητά Τηλέφωνα: Το έργο ΜΟΒΙΤΑΙΚ (ΣΠ

ΕΗΓ-80) ως στόχο του είχε την ολοκλ11ρωση τεχνολογίας σύνθεσης φωνής

υψηλΙ1ς ποιότητας σε περιβάλλον KινηΊllς τηλεφωνίας. Για την επίτευξη του

στόχου αυτού, απαΙΊllθηKαν συντονισμένες ερευνητικές και αναπτυξιακές

δραστηριότητες από τους φορείς του έργου σε σχέση με την δημιουργία νέων και

την βελτίωση υπαρχόντων μεθόδων σύνθεσης φωνΙ1ς από κείμενο. την ανάπτυξη

και εγκατάσταση νέων εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, την ανάπτυξη

εξειδικευμένων εφαρμογών για τα κέντρα γραπτών μηνυμάτων των δικτύων

κινηΤΙ1ς τηλεφωνίας αλλά και την διερεύνηση των απαΙΊ11σεων των χρηστών και

την εμπορικιι εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.
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Το ΜΟΒΙΤΑΙΚ απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άτομα που, λόγω

προβλημάτων όρασης αδυνατούν να χρησιμοποη1σουν τις λειτουργίες των

σύγχρονων κινητών τηλεφώνων. Απευθύνεται όμως και σε άτομα που

συμπτωματικά δυσκολεύονται με την χρήση του τηλεφώνου, όπως Π.χ. κατά την

οδι1γηση. Επιδιώκοντας δε την ΧΡΙ1ση υπηρεσιών φωνηΤΙΚ11ς διεπαφΙ1ς

ανεξαρτήτως των δυνατοτήτων των τηλεφωνικών συσκευών, η ανάπτυξη των

σχετικών εφαρμογών έγινε σε δύο συμπληρωματικά μεταξύ τους επίπεδα: (α)

στο επίπεδο της συσκευΙ1ς του κινητού τηλεφώνου και (β) στο επίπεδο του

δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα δύο αυτά επίπεδα προβάλουν πολύ

διαφορετικές απαΙτΊισεις τόσο σε σχέση με το περιβάλλον λειτουργίας τους όσο

και με το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας της συνθεΤΙΚ11ς φωνι1ς.

Σε επίπεδο συσκευής, το περιβάλλον ενός κινητού τηλΕφώνου διαθέτει

ιδιαίτερα περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους προβάλλοντας σημαντικούς

περιορισμούς τόσο σε μνήμη όσο και σε υπολογιστική ισχύ. Για την μεταφορά

της τεχνολογίας σύνθεσης φωνΙ1ς σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι απαραίτητη η

μείωση των απαιτήσεων σε υπολογιστικούς πόρους χωρίς όμως σημανΤΙΚΙ1

βλάβη της ποιότητας της συνθεΤΙΚ11ς φωνι1ς. Σε επίπεδο του δικτύου οι

διαθέσιμοι πόροι είναι ασύγκριτα πλουσιότεροι, επιτρέποντας την εγκατάσταση

και λειτουργία συστημάτων σύνθεσης φωνής ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Οι

συνδρομητές αλληλεπιδρούν και με τα δύο επίπεδα. Με την συσκευή

χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες της και με το δίκτυο χρησιμοποιώντας τις

προσφερόμενες υπηρεσίες γραπτών μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Καθώς τα πρότυπα ΧΡΙ1σης είναι διαφορετικά σε κάθε περίπτωση, οι ανάγκες και

απαιτήσεις των χρηστών διαφέρουν επίσης σημαντικά.
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• ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ:
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Speech Composer '"

ο συνθέτης ομιλίας ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

είναι ένα πολυγλωσσικό σύστημα λογισμικού, που σημαίνει ότι μπορεί να

χειρίζεται κείμενα που περιέχουν ταυτόχρονα περισσότερες από μία γλώσσες

χωρίς να αλλάζει φωνή. Στοχεύει στην παραγωγ11 καταληπτήςανθρωπομορφικής

συνθεΤΙΚ11ς ομιλίας από ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικώνκειμένων. Η καινοτόμος,

ανοικτή και αρθρωτή αρχιτεκτονΙΚ11 του(CοmΡοnent Based Tecl1nology)

προσφέρει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής και επέκτασης. Καινούργιες

γλώσσες, χροιές και φωνές, νέα αρθρώματα επεξεργασίας σήματος,

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και άλλα μπορούν να εισαχθούν με σχετική

ευκολία. Επιτρέπει, επίσης, την ανάπτυξη αποδοτικών υλΟΠΟΗ1σεων συστημάτων

μεταΤρΟΠ11ς κειμένου σε ομιλία. Στην έκδοση εξυπηρετεί(serνer), μπορεί και

εξυπηρετεί κάθε κανάλι με ταχύτητα περίπου 200 φορές realtime, προσφέροντας

αρκετά κανάλια σε τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.

Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ είναι ιδανικός για συστήματα πολυμέσων (ομιλούσες

εγκυκλοπαίδειες, παρουσιάσεις κ.α.) και εφαρμογές τεχνολογιών

φων11ς(τηλεφωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καταλόγου). Επιπλέον, μπορεί να

ενσωματωθεί 11 να συνδεθεί με άλλες εφαρμογές, παρέχοντας τους έξοδο σε

μορφή ομιλίας. Στον ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, τα κείμενα αναλύονται με σκοπό την

εξαγωγή γραμματικής και συντακτικής πληροφορίας. Αυτή η πληροφορία

γίνεται εκμεταλλεύσιμη κατά την παραγωγή της προσωδίας για μεγαλύτερο

ρεαλισμό στην τονική ισορροπία των λέξεων. Προσφέρει μια συλλογή από

διαφορετικές αντρικές και γυναικείες φωνές, καθώς επίσης και τη δυνατότητα

ορισμού «χαρακτήρων» με βάση αυτές τις φωνές. Κάθε ένας χαραKτl1ρας ορίζει

τα δικά του χαρακτηριστικά επεξεργασίας κατά τη διαδικασία μετατροπής του

κειμένου σε ομιλία, επιτρέποντας την προσωποποίησης της παραγόμενης

ομιλίας.

Μια επιπλέον δυνατότητα που προσφέρει ο ΔΗΜΟΣΘΕ ΗΣ σε σύγκριση με

τους άλλους συνθέτες ομιλίας είναι η ακουστική ανάδειξη της μετά-πληροφορίας

στα ηλεκτρονικά έγγραφα, η οποία μέχρι τώρα δεν αξιοποιούνταν. Με την

εκμετάλλευση των στοιχείων μορφής και ΟΠΤΙΚ11ς αναπαράστασης του

εγγράφου(για παράδειγμα, όποτε υπάρχουν έντονα γράμματα, δίνεται έμφαση
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στην ομιλία). επιτυγχάνεται μια πληρέστερη ακουσΤΙΚ11 αναπαράσταση του.

Μέχρι τώρα η πληροφορία αυτή χανόταν κατά την απλΙ1 εξαγωγ11 του αμιγούς

κειμένου από το έγγραφο. Στον ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, αυΤ11 η πληροφορία αποτελεί

αίτια αλλαγ11ς των προσωδιακών χαρακτηριστικών της ομιλίας.

Μια πολύ σημανΤΙΚ11 συσκευ11, η οποία χρησιμοποιεί σύστημα μεταΤΡΟΠΙ1ς

κειμένου σε ομιλία είναι ο «Τυφλός Αναγνώστης». Πρόκειται για μια μικρή,

κομψ11, φορηΤ11 συσκεω1 η οποία είναι εξοπλισμένη με ψηφιαΚ11 κάμερα.

Φωτογραφίζει το έντυπο που θέλει ο ΧΡ11στης και σε λίγο χρόνο μετατρέπει το

κείμενο σε ομιλία, μέσω συνθέτη ομιλίας που περιέχει. Μπορεί να διαβάσει

έντυπα, πινακίδες, επιγραφές, οδηγίες ΧΡ11σης αλλά και έγγραφα από τον Η/Υ.

Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα αποθ11κευσης περιεχομένου για μεταφορά του

αργότερα σε Η/Υ Διαθέτει εξοπλισμό, με τη β011θεια του οποίου ο χρήστης

μπορεί να ακούει το καταγεγραμμένο ηχητικό μ11νυμα χωρίς να ενοχλεί τους

γύρω του. Η συσκευΙ1 αυτή παρουσιάσθηκε στις ΗΠΑ από την ΕθνΙΚ11

Ομοσπονδία Τυφλών. Δημιουργ11θηκε κατόπιν συνεργασίας της Ομοσπονδίας με

τον εφευρέτη Ρέι Κουρτσβέιλ.

1.4 Συστιjματα Α νάγνωσης Οθονών προσωπικών υπολογιστών Ij βοηθιjματα

επιθεώρησης οθόνης (screen review utίlities)

Ο Αναγνώστης Οθόνης (Screen Reader) αποτελεί λογισμικό, το οποίο εντοπίζει όλες τις

μορφές κειμένου(ορατές 11 κρυφές) σ' ένα λειτουργικό πολυπαραθυρικό γραφικό περιβάλλον

ΧΡΙ1στη(εικονίδια, κουμπιά, κατάλογοι επιλογών, πλαίσια διαλόγου, λίστες, πλαίσια μηνυμάτων)

και τις στέλνει στο σύστημα μεταΤρΟΠ11ς κειμένου σε ομιλία Νκαι στην οθόνη Braille. Το

αποτέλεσμα είναι ο χρήστης να μπορεί να αντιλαμβάνεται ακουστικά το γραφικό περιβάλλον

και να μπορεί να πλοηγείται με ακουσΤΙΚ11 υποβΟ11θηση σ' αυτό. Είναι απαραίτητο να

σημειώσουμε ότι τα γραφικά μπορούν να μεταφραστούν από τον Αναγνώστη οθόνης μόνο αν

υπάρχει εναλλακτικό κείμενο που περιγράφει το περιεχόμενο των εικόνων. Η έξοδος ομιλίας

γίνεται μέσω της κάρτας ήχου του υπολογισΤ11. χωρίς να χρειάζεται επιπλέον συσκευή

εκφώνησης.

Μια επιπλέον δυνατότητα του Αναγνώστη οθόνης είναι ότι ο ΧΡ11στης μπορεί να λαμβάνει

ακουσΤΙΚ11 επαλΙ1θευση των χαραΚτ11ρων που πληκτρολογεί. ΒασΙΚ11 λειτουργία ενός

αναγνώστη οθόνης είναι και η συνεργασία του με τον φυλλομετρηTl1 του διαδικτύου(web
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browser) και η δυνατότητα του να προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του.

Αυτή η λειτουργία όμως προϋποθέτει και τη σωσΤ11 ανάπτυξη προσβάσιμων ιστοσελίδων

σύμφωνα με τις διεθνής οδηγίες της Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό,

Web Accessibility Initiative-WΑΙ,που ανέπτυξε η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού.

Τα προγράμματα ανάγνωσης της οθόνης του Η/Υ έχουν την δυνατότητα προγραμματισμού

πλ11κτρων του πληκτρολογίου και ανάθεσης τους συγκεκριμένων λειτουργιών. Συνήθως, ο

ΧΡ11στης πλοηγείται στα επιμέρους στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τα

βελάκια του πληκτρολογίου και το πλΙ1ΚΤΡΟ ΤΑΒ, και έχει στη διάθεση του τα πλ11κτρα

λειτουργιών(function keys F 1-F12) για ~λειτoυργίες όπως, επανάληψη της τελευταίας

εκφώνησης, σταμάτημα, ξεκίνημα της ανάγνωσης της οθόνης κ.λ.π.

Ο Αναγνώστης Οθόνης παρέχει επίσης τη δυνατότητα υποσΤ11ριξης πολλών γλωσσών όπως

και δυνατότητα προγραμματισμού για περαιτέρω προσαρμογή(scrίΡtίng Ianguage και άλλα

εργαλεία). Υποστηρίζει, επίσης, τυπικές εφαρμογές των Windows, καθώς και δημοφιλείς

εφαρμογέςγραφείου όπως το Windows Office ΧΡ.

Στην Ελλάδα τα πιο δημοφιλή συστήματα ανάγνωσης οθόνης είναι το

• HaI: Με την εκκίνηση των Windows το ΗΑΙ αναλαμβάνει την επικοινωνία του

χρ11στη με το περιβάλλον του υπολογιστή, ανακοινώνονταςόχι μόνο το πάτημα

των πλήκτρων 11 τους χαρακτήρες στην οθόνη αλλά και τα αντικείμενα του

περιβάλλοντος των Windows δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα μενού,

τους διάλογουςτα εικονίδια και γενικά την κατάσταση στην οθόνη μας. Το ΗΑΙ

είναι ένα βασικό εργαλείο για κάθε τυφλό χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή,

αφού με την βΟΙ1θεια του προγράμματος σύνθεσης φωνής που περιέχει

επιτυγχάνειτην ανάγνωση των δεδομένωντης οθόνης μέσω της κάρτας Ι1χου και

των ηχείων του υπολογιστή μας. Η ταυτόχρονη υποστήριξη οθονών BraiIIe από

το ΗΑΙ δίνει στα άτομα με προβλήματα όρασης που τις χρησιμοποιούν μια

ακόμα δυνατότητα πρόσβασης στη πληροφορία.
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• Magic: Το Magic είναι η λύση της FreedOlη Scientific για άτομα με

περιορισμένη όραση έχοντας την δυνατότητα να μεγεθύνει τα δεδομένα της

οθόνης μέχρι 16 φορές και να επιτρέπει έτσι την εύκολη πρόσβαση στις

εφαρμογές του υπολογιστή. Η ταυτόχρονη ανάγνωση των δεδομένων που

εμφανίζονται στην οθόνη είναι μια δυνατότητα που υπάρχει προαιρετικά στην

έκδοση του προγράμματος που υποστηρίζει

• Connect Outloud: Το Connect Outloud αποτελεί μια απλΙ1 εφαρμογ11 που

απευθύνεται στον νέο χρήστη αφού συνδυάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του

JAWS με την πιο χαμηλή τιμή και δίνει στο χρήστη με προβλ11ματα όρασης την

δυνατότητα να δουλέψει στον υπoλoγιστll του. κάνοντας δυνατή την πρόσβαση

στο Internet, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρέχοντας λύση επεξεργαστή

κειμένου με την εφαρμογή FS Editor που το συνοδεύει. Υποστηρίζοντας μόνο τα

παραπάνω και τις βασικές εφαρμογές που περιέχονται στο λειτουργικό (Notepad,

Calculator, Media p1ayer, Cd player) θα μπορούσαμε να θεωΡΙ1σουμε ότι είναι

ένα JAWS με περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης

• Jaws Το JA WS είναι ένα από τα πιο δημοφιλ11 στον κόσμο προϊόντα ανάγνωσης

οθόνης. Προϊόν της FreedOlη Scientific, του Αμερικανικού ομίλου που προέκυψε

από την συγχώνευση τριών μεγάλων εταιρειών, της Henter Joyce, της Blazie

Engineering και της Arkenstone, ενσωματώνει την μακρόχρονη εμπειρία της πρώτης
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στον χώρο των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης. Η εύκολη πρόσβαση στο Internet

σε συνδυασμό με την πρακτικά απεριόριστη δυνατότητα παραμετροποίησης του το

κάνουν ιδανικό εργαλείο για τους απαιτητικούς χρήστες. Το .ΤΑWS "διαβάζει" όλα

τα αντικείμενα του περιβάλλοντος των Windows δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα

για τα μενού, τους διάλογους τα εικονίδια και γενικά την κατάσταση στην οθόνη. Το

JAWS συνοδεύεται από πρόγραμμα σύνθεσης φωνι1ς το οποίο όμως δεν υποστηρίζει

την Ελληνική γλώσσα. Για την υποστήριξη Ελληνικών απαιτείται η αγορά της

εξωτερικής συσκευής σύνθεσης Αροllο 2 της Dolphin.

• Lunar Ι Lunar+: Το Lunar αποτελεί το πιο απλό και πρακτικό πρόγραμμα της

Dolphin για άτομα με περιορισμένη όραση αφού μας δίνει την δυνατότητα

μεγέθυνσης των δεδομένων της οθόνης μέχρι 32 φορές και επιτρέπει την εύκολη

πρόσβαση στις εφαρμογές του υπολογιστή. Η ταυτόχρονη ανάγνωση των δεδομένων

που εμφανίζονται στην οθόνη είναι μια δυνατότητα που υπάρχει μόνο στο Lunar

Plus. Η συνθεΤΙΚ11 φωνι1 ακούγεται από τα ηχεία, μέσω της κάρτας ήχου του

υπολογιστή μας.

• Το Slιper Nova: Το SUPERNOVA σχεδιάστηκε για να επιτρέπει την πρόσβαση στις

εφαρμογές του υπoλOγιστll, το Jnternet και την ηλεκτρονική αλληλογραφία σε κάθε

ΧΡι1στη είτε τυφλό είτε μερικώς βλέποντα. Σε κάθε περίπτωση αξιοποιείτε μία από
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τις παρακάτω ικανότητες του SUΡeΓnονa: Μεγέθυνση των περιεχομένων της οθόνης

έως και 32 φορές. ανάγνωση της οθόνης με καθαρή συνθεΤΙΚ11 φωνΙ111 απόδοση της

σε οθόνη Braille. Σαν αποτέλεσμα δεν θα χρειαστεί η αγορά ξεχωριστών

προγραμμάτων αναδεικνύοντας το SUPERNOVA σε ένα προϊόν ιδανικό για

οργανισμούς. βιβλιοθΙ1κες, πανεπισηιμια, σχολεία και μεγάλες εταιρείες.

Ένας πολύ σημαντικός αναγνώστης οθόνης είναι ο Mobile Speak. Πρόκειται για έναν

αναγνώστη οθόνης που χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα και εκφωνεί όλα τα μενού του

κινητού. χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Φωναισθησία Mobile. Μ' αυτόν τον τρόπο, παρέχει

πρόσβαση σχεδόν σε όλες τις ενσωματωμένες λειτουργίες (όπως τον τηλ.εφωνικό κατάλογο, τα

μηνύματα SMS, το ημεροl όγιο) α1) ά και στα περισσότερα επιπλέον προγράμματα που

υποστηρίζουν τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα.

Άλλοι αναγνώστες οθόνης που επιτελούν παράλληλες λειτουργίες μ' αυτές που έχουμε Ι1δη

αναφέρει και για το λόγο αυτό δεν κρίνουμε αναγκαίο να αναλύσουμε περαιτέρω τις

δυνατότητες τους είναι οι:

• Ηοωe Page Reader

• COImect Outloud

• Read Please

• SίωΡIΥ TalkeI" 2000

• Windows Eyes

96



Ένας Αναγνώστης οθόνης μπορεί να είναι ενσωματωμένος όχι μόνο σε σταθερούς ή

φορητούς υπολογιστές αλλά και σε PC τσέπης (PocketPC 11 PDA). Το PACMate είναι ένα

PocketPC, ειδικά προσαρμοσμένος για χρ11ση από άτομα με προβλ11ματα όρασης. Το PACMate

περιλαμβάνει ένα πληκτρολόγιο τύπου γραφομηχανής ή ένα πληκτρολόγιο Braille, το οποίο

αντικαθιστά την παραδοσιακή πένα stylus PDA που χρησιμοποιείται για να επιλεχθούν τα

αρχεία από την κλασσΙΚ11 οθόνη επαφής των συνηθισμένων PocketPC. Η σειρά PACMate ΒΧ

που εξέδωσε η εταιρία Freedom Scientifιc το 2004, ενσωματώνει τον Αναγνώστη Οθόνης Jaws

και το λογισμικό Microsoft PocketPC. Ως συνθέτης ομιλίας χρησιμοποιείται ο Eloquence

Speech και Loquendo για ταυτόχρονη υποστήριξη αγγλικών και ελληνικών. Το PACMate

χρησιμοποιεί το ActiveSync για την σύνδεση και το συγχρονισμό με τον υπολογισΤ11 γραφείου

του ΧΡ11στη. Μ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να χειρίζεται κανείς τις εργασίες του γραφείου του όσο

μακριά και αν είναι απ' αυτό.

1.5 Βοηθιίματα διαπροσωπικιίςεπικοινωνίας

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ αποτελεί ένα εναλλακτικό - επαυξητικό βοήθημα επικοινωνίας πρόσωπο με

πρόσωπο, το οποίο απευθύνεται σε χρήστες που είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που

παρουσιάζουν: αλαλία, δυσνόητη ομιλία, κινητικά προβλήματα, νοητικά προβλήματα, γλωσσικά

προβλήματα. Για παράδειγμα, επιτρέπει σε ένα άτομο που δεν ομιλεί και γνωρίζει μόνο τη

συμβολική γλώσσα BLISS να "συνομιλεί" μέσω συνθεΤΙΚ11ς Ελληνικής ομιλίας με άλλα

πρόσωπα που δεν γνωρίζουν BLISS.
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Ο ΚΕΙΜΕΝΟΔΙΑΛΟΓΟΣαποτελεί ένα εναλλακτικό- επαυξητικό βοήθημα επικοινωνίας

σε απόσταση και πρόσωπο -με-πρόσωπο με ανταλλαγ11 γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό

χρόνο, το οποίο απευθύνεται σε χρήστες που είναι Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που
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παρουσιάζουν: αλαλία, δυσνόητη ομιλία, κινητικά προβλήματα, νοητικά προβλιιματα, γλωσσικά

προβλήματα
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1.6. Μεταφραστιίς Braille

Ο μεταφραστής Braille είναι ένα λογισμικό που μετατρέπει ένα ηλεκτρονικό κείμενο από

κοινή γραφή σε μορφή Braille και αντίστροφα για να οδηγήσει οθόνες ή εκτυπωτές BraiIIe. Στα

σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να περιλαμβάνει η υποστήριξη της Ελληνικής και του

Ελληνικού συσΤ11ματος BraiIIe, καθώς και των επιστημονικών συμβόλων σε ειδικότητες, όπως

τα Μαθηματικά, η Χημεία, η Φυσική κλπ. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του

Πανεπιστημίου Αθηνών με το έργο SYMBRAILLE συνέβαλλε σημαντικά προς την επίτευξη

των χαρακτηριστικών αυτών, ώστε σήμερα τα κυριότερα διεθνή προϊόντα μεταφραστών BraiIIe

να υποστηρίζουν την ΕλληνΙΚΙ1 γλώσσα και το ελληνικό σύστημα BraiIIe.

Ο μεταφρασΤ11ς BraiIle δίνει τη δυνατότητα παράλληλης εκτύπωσης ελληνικού κειμένου και

Braille, κάτι που αποτελεί εξαιρετικό βοήθημα τόσο για την παραγωγιι εκπαιδευτικού υλικού

όσο και για την αλληλεπίδραση μαθηΤ11-φοιτηΤ11 με τον διδάσκοντα στην καθημερινιι

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μεταφραστές Braille σε συνεργασία με εκπαιδευμένους

μεταγραφείς και με τη χριιση εκτυπωτικών συστημάτων BraiIIe χρησιμοποιούνται για την

μαζΙΚll παραγωγιι εκπαιδευτικού υλικού σε Braille.

Δύο είναι οι πιο δημοφιλιις μεταφραστές BraiIIe:

• WinBraille

• Duxbury BraiIIe Translator

Και οι δύο αυτοί μεταφραστές υποστηρίζουν τη μετατροπή ελληνικών κειμένων σε ελληνικό

Braille, αλλά και τη μετατροπή κειμένων που περιέχουν ελληνικά και αγγλικά, σε αντίστοιχο
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κείμενο Braille. Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα εισαγωγ11ς μαθηματικών σε κώδικα Netnetl1.

Υποστηρίζονται από λειτουργικά συσΤ11ματα Dos, Windows και Mac. Μπορούν να

λειτουργήσουν στο υπόβαθρο και αυτόματα να επεξεργαστούν αιΤ11σεις εκτύπωσης από την

εφαρμογ11 που θα κληθούν ή να παρέμβει ο χρήστης έτσι ώστε να γίνει επεξεργασία στο κείμενο

πριν από την ανάγλυφη «εκτύπωσ11» του σε Braille.
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1.7. Οθόνη Brαille 11 ανανεώσιμη διάταξη εξόδου Brαille (Brαille disp/αy)

Η οθόνη Braille είναι μια, σχετικά ακριβή, συσκευή απτικής αναγνώρισης που χρησιμοποιεί

κινούμενες ακίδες (μεταλλικές ή νάιλον) και επιτρέπει την απτική ανάγνωση διαδοχικών

γραμμών κειμένου της οπτικής οθόνης σε μορφή Braille σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την

παραγωγ11 εγγράφων ή βιβλίων Braille. Οι ακίδες των στοιχείων της οθόνης Braille

ανασηκώνονται 11 χαμηλώνουν για να αντιστοιχούν κάθε φορά ένα 11 περισσότερα γράμματα του

κειμένου σε ένα 11 περισσότερα στοιχεία της γραφ11ς Braille. Συν11θως περιλαμβάνουν 40 ή 80

ενεργά στοιχεία Braille. Οι οθόνες BraiJle μπορεί να υποστηρίζουν το οκτάστιγμο αλλά και το

εξάστιγμο σύστημα ΒΓaίΙΙe. Στο ελληνικό εμπόριο διατίθενται αρκετές οθόνες.

Οι οθόνες ΒΓaίJle:

• Συνδέονται με τον Η/Υ

• Επιτρέπουν την αΠΤΙΚ11 πρόσβαση στα περιεχόμενα της οθόνης

• Συνεργάζονται με τον Αναγνώστη Οθόνης
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• Χρησιμοποιεί κινούμενες ακίδες

• Διαθέτει πλήκτρα πι οήγησης

• Μπορεί να είναι 40, 65. 66, 70, 80, ή 84 κελιών

• Το κόστος τους είναι αρκετά υπολογίσιμο

Παρακάτω ακολουθούν παραδείγματα οθονών που κυκλοφορούν:

• Satellite 570Pro: Το Satelite 570 Pro της ΑΙνΑ Β.ν. είναι μια από τις πλέων

εξελιγμένες πλήρεις και ευέλικτες οθόνες Braille σχεδιασμένη για να επιτρέπει

μέγιστη πρόσβαση τόσο στις απλές όσο και στις σύνθετες εφαρμογές στους χΡΙ1στες

που γνωρίζουν ανάγνωση Braille.

• Satellite 544: Το 544 Satellite της ΑΙνΑ Β.Υ. ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά

του κορυφαίου μοντέλου της σειράς Satellite σε μικρότερες όμως διαστάσεις και με

αυτόνομη τροφοδοσία από ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αποτελεί

την ιδανΙΚ11 επιλογ11 για τον χρήστη που οι 70 χαρακτήρες δεν αποτελούν απόλυτη

αναγκαιότητα ή που η δυνατότητα μεταφοράς είναι σημαντική.

• Braille νoyager: Η εταιρεία Tienlan κατάφερε μέσα σε πο) ύ μικρό διάστημα από

την παρουσίαση του Braille Voyager στην παγκόσμια αγορά να κερδίσει τα θετικά

σχόλιο και την αποδΟΧ11 από το σύνολο του κόσμου που Ι1θελε να έχει στην διάθεσΙ1

του μια οθόνη ΒΓaίΙΙe σχεδιασμένη να επιτρέπει μέγιστη ευελιξία και πρόσβαση τόσο

στις απλές όσο και στις σύνθετες εφαρμογές για τους χΡΙ1στες που διαβάζουν Braille.
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Εκτός από το βασικό μοντέλο διαθέσιμο είναι και το ΒΓaίlΙe Voyager 70 με βασική

διαφορά την ύπαρξη 70 κελιών ΒΓaίlΙe.

1.8.Εκτυπωτές Braille (Braille en1bossers)

Οι «εκτυπωτές» Braille παράγουν σε ειδικό χαρτί χαρακτήρες ΒΓaίlΙe σε ανάγλυφη μορφι1.

Για αποτελεσματική ΧΡΙ1ση των εκτυπωτών Braille απαιτείται μεταφραστl1ς ΒΓaίlΙe. Αυτό

επιτρέπει πολλές φορές στο ΧΡΙ1στη να πληκτρολογεί και να διορθώνει με την ταυτόχρονη χρήση

συνθέτη φωνΙ1ς 11 ανανεώσιμης πινακίδας Braille, ένα κείμενο με κανονικά γράμματα και τελικά

να παράγει μια εκτύπωση σε ανάγλυφη μορφή Braille.

Υπάρχουν όμως και εκτυπωτές, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα παραγωγής ανάγλυφων

γραφικών, διαγραμμάτων και σχημάτων σε ειδικό χαρτί. Συνήθως δέχονται σαν είσοδο κανονική

ασπρόμαυρη εκτύπωση από κοινό εκτυπωτή αλλά σε ειδικό θερμοδιογκούμενο χαρτί και

θερμαίνουν τις σκούρες εκτυπωμένες επιφάνειες του χαρτιού με αποτέλεσμα αυτές να γίνονται

ανάγλυφες.

Ένας εκτυπωτής Braille:

• Συνδέεται με τον Η/Υ.

• Έχει σχετικά υψηλό κόστος.

Οι κοινοί εκτυπωτές ΒΓaίlΙe λόγω της τεχνολογίας εκτύπωσης (κρουστική) συνΙ1θως

παράγουν δυνατό θόρυβο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ειδικές καμπίνες ηχομόνωσης μέσα στις

οποίες τοποθετούνται οι εκτυπωτές. Οι εκτυπωτές Braille είναι συνήθως μεγάλου μεγέθους και

διαφόρων ταχυτl1των και δυναΤOτl1των εκτύπωσης, Τελευταία έχουν κυκλοφορήσει κάποια

μικρότερα σε όγκο μοντέλα που μπορούν να χαρακτηριστούν ακόμη και φορητά. Κάποια

μοντέλα χαρακτηρίζονται ως μοντέλα παραγωγής, έχουν μεγάλο όγκο, μεγάλες ταχύτητες και

δυνατότllτες εκτύπωσης διπλ11ς όψης, ακόμη και βιβλιοδεσίας. Αυτοί χρησιμοποιούνται για

μαζική παραγωγή βιβλίων ΒΓaίlΙe. Παραδείγματα εκτυπωτών είναι τα ακόλουθα:

• Braillo 200: Ο BRAILLO 200 είναι το μικρό μοντέλο παραγωγ11ς της BRAILLO

OR\VAΥ και αποτελεί την πιο δημοφιλή πρόταση για να καλύψει τις ανάγκες σε

παραγωγΙ1 Braille. Η πoλυετl1ς πείρα της ΝορβηγΙΚ11ς εταιρείας έχει σαν αποτέλεσμα
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να συναντάμε εκτυπωτές της στα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγ11ς εντύπων Braille

στον κόσμο. Ο BRAILLO 200, ένας πολύ γρ11γορος εκτυπωτής με ταχύτητα 600

σελίδων την ώρα, έχει βασιστεί στη δεκαεΤ11 εμπειρία της BRAILLO NORWAΥ και

είναι ιδανικός για οργανισμούς, σχολεία 11 και εταιρείες παραγωγής εντύπων σε

μορφή Braille.

# "--
• Braillo 400S/SR: Η BRAILLO NORWΑΥ είναι η πιο δημοφιλής στον κόσμο

εταιρεία κατασκευ11ς εκτυπωτών Braille υψηλών απαιτήσεων, τόσο σε ταχύτητα

εκτύπωσης όσο και σε θέματα ανΤΟΧ11ς, ευκολίας στη χρήση και στην αντιμετώπιση

πιθανών βλαβών. Η πολυετής πείρα της Νορβηγικής εταιρείας έχει σαν αποτέλεσμα

να συναντάμε εκτυπωτές της στα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής εντύπων Braille

στον κόσμο. Ο BRAILLO 400 είναι ίσως ο πιο γρήγορος εκτυπωτήςπου υπάρχει, με

ταχύτητα περίπου 1200 σελίδων την ώρα και αποτελεί την ιδανική λύση για να

καλύψει ανάγκες βαριάς παραγωγής εντύπων Braille σε οργανισμούς, σχολεία ή

εταιρείες παραγωγής. Έχει τη δυνατότητα να εκτυπώνει ασταμάτητα περισσότερες

από δέκα ώρες σε συνθήκες γραφείου και μπορεί να συνεργαστεί με άλλα εξωτερικά

εργαλεία της BRAILLO NORWΑΥ για το κόψιμο και την σωστή τοποθέτηση του

χαρτιού για άμεση βιβλιοδεσία.

• Enabling El11bossers: Από το 1971 η Enabling Technologies έχει συνδυάσειτο όνομά

της με τις μηχανές παραγωγ11ςBraille. Μέσα στο διάστημα αυτών των τριάντα ετών

εμπειρίας έχει παρουσιάσει περισσότερα από είκοσι διαφορετικά μοντέλα

εκτυπωτών Braille. Θεωρείται μια από τις πιο σοβαρές και μεγάλες εταιρείες στον

χώρο της τεχνολογίας πρόσβασης. (http://www.brailler.cOlll/brailleen1bossers.11tl11)
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1.9. Πρόσβαση στο πληκτρολόγιο του υπολογιστιί

Για την πρόσβαση στο πληκτρολόγιο υπάρχουν ετικέτες αυτοκόλλητες με τα σύμβολα

Braille. Οι ετικέτες αυτές επικολλούνται πάνω στα πλ11κτρα του πληκτρολογίου και έτσι μπορεί

να γίνει αναγνώριση των γραμμάτων από τον τυφλό χρήστη. Μπορεί όμως να υπάρχουν και

αυτοκόλλητες ετικέτες με τα σύμβολα ΒΓaille και τα ελι ηνικά γράμματα. ταυτόΥj)ονα.

υπερυψωμένα ώστε να γίνει δυνατή η αναγνώριση των γραμμάτων και των άλλων συμβόλων

του συμβατικού πληκτρολογίου. Για τα άτομα με περιορισμένη όραση προσφέρονται ετικέτες με

μεγάλους ευδιάκριτους χαρακτήρες. Εκτός από αυτοκόλλητες ταινίες μπορεί να υπάρχουν

πλαστικά καλύμματα, τα οποία εμφανίζουν τις ίδιες λειτουργίες.

Βοηθήματα ΤΠΕ μόνο για άτομα με περιορισμένη όραση

Για τα άτομα που δεν είναι τυφλά αλλά έχουν περιορισμένη όραση υπάρχουν συστήματα

που μεγεθύνουν το κείμενο με τη χρ11ση οθόνων ή εκτυπώσεις κειμένων με μεγεθυμένους

χαρακτήρες. Τέτοια συσΤ11ματα μπορεί να είναι:

4 Μεγεθυντές οθόνης

5 Μεγεθυντές video 11 Μεγεθυντές CCTV

6 Μεγεθυμένες εκτύπωσης

7

1.10 Μεγεθυντές οθόνης

Οι μεγεθυντές οθόνης είναι ένα λογισμικό με λειτουργικότητα μεγεθυντικού φακού.

Μπορούν να μεγεθύνουν από ].5 ως 30 φορές το μέγεθος του κειμένου και των

γραφικών(περιλαμβανομένων των εικονιδίων, κουμπιών, μπάρες τίτλων) που εμφανίζονται σε

μια οθόνη υπολογιστή από οποιαδήποτε εφαρμογι1. Έχουν την ίδια λειτουργία όπως ένα

μεγεθυντικός φακός που μετακινείται σε μια σελίδα. Ο φακός αυτός ακολουθεί αυτόματα τον

κέρσορα και μεγεθύνει την πεΡΙΟΧΙ1 γύρω από αυτόν. Μπορεί επίσης να μετακινηθεί αυτόματα

οριζόντια και κατακόρυφα με μια προκαθορισμένη ταχύτητα. Μερικοί τύποι Ι ογισμικού

μεγέθυνσης χαραΚΤ11ρων παρέχουν επιπλέον τη δυνατότητα αλλαγΙ1ς των χρωμάτων της οθόνης,

τροποποίησης του σΧΙ1ματος του δρομέα. ρυθμίσεις της αντίθεσης και μεγέθυνσης γραφικών

όπως κα ι των κειμένων.

Οι μεγεθυντές οθόνης έχουν σχετικά μικρό κόστος, δεν απαιτούν ειδικές ικανότητες

ανάγνωσης, εμφανίζουν ευκολία στην εφαρμογ11 ενώ παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα

ρύθμισης του βαθμού μεγέθυνσης ανάλογα με τις ανάγκες του.
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1.11 Μεγεθυντές VIDEO

Λέγονται και μεγεθυντές CCTV(Closed Circuit Τeleνisiοn=Συστήματα Κλειστού

Κυκλώματος Τηλεόρασης). Παρέχουν πρόσβαση σε όλα τα έντυπα(βιβλία, εφημερίδες,

φωτογραφίες, χάρτες) αλλά και σε τρισδιάστατα μικροαντικείμενα, μεγεθύνοντας σε

οθόνη(ενσωματωμένη, εξωτερηα1 11 στην οθόνη του υπoλoγιστl1) μέσω κάμερας το αρχικό

μέγεθος από 4 έως 60 φορές, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Μπορεί να παρέχουν

αυτόματη εστίαση(autο-fοcus), ενσωματωμένο φωτισμό, φύλαξη σε αρχείο και προβολή

αρνητικού.

Οι μεγεθυντές CCTV μπορεί να είναι σταθεροί ή φορητοί, γραφείου, χεριού ή κεφαλιού,

ασπρόμαυροιή έγχρωμοι(full-cο]οr).Παρέχουν επίσης τεχνικές διευκόλυνσηςόπως αντιστροφή

των χρωμάτων, ρύθμιση της αντίθεσης καθώς και ρύθμιση του μεγέθους των γραμμάτων. Ως

μειονεκτήματα των συστημάτων αυτών θα χαρακτηρίζαμε οπωσδήποτε το υψηλό τους κόστος,

παράγοντα απαγορευτικόγια προσωπική ιδιωτική τους χρήση.

1.12 Μεγεθυσμένεςεκτυπώσεις

Πρόκειται για εκτυπώσεις όπου το κείμενο είναι σε μεγέθυνση, η οποία ποικίλει ανάλογα με

τις ανάγκες των ατόμων στους οποίους απευθύνεται. Η αναπαραγωγ11 βιβλίων με μεγεθυσμένους

χαραKτl1ρες είναι ευκολότερη και έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τα Braille

και τα ομιλούντα βιβλία. Μπορεί όμως τα βιβλία αυτά να είναι μεταφέρσιμα και εύχρηστα, όπως

τα βιβλία σε κανονΙΚ11 εκτύπωση, είναι όμως αρκετά πιο ογκώδη και ο χρόνος παραγωγ11ς τους

είναι σημαντικά μεγαλύτερος.

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά προϊόντα μεγεθυντών οθόνης, που πολλά απ' αυτά

συνδυάζουν και Αναγνώστη οθόνης. Κάποια από αυτά είναι τα εξής:

• Freedon1 Magic

• ΑΙΥΑ ΖοοιηΤeχt Xtra Leve] 1 και 2

• LunaI" και LunaΓ+

• Mouse CalTet Bkddy
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• Magnus

• Mobile Magnifιer: Πρόκειται για μεγεθυντή οθόνης κινητού τηλεφώνου, ο οποίος

χρησιμοποιεί για εκφώνηση του Φωναισθησία Mobile.

1.13 Το σύστημα SIl1αrf Eyes

Το SH1art Eyes αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης, ειδικά προσαρμοσμένο

στις ανάγκες των ατόμων με μερική 11 ολική απώλεια όρασης, το οποίο αξιοποιώντας τις

δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, επιτρέπει τον προσανατολισμό τους σε ένα αστικό

περιβάλλον με ασφάλεια και ακρίβεια. Πρόκειται για μια προσπάθεια που αναπτύσσεται από το

ΕργασΊ11ΡΙΟ Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών(ΤΗΜΜΥ). Είναι το αποτέλεσμα μια ομαδικής δουλειάς ενός δημιουργικού

πυΡ11να που απαρτίζεται από τον Σταύρο Πανά (Καθηγητή ΤΗΜΜΥ), Λεόντιο Χατζηλεοντιάδη

(Επίκουρο ΚαθηγηΊ11 ΤΗΜΜΥ). Χρήστο Σαραγιώτη (Διδάκτωρ ΤΗΜΜΥ) και μια ομάδα

μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Sιηart Eyes αποτελείται από ένα φορητό υπολογιστή χειρός με δυνατότητα σύνδεσης

Bluetootl1 και ακουστικά, από ένα δέκτη GPS καθώς και ένα προηγμένο σύστημα φωνητικής

επικοινωνίας με το χρήστη. Ο χρήστης μέσω του προηγμένου συστήματος οι χΡ11στες μπορούν

να επιλέξουν συγκεκριμένες εφαρμογές(π.χ. αποστολή μηνυμάτων. πραγματοποίηση κλήσεων

κ.τ.λ.) 11 ακόμη να ορίσουν διαδρομές. Στο σύστημα αυτό, όλα αναπαράγονται με σύνθεση

φων11ς, δεν υπάρχει κάτι προηχογραφημένο και η σύνθεση της φωνής γίνεται σε «RDA».

Εφοδιασμένο με ένα εμπλουτισμένο ψηφιακό χάρτη, το σύστημα συλλέγει στοιχεία μέσω GPS,

τα επεξεργάζεται και παρέχει στο χρ11στη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προσανατολισμού

μέσω ηχητικών μηνυμάτων. Επιπλέον, έκτακτα ηχητικά μηνύματα προειδοποιούν το χΡ11στη για

την προσέγγιση του σε προεπιλεγμένα από τον ίδιο σημεία, όπως στάσεις λεωφορείων,

φωτεινούς σηματοδότες, χαρακτηριστικά κτίρια κ.λ.π.

Η δρομολόγηση του χΡΙ1στη περιλαμβάνει και μέσα μαζΙΚ11ς μεταφοράς(λεωφορεία, μετρό,

τραμ, τρόλεϊ. κ.λ.π). καθοδηγώντας τον στην κατάλληλα κοντινότερη στάση, ενημερώνοντας

τον ταυτόχρονα σε ποια στάση θα πρέπει να κατέβει και πως θα συνεχίσει μέχρι να φτάσει στον

προορισμό του. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του σε σχέση με την ασφάλεια και την

ταχύτητα με την οποία θέλει να κινηθεί στην πόλη. Αυτό σημαίνει ότι για μια διαδρομ11 που θα

έχει προεπιλέξει ο χΡΙ1στης, το σύστημα μπορεί να επιλέξει να περάσει από πεζοδρόμους, που

μπορεί από τη μια πλευρά να κάνουν μεγαλύτερη τη διαδρομή αλλά απ' την άλλη εξασφαλίζουν
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την ασφάλεια του χρήστη. Σημεία ενδιαφέροντος(π.χ. δημόσιες υπηρεσίες. χώροι αναψυχι1ς.

μουσεία. cafe. εστιατόρια κ.λ.π.) είναι στη διάθεση του χρήστη ανά πάσα στιγμή της πορείας του

στο δρόμο.

Το Sιηart Eyes αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες:

• Τη χαρτογράφηση

• Την εκπαίδευση

• Τη πλΟΙ1γηση

Ο πρώτος βασικός άξονας, η χαρτογράφηση αφορά σε ψηφιακούς χάρτες. έτσι ώστε να γίνει

εφΙΚτ11 η κωδικοποίηση της πληροφορίας των πόλεων σε ψηφιακή μορφ11 και να είναι

διαθέσιμες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι απλώς απεικονιστικές. αλλά δίνουν ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά δρόμων. όπως για παράδειγμα η ταχύτητα. η ποιότητα, το πεζοδρόμιο για τους

τυφλούς. κατά πόσο υπάρχει κίνηση. αν είναι φαρδύ, αν υπάρχουν φανάρια ή σηματοδότες με

ηχηΤΙΚΙ111 χωρίς ηχηΤΙΚ11 ειδοποίηση.

Η εκπαίδευση του συστήματος γίνεται μέσα από τις σχολές τυφλών. όπου μπορεί να

εξασΚ11θούν οι τυφλοί σε διάφορες επιλογές προορισμού με στόχο να μπορέσουν να φτιάξουν

τους προσωπικούς. πνευματικούς χάρτες με τους οποίους κανείς εκπαιδεύεται πριν βγει

κανονικά στη διαδρομή που θα περάσει. ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδρομής

του και αποκτά μεγαλύτερη ασφάλεια για το πώς θα περπατήσει.

Ο τρίτος άξονας αφορά στην πρακτική εφαρμογή του Sl11art Eyes. στην πλΟΙ1γηση δηλαδή

του χΡΙ1στη μέσα σ' ένα αστικό περιβάλλον. Μέσω του GPS του χΡι1στη. γίνεται εύρεση της

θέσης του. Η πληροφορία αυτή αποτυπώνεται στο χάρτη του Η/γ χειρός και ανακοινώνεται

στον χΡΙ1στη μέσω του φωνητικού συστήματος. Ο χΡΙ1στης έχει θέση από πριν τον προορισμό

του στο σύστημα και έχει καθορίσει τις επιλογές του ως προς την ασφάλεια και την ταχύτητα.

Στη συνέχεια, δέχεται μια σειρά φωνητικών μηνυμάτων από το σύστημα, τα οποία καθορίζουν

την πορεία του στο αστικό περιβάλλον προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του. Αυτό που

είναι σημαντικό να τονίσουμε είναι ότι οι οδηγίες δίνονται μόνο όταν τις ητά ο χΡΙ1στης και

μόνο όταν φτάσει σε επίπεδα σημεία.

Εκείνο που αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξης του συστ11ματος Snlal't Eyes είναι ο τρόπος

προσέγγισης του προβλ11ματος της όρασης. Για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη

τόση σημανΤΙΚ11 προσπάθεια, η απώλεια της όρασης αποτελεί μονάχα ένα χαρακτηριστικό.

Τίποτα το πιο ειδικό και πιο περίεργο. Όπως κάθε χαρακτηριστικό μας, έτσι και αυτό υπονοεί

κάποιο περιορισμό για τα άτομα με προβλ11ματα όρασης.
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Η ομάδα εργασία του συστήματος Snlart Eyes. χρησιμοποίησε τη σύγχρονη τεχνολογία και

κατασκεύασε εναλλακτικές τεχνικές προσανατολισμού των τυφλών στη πόλη, με στόχο την

αντιμετώπιση του περιορισμού που γεwά το χαρακτηριστικό της απώλειας της όρασης στα

τυφλά άτομα.

Το σύστημα SIllart E)Ies παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο διαγωνισμό

σχεδιασμού λογισμικού της Microsoft Iwagine Cup 2004 που διοργανώθηκε στη Βραζιλία. Στο

διαγωνισμό αυτό η πρωτοποριακήεφαρμογή «SΠ1art Eyes» κέρδισε την Τρίτη θέση στο κόσμο.

Το SΠ1art Eyes τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή κατά τη διάρκεια του 2006, η οποία θα

διαρκέσει συνολικά 19 μι1νες. Οι πρώτοι 13 μΙ1νες αφορούν στην ανάπτυξη της εφαρμογής και

την εκπαίδευση των υποψηφίων χρηστών, ενώ οι υπόλοιποι έξι στη δοκιμαστική ΧΡΙ1ση της

εφαρμογ11ς από συνολικά 150 χρήστες (100 στην Αθήνα και 50 στη Θεσσαλονίκη). Τα

αποτελέσματα για την τελΙΚ11 αξιολόγηση του θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του 2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
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Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ενταξιακή Εκπαίδευση

των μαθητών με προβλήματα όρασης

Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των

Επικοινωνιών(ΤΠΕ) έχει δημιουργήσει σε μια νέα πραγματικότητα όλους τους τομείς της ζωής

μας. Το σχολείο οφείλει να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτΊΙ και να

προσαρμόζεται σ' αυτούς τους ρυθμούς. Οι ανάγκες προσαρμογ11ς της εκπαιδευτικής

διαδικασίας στις απαιτήσεις της νέας αυτής πραγματικότητας. επιτάσσουν την ένταξη των ΤΠΕ

σε άι α τα στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες

απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης και στις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς εργασίας. Η

εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο μπορεί να επιφέρει καταλυτικές

αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτές τις αλλαγές αδυνατεί πολλές φορές να

παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό σύστημα και αυτό γιατί. η εκπαίδευση είναι μια διαρκής

διαδικασία που απαιτεί όχι μόνο πολλές και ποικίλες συντονισμένες δράσεις και θεσμικές

αλλαγές, αλλά χρόνο και χρήμα για την αναγκαία οργανική ένταξη.

Η μετα-έρευνα του ΚULIΚ(1994)έδειξε ότι με τη ΧΡΙ1ση των ΤΠΕ οι μαθητές:

• Κερδίζουν σε ότι αφορά στη μάθηση

• Κατακτούν τη γνώση σε λιγότερο χρόνο

• Ευχαριστιούνται να πηγαίνουν σχολείο

• Αναπτύσσουν θεΤΙΚll στάση απέναντι στην εργασία τους.

Στο νέο κόσμο που έρχεται και ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «Κοινωνίας της Γνώσης». το

εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να προετοιμάζει όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς:

• Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών με σκοπό να

λύνουν προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις.

• Να είναι δημιουργικοί και αποτελεσματικοί χριιστες των τεχνολογιών της

τεχνολογίας και της πληροφορίας.
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• α επικοινωνούν με άλλους που βρίσκονται μακριά. να συνεργάζονται μαζί τους

και να παράγουν.

• Τα οικοδομούν τις γνώσεις τους σ ένα ευνοϊκό και όσο γίνεται αυθεντικό

περιβάλλον μάθησης.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην επιταΚΤΙΚ11 ανάγκη προσαρμογής του σχολείου στα νέα

δεδομένα της κοινωνίας και στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και μαθησιακή

διαδικασία. Στην περίπτωση όμως των μαθητών με προβλ11ματα όρασης. οι ΤΠΕ αποτελούν

ίσως το σημαντικότερο εργαλείο στην ενταξιαΚ11 τους εκπαίδευση. Ας δούμε όμως τα

προβλ11ματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας μαθητής με μειωμένη 11 καθόλου όραση κατά την

ενταξιακή εκπαιδευΤΙΚ11 διαδικασία.

Ένας μαθητής με πρόβλημα όρασης αντιμετωπίζει περιορισμούς:

• Πρόσβασης στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό(βιβλία)

• Πρόσβασης στο βοηθητικό έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (εγκυκ/οπαίδειες.

περιοδικά. εφημερίδες κ.λ.π.)

• Πρόσβασης στον πίνακα της τάξης

• Πρόσβασης στο υλικό που προβάλλεται στη τάξη με άλλη μέσα(όπως overhead

projector, data projector)

• ΣυγγραφΙ1ς σημειώσεων στην τάξη

• Συγγραφής εργασιών που ανατίθενται

• Συμμετοχής στις γραπτές δοκιμασίες

• Πρόσβασης με τη χΡ11ση του ηλεκτρονικού υποιογισΊ11 στο εκπαιδευτικό υλικό

που υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφ11(σε ηl εκτρονικές βιβλιοθήκες ή στον παγκόσμιο

ιστό) και σε εκπαιδευτικά πακέτα λογισμικού

Στα προβλήματα αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν οι τυφλοί 11 μερικώς βλέποντες

μαθητές. οι ΤΠΕ προσπαθούν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις 11 τουλάχιστον σημαντικές

διευκολύνσεις. Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που απορρέουν από την απώλεια 11

μειωμένη ικανότητα όρασης με τρεις τρόπους:
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• Επαύξηση των ικανοτήτων του ατόμου με Προσωπικές Υποστηρικτικές

Τεχνολογίες

• Εγκατάσταση προσαρμογών στο περιβάλλον του σχολείου(ΥποστηΡικτικές

Τεχνολογίες Προσαρμογών)

• Αλλαγ11 του τρόπου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος(για

παράδειγμα. εκπαιδευτικού υλικού. υπολογιστών συστημάτων) ώστε να είναι

προσβάσιμο και από τυφλούς ή με χαμηλή όραση μαθητές(εφαρμογή των αρχών

ΚαθολΙΚ11ς Σχεδίαση ή Σχεδίαση για όλους)

Οι τυφλοί 11 μερικώς βλέποντες μαθητές. κατά την εκπαίδευση τους. μπορούν να

αξΙΟΠΟΗ1σουν πολλά απ' τα βοηθ11ματα των ΤΠΕ. τα οποία παρουσιάσαμε στην προηγούμενη

ενότητα(οθόνη Braille. Αναγνώστη οθόνη κ.α.). Εκτός όμως απ' αυτά. έχουν αναπτυχθεί από τις

τεχνολογίες ΠληροφΟΡΙΚΙ1ς και Επικοινωνίας και κάποια περισσότερο εξειδικευμένα

βοηθ11ματα. τα οποία μπορούν να βοηθ11σουν τους μαθητές με προβλήματα όρασης. ώστε να

επιτευχθεί η ενταξιαΚΙ1 τους εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές με προβλήματα όρασης

μπορούν να χρησιμοποιήσουν:

2.1 WiViK

Τα βοηθήματα για πληκτρολόγιο πάνω στην οθόνη (on-screen keyboard utilities)

απευθύνονται σε άτομα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα συνηθισμένο πληκτρολόγιο.

Το πληκτρολόγιο οθόνης επιτρέπει την επιλογ11 πλήκτρων με τη χρ11ση ενός δείκτη. Ένα

παράδειγμα τέτοιου βοηθ11ματος είναι το WiViK (Windows Visua] ΚeΥbοaΓd) που προσφέρει

ποικιλία από πληκτρολόγια που μπορούν να μετακινηθούν και να αλλάξουν μέγεθος. Η

πρόσβαση στο WiViK γίνεται με ποντίκι. trackball, ή άλλο εξομοιωτή ποντικιού. όπως το

HeadMa ter TMPlus. Ευκολίες που προσφέρονται είναι η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών

πληκτρολόγιων, και οι μακροεντολές για διαδΟΧΙΚ11 διαίρεση σε τμ11ματα και μεγέθυνση του

πληκτρολογίου για άτομα με δυσκολία στο να βρουν το στόχο με το ποντίκι και μειωμένη

όραση.
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Tl1i

Πληκτρολόγιο WiVik2

2.2 COMB/NA Τ/ΟΝBRA/LLE/LARGE PR/NTΚΕΥΤΟΡLABELS

Οι ετικέτες Combination Braille/Larg~ Print είναι αυτοκόλλητα σύμβολα με μεγάλους

χαρακτήρες. Είναι σχεδιασμένα για τοποθέτηση πάνω στα πλΙ1κτρα του πληκτρολογίου για

ευκολότερη ανάγνωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με υπολογιστή ΙΒΜ και άλλα

πληκτρολόγια Ι ΟΙ πλι1κτρων.

(Ό_ ΙΒΓ.\ΑΤΙΟ. - BRAILLE Ι. RGE PRr\T ΚΙΥΙΟΡ lABElS

2.3 BRA/LLE ΚΕΥΤΟΡLABELS
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Οι ετικέτες Braille Keytop Labels είναι διαφανείς αυτοκόλλητες ετικέτες με σύμβολα

Braille. Οι ετικέτες επικολλούνται πάνω στα πλ11κτρα για αναγνώριση των πλήκτρων με την

αφή. Είναι σχεδιασμένα για υπολογιστές της ΙΒΜ και συμβατά με αυτούς πληκτρολόγια.

BR.'\ILLE ΠΥΤΟΡ LABELS

2.4 KEYBOARD COVERS

Τα καλύμματα πληκτρολογίου είναι πλαστικά και τοποθετούνται σε κάθε πληκτρολόγιο.

Είναι σχεδιασμένα για χρήση με προγράμματα υπολογιστή που χρειάζονται το πάτημα μόνο

ενός ή λίγων κουμπιών. Ειδικά τμήματα τοποθετούνται κάτω από το κάλυμμα πάνω από τα

πλ11κτρα που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όταν ο χρήστης "χτυπάει" το κάλυμμα τα καλύμματα

πατούν τα επιλεγμένα πλήκτρα. Τα καλύμματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ρυθμίσεις

μίας, δύο 11 τεσσάρων περιοχών πληκτρολογίου.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με προβλήματα όρασης ή κινητικά προβλ11ματα.
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2.5 BRA/LLED KEYBOARD OVERLAY FOR ΤΗΕAPPLE IIGS

Το Brailled Keyboard Overlay για Apple IIGS είναι πλαστικό κάλυμμα με σύμβολα Braille

που εφαρμόζεται πάνω στο συμβατικό πληκτρολόγιο. Το κάλυμμα περιλαμβάνει σύμβολα

Braille για κάθε πλι1κτρο. Το σχήμα κάθε πλήκτρου και το κατάλληλο σύμβολο Braille είναι

υπερυψωμένα για εύκολη αναγνώριση με αφι1.

BR:\ILLED ΚΈ\ΈΟΑRDΟ ΈΠΑΥ FOR ΤΗΈ ΑΡΡΙΕ IIGS

2.6 ΠροσβάσιμοςΑτομικός ΦορητόςΣταθμός Εργασίας

Ο Προσβάσιμος Ατομικός Φορητός Σταθμός Εργασίας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα

Προσωπικών Υποστηρικτών Τεχνολογιών για τον μαθητή με προβλήματα όρασης. Η σύνθεση

του ΠΑΦΣΕ περιλαμβάνει:

• Υπολογιστή

• ΣαρωτΊΙ με εφαρμογ11 ΟΠΤΙΚ11ς αναγνώρισης χαρακτήρων,

• Λογισμικό Ανάγνωσης Οθόνης (screen reader),

• Σύστημα μετατροπής κειμένου σε σύνθετη ομιλία και

• Οθόνη Braille

] ]3



• Στην περίπτωση μαθητή με χαμηλΙ1 όραση περιλαμβάνει σύστημα OΠΤΙΚllς

μεγέθυνσης.

Ένας ΠΑΦΣΕ μπορεί να δέχεται πληροφορίες εισόδου από οποιασδήποτε μορφ11ς κείμενο:

Ι. Έντυπα(μέσω σαρωτή και εφαρμογής OΠΤΙΚllς αναγνώρισης χαρακτήρων)

ΙΙ. Ηλεκτρονικά κείμενα(π.χ. από επεξεργαστές κειμένων),

ΙΙΙ. Το γραφικό περιβάλλον του Η/Υ.

IV. Την πλοήγηση του περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού και τις υπηρεσίες του

διαδικτύου(π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομίο),

V. Τον πίνακα/ προβολές στην τάξη, και

ΥΙ.Το πληκτρολόγιο(κοινόή Braille)

Η παραγόμενη έξοδος(σε πραγματικό χρόνο) μπορεί να είναι:

• AKoυσΤΙΚll μέσω ΣυνθεΤΙΚllς Ομιλίας.

• Δυναμική απτική σε μορφή Βraίlle(στην οθόνη αφής)

• Μεγεθυσμένη(στην οθόνη ή στον κοινό εκτυπωηι) για τους μαθητές με

περιορισμένη όραση.

2.7 ΠροσβάσιμοςΣταθερόςΣταθμόςΕργασίας

Οι Προσβάσιμοι Σταθεροί Σταθμοί Εργασίας ανήκουν στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες

Προσαρμογών και χρησιμοποιούνταιπερισσότερο στις βιβλιοθΙ1κες και τα εργαστήρια ή κατά

τις γραπτές εξετάσεις. Για μαθητές με απώλεια όρασης έχουν τΊιν ίδια σύνθεση με τους ΠΑΦΣΕ,

αλλά χρησιμοποιούνεπιτραπέζιουπολογιστή και συνΙ1θως συνοδεύονταιαπό ειδικό «εκτυπωτψ>

για την παραγωγή εγγράφων και βιβλίων σε μορφ11 ΒΓaίΙΙe καθώς και το απαραίτητο λογισμικό

συμβολομεταΤΡΟΠ11ςκειμένων σε γραφΙ1 ΒΓaίlΙe. Στις περιπτώσεις μαθητών με χαμηλή όραση

συνοδεύονται από ένα(μη φορητό) σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης(CCΤV), το

οποίο μεγεθύνει έγγραφα και μικροαντικείμεναστην οθόνη του Η/Υ, καθώς και από λογισμικό

μεγέθυνσηςοθόνης.

Ωστόσο, οι ΠΣΣΕ δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που μπορεί να έχει ένας τυφλός ή

μερικώς βλέπων μαθηnις κατά τη διάρκεια του μαθΙ1ματος, όπως η πρόσβαση στον πίνακα της
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τάξης, η συγγραφή σημειώσεων στην τάξη, η μελέτη και συγγραφΙ1 στο σπίτι. Γι' αυτόν τον

λόγο εμφανίζεται περισσότερο αΠOτελεσμαΤlΚl1 η εφοδίαση κάθε μαθηη1 με προβλήματα

όρασης. μ' έναν προσβάσιμο ατομικό φορητό σταθμό εργασίας. Η καΤΟΧ11 ενός ΠΑΦΣΕ θα δίνει

τη δυνατότητα στον μαθηη1 να εργάζεται αποτελεσματικά τόσο στο σχολείο, κατά την

εκπαιδευΤΙΚΙ1 διαδικασία, όσο και στο σπίτι. Ουσιαστικά. αποτελεί ένα απ' τα σημαντικότερα

εργαλ,εία που μπορεί να έχει στη διάθεση του ο μαθηη1ς, προκειμένου να βοηθηθεί στην

ενταξιαΚl1 του πορεία.

2.8 Σύστημα πρόσβασης στον πίνακα της τάξης

Το σύστημα πρόσβασης τυφλών και με μειωμένη όραση μαθητών στον πίνακα και τις

προβολές στην τάξη περιλαμβάνει έναν έξυπνΟ(SΠ1a11) πίνακα στον οποίο ό, τι γράφεται ή

προβάλλεται μεταδίδεται συγχρόνως και στον προσβάσιμο σταθμό εργασίας του μαθητΙ1(φορητό

ή σταθερό), μετατρέπεται σε συνθεΤΙΚl1 ομιλία 11 σε μορφ11 ΒraίΙΙe(μέσω του μεταφραση1

ΒΓaίΙΙeκαι αποστέλλεται στην οθόνη ΒΓaίlle) 11 και σε ανάγλυφη μορφή αν είναι σχήμα, 11 σε

μεγεθυσμένη μορφ11(για τους μερικώς βλέποντες). Μπορεί επίσης να αποθηκευτεί σαν

ηλεκτρονικό αρχείο.

Ο έξυπνος πίνακας είναι ταυτόχρονα μια οθόνη αφΙ1ς, η οποία συνδέεται με

υπολογιση1(δηλαδ11 ο εκπαιδευτικός χειρίζεται τον Η/Υ από τον πίνακα. χωρίς πληκτρολόγιο

και ποντίκι) που διαθέτει και αυτόματη αναγνώριση χειρογραφής. Το σύστημα αυτό αποτελεί

ίσως το πιο χρήσιμο βοήθημα για την ένταξη ενός τυφλού ή μερικώς βλέποντα μαθητή σε μια

τάξη με μαθητές χωρίς προβλήματα όρασης. Μπορεί η διδασκαλία να διεξάγεται κανονικά,

χωρίς να υπάρχουν προβλ11ματα στην αντίληψη των όσων λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα από

τον τυφλό 11 μερικώς βλέποντα μαθηη1.

2.9 Κασέτες -Ομιλούντα Βιβλία

Το σύστημα ΒΓaίΙΙe αποτελεί βασικό μέσο πρόσβασης των τυφλών ατόμων στο έντυπο

υλικό αλλά και στο υλικό που είναι διαθέσιμο μέσω Διαδικτύου, με τον τρόπο που ήδη

εξετάσαμε παραπάνω. Ωστόσο, 11δη από την δεκαετία του 1930 είχε αρχίσει η κυκλοφορία των

«ομιλούντων» βιβλίων, αρχικά σε δίσκους φωνογράφου και αργότερα σε ηχογραφημένες

κασέτες. Η νέα τότε τεχνολογία 11χου πλεονεκτούσε έναντι του συση1ματος Braille, λόγω του

χαμηλότερου κόστους παραγωγ11ς και του μικρότερου όγκου που είχαν οι κασέτες ΒΓaίlle.

Τα ίδια πλεονεκτήματα εξακολουθούν να έχουν τα «ομιλούντα» βιβλία ακόμη και σήμερα

σε αντίθεση με το σύστημα ΒΓaille. Σ' αυτά τα πλεονεκη1ματα προστίθενται η δυνατότητα

γΡ11γορης αναπαραγωγής ενός ομιλούντος βιβλίου, η εύκολη και εύχρηστη μεταφερσιμότητα
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τους, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν σε παγκόσμια κλίμακα εγκαταστάσεις με δυνατότητα

μαζΙΚ11ς παραγωγής.

Σε αντίθεση όμως με τα παραπάνω. ένα ομιλόν βιβλίο δεν μπορεί να μεταφέρει στον τυφλό

μαθητΊ1 την πληροφορία που πηγάζει από μαθητικές αναπαραστάσεις. Σε σύγκριση με ένα

βιβλίο σε κανονΙΚ11 εκτύπωση. ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγ11 ενός ομιλούντος

βιβλίου είναι σημαντικά μεγαλύτερος ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγών 11 διορθώσεων με

άλλους τρόπους. παρά μόνο με την εκφώνηση της κασέτας από την αρχή. Τέλος. ένα ομιλόν

βιβλίο μπορεί να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα γρήγορης αναπαραγωγής, αλλά το κόστος της

παραγωγ11ς πρωτοτύπου εμφανίζεται αρκετά υψηλό.

2.1 Ο Ψηφιακά Ομιλούντα Βιβλία

Τα ψηφιακά ομιλούντα βιβλία δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στο

εκπαιδευτικό περιεχόμενο χωρίς τη χΡ11ση Η/γ αλλά μέσω ειδικών φορητών συσκευών

αναπαραγωγής CD, DVD, ιηίηί disk 11 nιelηοrΥ sticks. Τα ψηφιακά ομιλούντα επιτρέπουν στους

μαθητές να έχουν ακουσΤΙΚ11 πρόσβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων αλλά και του

επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού(εφημερίδες, περιοδικά κ.α.) με τη χρήση τεχνολογίας

συνθετικής ομιλίας. Μέσω των ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων δίνονται στους μαθητές

δυνατότητες αλληλεπίδρασης όπως δυνατότητες ξεφυλλίσματος των περιεχομένων, του

ευρετηρίου. σελιδοδείκτες. σημειώσεις και φωνητικές σημειώσεις. Τα ψηφιακά ομιλούντα

βιβλία είναι συμβατά και μπορεί να γίνει χρήση τους με οποιοδ11ποτε Η/Υ. Πρέπει ν'

ακολουθούν τις σχετικές διεθνείς τυποποιήσεις και δυστυχώς δεν παράγονται ακόμη στη χώρα

μας.

2.11 Μηχανές ατομικών διαγραμμάτων

Οι μηχανές αυτές παράγουν τρισδιάστατα διαγράμματα σε ειδικό θερμοευαίσθητο

«εξογκούμενο» χαρτί. Όταν το χαρτί περάσει μέσα από τη συσκευ11 αυτή, η πιο σκουρόχρωμες

επιφάνειες απορροφούν τη θερμότητα γρηγορότερα και εξογκώνονται. Οι απτικές

εικόνες(διαγράμματα, σχέδια, χάρτες) χρειάζονται προσεκτική αποθ11κευση για να διασφαλιστεί

ότι οι ανάγλυφες επιφάνειες δεν θα καταστραφούν 11 θα φθαρθούν. Μια μηχανΙΚ11 απτικών

διαγραμμάτων μπορεί να συνδεθεί και σε Η/γ ως κοινός εκτυπωτΊ1ς διαγραμμάτων.

Η συσκευ11 Grapllic Window Professional(GWP) είναι μια συσκευή, η οποία διαφέρει από

αυτές που παράγουν τρισδιάστατα διαγράμματα, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους τυφλούς να

έρθουν σε επαφή με τις γραφικές πληροφορίες τις επιφάνειας εργασίας των Windovvs. Το GWP

χρησιμοποιεί ένα σύστημα επεξεργασίας εικόνας για να εξάγει τις πιο σημαντικές πληροφορίες
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της εικόνας. Τα ανάγλυφα γραφικά αλλάζουν δυναμικά σε πραγματικό χρόνο. ανάλογα με τις

αλλαγές στην οθόνη. Οι λειτουργίες του GWP ελέγχονται από 8 πλήκτρα. τη λειτουργία των

οποίων καθορίζει ο )'j)11στης. Επιπ) έον. δίνεται η δυνατότητα στο χΡΙ1στη να μετακινεί τη θέση

του παραθύρου που εμφανίζεται στην οθόνη, να μεγεθύνει ή να μικραίνει το τμήμα της οθόνης

που εμφανίζεται σε ανάγλυφο στο GWP. να αντι) ηφθεί γραφικά τη περίληψη του περιεχομένου

της οθόνης αλ) ά και να ρυθμίσει τη πυκνότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.

Το GWP. σε συνδυασμό με μια οθόνη Braille. αποτελεί ένα απ' τα καλύτερα βοηθήματα του

μαθητή στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, στο μάθημα των

μαθηματικών, ο μαθητής μπορεί να αντιλαμβάνεται τα γεωμετρικά σΧΙ1ματα και παράλληλα να

ενημερώνεται μέσω της οθόνης Bl"aiJle για τις πληροφορίες που συσχετίζονται με το αντίστοιχο

γεωμετρικό σχι1μα. Η σημαντικότητα ενός τέτοιου βοηθ11ματος γίνεται οραTll και στο μάθημα

της γεωγραφίας προκειμένου να γίνουν αντιληπτά απ' το μαθητή τα βουνά, οι θάλασσες αλλά

και πολ) ά άλλα στοιχεία που μέχρι σήμερα δυσκολεύεται να αντιληφθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°

Οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και τα άτομα με προβλήματα Ακοής

Η απώλεια της ακοής δημιουργεί προβλήματα επικοινωνίας του ατόμου με το περιβάλλον

του, εφόσον η συν11θης ομιλία δε γίνεται ακουστιl. Για να κατασηισουμε ικανό ένα άτομο με

ακουσΤΙΚ11 απώλεια να δεχθεί ήχους και να αναπτύξει την ομιλία οφείλουμε να το εφοδιάσουμε

με τα κατάλληλα ακουστικά βαρηκοΙας. Το ακουστικό βαρηκοΙας τοποθετείται όταν δεν μπορεί

να αποκατασταθεί με ιαΤΡΙΚ11 επέμβαση η απώλεια της ακοής. Το ακουστικό είναι ενισχυτής του

μεταφερόμενου ήχου στον κοχλία. Το ακουστικό αυξάνει απλώς την ένταση του 11χου και έχει

την δυνατότητα να συγκεντρώσει εκλεκτικά την ομιλία που φθάνει στο αυτί. Δεν λύνουν το

πρόβλημα της ακοής και δεν αποκαθιστούν τη βλάβη στο αυτί. Στα παιδιά με υπολείμματα

ακοής είναι απαραίτητο η τοποθέτηση ακουστικών από μικρή ηλικία όταν διαπιστωθούν

σοβαρές απώλειες. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται το αργότερο πριν την συμπληρώσει του 2
0υ

έτους της ηλικίας του. Σε ηλικίες κάτω των 18 μηνών δεν επιβάλλεται η τοποθέτηση

ακουστικών, γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των ακουστικών διόδων και η

εσωτερική επιδερμίδα είναι πολύ ευπαθιlς.

Η σωστή εφαρμογή του εκμαγείου είναι ζωτικής σημασίας για την καλ11 ακουσΤΙΚ11 βοιιθεια

του παιδιού. Τόσο τα ακουστικά όσο και το εκμαγείο πρέπει να αλλάζονται συχνά σε μικρά

παιδιά γιατί καθώς μεγαλώνει, το εκμαγείο δεν εφαρμόζει σωστά στο αυτί του παιδιού. Η

τοποθέτηση των ακουστικών πρέπει να γίνεται από τεχνικούς ακουολόγους γιατί σε αντίθετη

περίπτωση τα ακουστικά θα επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα. Τέλος, η τοποθέτηση

ακουστικών βαρηκοΙας δεν είναι μια απλιι υπόθεση, αφού χρειάζονται συνεχ11ς έλεγχοι όταν

πρόκειται για παιδιά που επωφελούνται από τη χΡ11ση του ακουστικού. Ο έλεγχος μπορεί να

γίνει και από το ίδιο το παιδί. Ωστόσο, καλύτερα να γίνονται έλεγχοι επί καθημεριν11ς βάσεως

και από τους ίδιους τους γονείς στο σπίτι, καθώς και από τον εκπαιδευτικό στο σχολείο.
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3.1 Τύπου ακουστικών βαρηκοίας

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοΙας. οι οποίοι διαφέρουν τόσο ως

προς την εξωτερική τους εμφάνιση όσο και ως προς την τεχνολογική τους σύνθεση.

• Οπισθοωτιαίο - ΒΤΕ (Behind Tl1e Ear)

Τα οπισθοωτιαία ακουστικά βαρηκοΙας στηρίζονται πίσω από το αυτί. Ένα διαφανι1

πλαστικό σωληνάκι οδηγεί τον ενισχυμένο ήχο σ' ένα εκμαγείο που βρίσκεται μέσα στο

αυτί. Αυτό το μοντέλο. παρόλο που αναπτύχθηκε δεκαετίες πριν. μπορεί να είναι τόσο

περίπλοκο όσο και τα μικρότερα ακουστικά βαρηκοΙας. Στην πραγματικότητα, μπορεί

να περιέχει περισσότερα στοιχεία στο κύκλωμα του και να ενισχύει τους ήχους σε

μεγαλύτερο βαθμό από τους τύπους ακουστικών μέσα στο αυτί. Τα οπισθοωτιαία

ακουστικά βαρηκοΙας μπορούν να είναι ανθεκτικότερα από άλλους τύπους και μερικά

είναι ακόμη και αδιάβροχα. Μπορεί να είναι ελάχιστα ορατά ανάλογα με χρώμα της

συσκεUlΙς και το χρώμα του εκμαγείου.

• Εντός του αυτιού - ITE(Inside The Ear)

Τα ακουστικά μέσα στο αυτί περιέχουν τα εξαρτήματα σ' ένα κατά παραγγελία

διαμορφωμένο εκμαγείο που εμφανίζεται μέσα στην εξωτερική κόγχη του αυτιού, εκτός

του ακουστικού πόρου. Το μέγεθος και ο εύκολος χειρισμός του μπορούν να

διευκολύνουν άτομα με περιορισμένη δεξιότητα στα χέρια.

• Ενδοωτιαίο

Τα ακουστικά βαρηκοΙας μέσα στο κανάλι του αυτιού είναι ακόμη μικρότερα, με

ένα εκμαγείο που εφαρμόζει ακριβώς στο κανάλι των αυτιών. Τοποθετούνται εντός του

ακουστικού πόρου.

• Πλι1ρως ενδοωτιαίο - CIC(Coιnpletely-ln-Canal)

Η νεώτερη γενιά των ακουστικών βαρηκοΙας είναι εκείνα που τοποθετούνται

εντελώς μέσα στο κανάλι του αυτιού. Τα ακουστικά αυτά μόλις που είναι ορατά. Η

μόνη ένδειξη για την ύπαρξη τους είναι η άκρη μιας μΙKΡOσKOΠΙΚllς πλαστικής κλωστής

με την οποία τοποθετείται ή αφαιρείται το ακουστικό. Τα CIC ακουστικά βαρηκοΙας

είναι τα πιο δημοφιλή για λόγους αισθηΤΙΚllς, αλλά η φυσιολογία των αυτιών μερικών

ατόμων μπορεί να καταστήσει αυτόν τον τύπο ακατάλληλο.
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3.2 Επιπλέονχαρακτηριστικά

Ένα ακουστικό βαρηκοΙας μπορεί να έχει τα παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικά:

• Σύστημα Te!ecoi!: Το σύστημα Te!ecoi! είναι σχεδιασμένο ώστε να βοηθάει τους

χρήστες να μιλούν με ευκολία στο τηλέφωνο, να βλέπουν τηλεόραση σε συνδυασμό

ειδικά βοηθήματα. Αποτρέπει το σφύριγμα του ακουστικού και εμποδίζει τους ήχου

του περιβάλλοντος να επηρεάσουν την ακουστική εμπειρία.

• Κατευθυντικό μικρόφωνο: Το κατευθυντικό μικρόφωνο ενσωματώνεται εντός του

ακουστικού βαρηκοίας και μειώνει την επίδραση των ήχων που προέρχονται από την

πίσω πλευρά του χρήστη. Αφού οι περισσότερες συζητήσεις γίνονται με τον ακροατή

να έχει μπροστά του τον ομιλητή. η λογΙΚ11 της λειτουργίας είναι να δίνεται έμφαση

στους ήχους που έρχονται από μπροστά και όχι από πίσω.

• Κουμπί μν11μης: Το κουμπί μνήμης επιτρέπει στο χρ11στη να αλλάζει ακουστικά

προγράμματα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή

• Ο διακόπτης οη/οΠ επιτρέπει στο χρήστη να θέτει το ακουστικό βαρηκοίας σε

λειτουργία 11 εκτός λειτουργίας χωρίς να απαιτείται να ανοίγει τη θήκη της

μπαταρίας του βοηθήματος.

3.3 Η μετάβαση από την ανσλογικιί τεχνολογία ακουστικών βαρηκοίας στη ψηφιακιί

τεχνολογία

Τα τελευταία χρόνια. η τεχνολογία των ακουστικών βαρηκοΙας έχει κάνει πολύ σημαντικά

β11ματα για τη βελτίωση των ακουστικών αυτών βοηθημάτων. Τα αναλογικά ακουστικά

παρέδωσαν τη θέση τους σ' αυτά της ανώτερης ψηφιαΚ11ς τεχνολογίας, μόλις πριν από μια
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δεκαετία. Η ανωτερότητα της εντοπίζεται στη ψηφΙαJOl επεξεργασία του ήχου. χάρη στα

μικροτσίπ των υπο! ογιστών και τα ψηφιακά στοιχεία των κυΚΙ ωμάτων.

Συγκεκριμένα. τα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοίας αποτελούνται από έναν ή περισσότερους

επεξεργαστές μικροτσίπ που μετατρέπουν τα αναλογικά ηχητικά κύματα στο μηδέν και ένα της

γλώσσας των υπολογιστών. Ο ήχος μ' αυτΊ1 τη μορφ11 μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία

γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα από τα αναλογικά ηχητικά κύματα, επειδ11 οι ψηφιακοί

επεξεργαστές σήματος χρησιμοποιούν τους μαθηματικούς τύπους. γνωστούς ως αλγόριθμοι. Οι

εισερχόμενοι ήχοι δειγματίζονται με ρυθμό ένα εκατομμύριο φορές ανά δευτερόλεπτο 11 και

περισσότερο. Τα στοιχεία κυκλώματος του ψηφιακού ακουστικού αναλύουν τα ηχητικά επίπεδα

και τις συχνότητες, τροποποιώντας τα έτσι ώστε να παρέχουν αποδοτικότερη αντιστοιχία με το

διάγραμμα αΚ011ς ενός ατόμου. Τα ψηφιακά ακουστικά βαρηκοιας διαθέτουν στο κύκλωμα τους

συστήματα συμπίεσης του ήχου και είναι σε θέση να διαχωρίσουν τους εισερχόμενους 11χους. να

ανιχνεύσουν εκείνους που χρειάζονται ενίσχυση από εκείνους που δεν χρειάζονται και έτσι να

επεξεργαστούν τον ήχο ανα! όγως.

Ένα απ' τα προβ! ήματα που αντιμετώπιζαν πάντοτε τα βαρήκοα άτομα με τη χρήση του

ακουστικού. και το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε εντελώς με την έλευση της ψηφιακής

τεχνολογίας. είναι ο μικροφωνισμός. δηλαδή η ανατροφοδότΊιση του Ι1χου που φτάνει στο

ακουστικό. το σφύριγμα. Η ανατροφοδότΊιση γίνεται όταν τα ενισχυμένα ηχητικά κύματα

«δραπετεύουν» προς τα έξω μέσω του καναλιού του αυτιού και επανενισχύονται έπειτα από το

ακουστικό. έχοντας ως αποτέλεσμα ένα διαπεραστικό. υψηλής αιχμής. 11χο. Τα μικρότερα. μέσα

στο κανάλι ακουστικά βαρηκοιας, τοποθετούνται πολύ κοντά στο τύμπανο, αποτρέποντας έτσι

τη διαφυγ11 των ηχητικών κυμάτων, μειώνοντας και συχνά εξαλείφοντας την ανατροφοδότηση.

Πολλά νέα ακουστικά όμως, έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν την ανατροφοδότηση προτού

να γίνει ευδιάκριτη και να την ακυρώνουν, κάτι που συμβάλλει σημαντικά στη λύση του

προβλήματος.

Το ακουστικό βαρηκοιας Destiny, βασιζόμενο στη τεχνολογία nFusion της εταιρίας

taΓkeΥ, είναι το πρώτο ακουστικό το οποίο αντιμετωπίζει αρκετά αποτελεσματικά το πρόβλημα

του μικροφωνισμού. μετακινώντας τον εγκαίρως έτσι ώστε να μην παραμένουν υπολείμματα. Οι

δυνατότητες που προσφέρει το ακουστικό Destiny είναι πολλές, μερικές από τις οποίες είναι:

• Κατευθυνόμενος Ανιχνευτής Ομιλίας που περιέχει(αυτόματη ανίχνευση του

11χου από δύο μικρόφωνα) εντοπίζει την ομιλία πάνω από το θόρυβο και

ρυθμίζει την περιοχή λ11ψης του πετυχαίνοντας έτσι βελτιωμένη διάκριση

ομιλίας σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
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• Η ακουστική υπογραφή, το εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης Ι1χου που

περιέχει, ανιχνεύει και ταξινομεί τα διαφορετικά περιβάλλοντα Ι1χου στα

οποία κινείται ο χΡΙ1στης και έπειτα εναλλάσσονται συστήματα μεταξύ τους.

• Η τεχνολογία Αυτόματης Τηλεφωνικής Ανταπόκρισης ενεργοποιεί αυτόματα

ένα δεύτερο πρόγραμμα τηλεφώνου για βέλτιστη τηλεφωνΙΚΙ1 συνομιλία. Τα

ακουστικά είναι συμβατά με σταθερά. ασύρματα και κινητά τηλέφωνα.

• Ευέλικτη Συμπίεση των δυνατών ήχων με σκοπό τη βελτίωση της αντίληψης

ομιλίας για όλες τις συχνότητες.

• Περιέχει το λογισμικό ρύθμισης ακουστικών lnspire OS.

3.4 Κοχλιακά Εμφυτεύματα

Τα κοχλιακά εμφυτεύματα είναι το πιο πρόσφατο τεχνολογικό επίτευγμα ενίσχυσης και

αποκατάστασης της ακοής. Με τον όρο «ΚοχλιαΚ11 εμφύτευση» εwοούμε μια συσκευή που

εμφυτεύεται στο αυτί με χειρουργική επέμβαση. Η εγχείρηση για την τοποθέτηση του

εμφυτεύματος περιλαμβάνει μια τομ11 στο δέρμα πίσω από το ένα αυτί, τρύπημα του κρανίου,

αφαίρεση ενός τμήματος του μαστοειδούς οστού και εισαγωγή ενός καλωδίου με μια σειρά

ηλεκτρόδια στον κοχλία. Η συσκευή αυτΊΙ έχει την δυνατότητα να μετατρέπει τον ήχο σε

ηλεκτρικό ρεύμα σε μια προσπάθεια να διεγείρει την υπολειμματική αΚΟΙ1 του ακουστικού

νεύρου, σε κωφά παιδιά.

Το σύστημα του κοχλιακού εμφυτεύματος αποτελείται από ένα μικρόφωνο, έναν

επεξεργαστή λόγου, δύο πηνία (εξωτερικό και εσωτερικό) και από ηλεκτρόδια που

εμφυτεύονται στην περιοχή της κυκλικής θυρίδας του έσω αυτιού. Ο Ι1χος διαμέσου του

μικροφώνου επιδέχεται ανάλυση από τον επεξεργαστή λόγου και με βάση τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του Ι1χου της ομιλίας μεταφέρονται με κωδικοποιημένη μορφ11 στην είσοδο του

ακουστικού νεύρου πάνω από τον κοχλία. Η μεταφορά αυτΊΙ γίνεται είτε εξ επαγωγΙ1ς, από το

εξωτερικό στο εσωτερικό πηνίο.

Η επέμβαση αυτή όμως παρουσιάζει το κίνδυνο το εμφύτευμα να μπει στο κέντρο του

κοχλία, να αποτύχει και να καταστρέψει τελείως τα υπολείμματα αΚΟΙ1ς που διαθέτει το άτομο.

Έτσι, σε κωφά παιδιά προκειμένου να γίνει εφαρμογή ενός κοχλιακού εμφυτεύματος

λαμβάνονται οι ακόλουθοιπαράγοντες

• δεν επωφελείται από τα ακουστικά,

• έχει καλΙ1 φυσΙΚΙ1 κατάσταση
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•

•

λαμβάνει υποσηιριξη από τους γονείς

δεν έχει σύνοδα προβλ11ματα,

• έχει πρόσβαση σε εκπαιδευΤΙΚ11 παρέμβαση, ακουολογΙΚ11, ιατρική και τεχνΙΚ11

υποστήριξη (Sheppard,1993).

Cochlear Implant

Skin!scalp

Speech-:-......ιιιιιιιι18lι...
proce5sor

Receiver/stimuIator
,../

Το κοχλιακό εμφύτευμαπαρέχει την δυνατότητα στο κωφό παιδί να ακούει τους Ι1χους τους

περιβάλλοντος.Η ακοή, όμως, των παιδιών αυτών είναι διαφορετική από τη φυσιολογική ακοι1.

Για αυτό το λόγο, πρέπει τα παιδιά μετά την εγχείρηση για ένα χρονικό διάστημα να

εκπαιδευτούν,έτσι ώστε να μπορούννα αποκωδικοποιούνκαι να αντιλαμβάνονταιτα μηνύματα.

Οι μόνιμες εμφυτεύσεις σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών είναι ιδιαιτέρως

προβληματικές. Δεδομένου του προσδόκιμου ζωής στις τεχνολογικά προηγμένες χώρες, αυτά τα

παιδιά αναμένεται να φέρουν ένα ξένο για τον οργανισμό αντικείμενο για οδόντα ή περισσότερα

χρόνια. Στους ενΙ1λικες, φαίνεται ότι τα κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν γενικά μεγαλύτερη

επιτυχία με άτομα στα οποία η κώφωση δεν ήταν πρώιμη παρά με άτομα που είναι κωφά εκ

γενετής ή έχασαν την ακοή τους στην πρώτη παιδΙΚ11 ηλικία (Moores, 2007). Για το λόγο αυτό

δεν είναι λίγοι εκείνοι οι επιστήμονες, που πριν αποφασίσουν να εγκρίνουν και να προχωΡ11σουν

σε μια εμφύτευση επιδιώκουν την τήρηση κάποιων κριτηρίων καταλληλότητας, όπως η ηλικία

του ασθενούς (όχι μικρότερη των 2 ετών), να υπάρχει ισχυΡΙ1 οικογενειαΚ11 υποσηιριξη, απουσία

πρόσθετων αναπηριών, φυσιολογΙΚ11 νοημοσύνη, πολύ σοβαΡ11 αμφίπλευρη νευροαισθητηριαΚ11

απώλεια ακοής, αποτυχία χρήσης ακουστικών βοηθημάτων, προσδοκίες γονέων και του παιδιού,
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εκπαιδευτικό περιβάλλον, αλλά και διαθεσιμότητα υποστηρικτικών υπηρεσιών και μεθόδων

μάθησης του παιδιού (ΗeΙΙΠ1an et al., ]99]).

Πέραν από τις γνωστές αυτές ιατρικές, κυρίως, εφαρμογές υπάρχει μια σειρά από

καθημερινάβοηθήματαγια Κωφά άτομα, όπως:

• Το Σύστημα ΒeΙΙΠ1an Visit

Το σύστημα ΒeΙΙΠ1an Visit(B.V) αποτελεί ένα ασύρματο σύστημα ειδοποίησης για

τα άτομα με σοβαρή δυσκολία ακοής ή κώφωση. Αποτελείται από μια ομάδα ανιχνευτών

που στέλνουν ασύρματα σήματα σ' ένα δέκτη, τον οποίο έχει μαζί του ο ΧΡ11στης και τον

ενημερώνουν για διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στο χώρο του σπιτιού(και τα οποία

δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει) μέσω φωτεινών ή ακουστικών(υψηλής έντασης)

σημάτων, καθώς και δονήσεων.

Το Σύστημα ΒeΙΙΠ1an Visit περιλαμβάνει τους παρακάτω ανιχνευτές:

• Τον ανιχνευτή τηλεφώνου ΒeΙΙΠ1an Visit Telepll0ne tranSΠ1ίttelΌ Συνδέεται

στην πρίζα του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας ένα ενδιάμεσο μετατροπέα και

ειδοποιεί τον χρήστη για το χτύπημα του τηλεφώνου στέλνοντας ένα

ασύρματο σ11μα στον δέκτη ΒeΙΙΠ1an Visit.

• Τον ανιχνευτl1 κουδουνιού τllς πόρτας ΒeΙΙlηan Visit Door tranSΠ1ίtter.

Συνδέεται κοντά στο κουδούνι 11 δίπλα στο εσωτερικό θυροτηλέφωνο και

ειδοποιεί τον χρ11στη για το χτύπημα της πόρτας.

• Τον ανιχνευτl1 καπνού ΒeΙΙlηan Visit Alarnl tΓansιηίtter. Τοποθετείται στο

ταβάνι και ενεργοποιείται με τον καπνό. Ο ανιχνευτl1ς καπνού υπάρχει σε δύο

μοντέλα, τα οποία διαφέρουν στη τεχνΙΚ11 ανίχνευσης του καπνού. Ο

συναγερμός καπνού Β.V Snloke ΒΕ] 280 χρησιμοποιεί ένα οπτικό τύπο

ανιχνευτ11 και είναι εγκεκριμένος από όλες τις Ευρωπαικές Χώρες. Ο
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συναγερμός καπνού Β.Υ SΠ10ke ΑΙarιη ΒΕ128 χρησιμοποιεί ένα τύπο

ανιχνευτή ιονισμού και είναι εγκεκριμένος από τις περισσότερες

Σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

• Τον ανιχνευτή κλάματος μωρού ΒeΙΙΠ1an Yisit Baby - CJΎ tranSΠ1itter. Ένα

απ' τα πιο συνηθισμένα αλλά και πιο δύσκολα προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι κωφοί γονείς είναι το γεγονός ότι δεν μπορούσαν ν'

αντιληφθούν, λόγω της απώλειας της ακοής τους, πότε το παιδί τους κλαίει

προκειμένου να ζητΊ1σει κάτι. Αυτό ανάγκασε τους ίδιους να προσπαθούν να

μη χάνουν την ΟΠΤΙΚ11 επαφ11 με το παιδί τους, ώστε να είναι δίπλα του ανά

πάσα στιγμ11 όταν θελήσει κάτι. Ο ανιχνευτΊ1ς κλάματος του συστΊ1ματος Β.Υ

απελευθερώνει τους κωφούς γονείς απ' αυτό το άγχος. Ο ανιχνευτής αυτός

τοποθετείται όρθιος δίπλα στο μωρό και στέλνει σ11μα στο δέκτη ΒeΙΙlηan

Yisiti receiver όποτε ενεργοποιείται απ' το κλάμα του μωρού. Παρέχει

επιπλέον τη δυνατότητα να προσαρμόζεται με ποικίλους τρόπους ανάλογα με

το πόσο ευαίσθητη θα είναι η ανίχνευση, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί

στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Όλοι οι παραπάνω ανιχνευτές στέλνουν σήματα σ' έναν ή περισσότερους δέκτες,

προκειμένου το μ11νυμα να γίνει αντιληπτό από τον χρήστη. Οι δέκτες αυτοί είναι

φορητοί, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να μπορεί να μετακινηθεί στους

χώρους του σπιτιού του, αλλά και σε λίγη απόσταση απ' αυτό. Κάθε φορά που

λαμβάνουν κάποιο σήμα από έναν ανιχνευτΊ1, ειδοποιούν τον χρήστη με ηχητικά

μηνύματα, με δονήσεις διαφορετικών εντάσεων για κάθε ανιχνευτή 11 με φωτεινές

ενδείξεις διαφορετικού χρώματος, που η κάθε μια αντιστοιχεί σ' έναν ανιχνευτή. Οι

δέκτες που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα ΒeΙΙlηan Yisit είναι:
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• Ο δέκτης Β.Υ Portable receiver,

• Ο δέκτης Β.Υ FlasI1 receiver, και

• Ο μικροδέκτης Β.Υ Pager. Ο δέκτης αυτός λειτουργεί με αλκαλΙΚ11 μπαταρία,

αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Στη περίπτωση

αυτl1 φορτίζει με το φOρτιστl1 Β.Υ. Charger, ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με το

ξυπνητl1ΡΙ Β.Υ. Alarιn clock 11 με μια μονάδα δόνησης κρεβατιού για ειδοποίηση κατά τη

διάρκεια της νύχτας. Είναι εξοπλισμένο με μετασχηματιστl1 και μια back-up μπαταρία σε

περίπτωση διακοπής ρεύματος.

• Ένα απ' τα πιο σημαντικά βοηθήματα του συστl1μαΤOς είναι το ξυπνητήρι Β.Υ.

Alarιn clock. Η συσκευ11 αυτή περιλαμβάνει ένα ασύρματο δέκτη, ο οποίος δέχεται

σ11ματα από τους ανιχνευτές που περιγράψαμε παραπάνω και ειδοποιεί τον χρήστη μέσω

φωνητικών ή φωτεινών ενδείξεων.

Το ξυπνητl1ΡΙ μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα δόνησης κρεβατιού Β.Υ. Bed- SI1aker και να

ξυπνήσει το χρήστη όταν χτυπήσει το τηλέφωνο ή η πόρτα. Η μονάδα δόνησης κρεβατιού

τοποθετείται κάτω απ' το μαξιλάρι και μπορεί να συνδεθεί με οποιονδήποτε απ' τους ανιχνευτές

επιθυμεί το άτομο.
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Στο σύστημα B.V. συμπεριλαμβάνεται και ο μαγνητικός διακόπτης, ο οποίος συνδέεται με

τον ανιχνευη1 Bellman Visit Multi-pllΓpose tΓansιηίtter ΒΕ 1123(όμοιος με τον ανιχνευτή

τηλεφώνου). Όταν ανοίγει ο μαγνητικός διακόπτης, ο πολλαπλός ανιχνευη1ς Multi-puΓpose

transnlitteI' ενεργοποιείται και ο ΧΡ11στης ειδοποιείται από οποιονδήποτε από τους δέκτες B.V.

receινeΓS.

Ένα ακόμη σημαντικό βΟ11θημα που παρέχει το B.V. είναι το χαλάκι επαφής εξώπορτας

Door enteΓίng contact mat. Τοποθετείται κάτω απ' το κανονικό χαλάκι και συνδέεται με τον

πολλαπλό ανιχνευτή Multi-pllΓpose transπιίtteΓ. Όταν κάποιος πατήσει στο χαλί, ο πολλαπλός

ανιχνευτής ενεργοποιείται και ενημερώνει το χρ11στη.

3.5 Καθημερινάβοηθιίματα για βαΡιίκοα άτομα

Ένα ακουστικό βαρηκο'ί'ας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για τα βαρήκοα άτομα.

Πολλές φορές όμως δεν είναι αρκετό, ώστε να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει τα

καθημερινά του προβλ11ματα. Για παράδειγμα, κάποια άτομα παρόλο που χρησιμοποιούν

ακουστικό, δυσκολεύονται να ακούσουν στο τηλέφωνο 11 να διακρίνουν τον ήχο της

τηλεόρασης. Η διαφορετική ηχηΤΙΚ11 αυτών των συσκευών, η υπόκρουση που μπορεί να έχουν οι

διάλογοι στη τηλεόραση, οι αλληλοκαλυπτόμενες φωνές μπορεί να δυσχεραίνουν την αΚ0l1 ενός

βαρήκοου.

Οι σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις όμως. προσέφεραν τις λύσεις στα προβλ11ματα αυτά,

παρέχοντας μια σειρά από βοηθήματα τα οποία βοηθούν το βαΡ11ΚΟΟ άτομο στην επικοινωνιαΚ11

διαδικασία με το περιβάλλον του. Οι λύσεις αυτές αφορούν βοηθήματα τηλεόρασης,

τηλεφώνου, συζηη1σεων, παρακολούθησης κοινωνικών εκδηλώσεων Κ.α. Παρακάτω θα

παρουσιάσουμε κάποια από τα βοηθ11ματα αυτά.

Βοηθl7ματα για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το θέατρο και τις κοινωνικές εκδηλώσεις

Για την παρακολούθηση της τηλεόρασης, βρίσκονται διαθέσιμα στο εμπόριο

ακουστικά(κυρίως ασύρματα, μονοφωνικά 11 στερεοφωνικά), τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα

στο χρ11στη να ρυθμίζει την ένταση του 11χου της τηλεόρασης, σύμφωνα με την ακουσΤΙΚ11 του

δυνατότητα. Επιπλέον, διαθέτουν ρυθμιστικό εξισορρόπησης 11χου για κάθε αυτί (baJance),

ρύθμιση μπάσων. δυνατότητα λ11ψης 11χου από διαφορετικά δωμάτια, αλλά και τη δυνατότητα

να μην απομονώνεται ο 11χος για την υπόλοιπη οικογένεια.

Για βΟ11θεια στο θέατρο και τις άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις υπάρχουν ακουστικά τα οποία

διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα βοηθ11ματα τηλεόρασης. Πρόκειται για προσωπικούς

ενισχυτές 11χου, οι οποίοι, χάρη στα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από την καλωδιαΚ11
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εγκατάσταση που υπάρχει στο χώρο του θεάτρου, συγκεντρώνουν τους 11χους του

περιβάλλοντος απευθείας από το πεδίο και τους ενισχύουν ισοδύναμα και για τα δύο αυτιά,

προσφέροντας παράλληλα μεγάλη ευκρίνεια στην ομιλία.

Τηλεφωνικές συσκευές για χριjστες ακουστικών βαρηκοίας

Οι τηλεφωνικές συσκευές για τα βαΡ11κοα άτομα διαθέτουν κουμπί ρύθμισης έντασης και

χροιάς ήχου, φωτεινή ένδειξη εισερχόμενης κλήσης και κάποια απ' αυτά μπορούν να δεχτούν

μονάδα δόνησης κρεβατιού και 11andsfree. Σε τηλεφωνικές συνομιλίες, το ακουστικό

τοποθετείται στη θέση «Τ» έτσι ώστε ο 11χος να έρθει κατευθείαν απ' το μηχάνημα, χωρίς

παράσιτα.

Ηands/ι'ee για χριjστες ακουστικών βαρηκοίας

Τα κοινά 11andsfree που κυκλοφορούν στο εμπόριο, δεν είναι όλα συμβατά με το ακουστικό

βαρηκοΙας που μπορεί να χρησιμοποιεί ένα βαρήκοο άτομο. Για το λόγο αυτό υπάρχουν

εξειδικευμένα handsfree, τα οποία παρουσιάζουν συμβατότητα. Ένα απ' αυτά είναι το l1andsfree

Noizfree, το οποίο διατίθεται για χΡ11ση με κινητό τηλέφωνο και για χΡ11ση με άλλες μουσικές

πηγές.

Βοηθητικά ρολόγια

Τα ρολόγια αυτά παρέχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με μονάδα δόνησης κρεβατιού 11

με την τηλεφωνΙΚ11 γραμμ11 και να λειτουργούν ως κουδούνι τηλεφώνου. Επιπλέον, μπορεί ο

χρήστης να ρυθμίσει την ένταση του ήχου και της δόνησης, στις δικές του ακουστικές

δυνατότητες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ενταξιακή Εκπαίδευση

των μαθητών με προβλήματα Ακοής.

Τα βοηθ11ματα που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα εντάσσονται φυσικά στα

βοηθ11ματα των τεχνολογιών επικοινωνίας για κωφά και βαΡ11κοα άτομα, δεδομένου ότι τα

συσΤΙ1ματα μεταΤρΟΠ11ς ακουστικών σημάτων σε οπτικές ενδείξεις 11 δονήσεις, οι προσωπικοί

ενισχυτές 11χου διαφόρων συσκευών, αλλά και τα νέα αναλογικά και ψηφιακά ακουστικά

βαρηκοίας αξιοποιούν τις Τεχνολογίες της Επικοινωνίας για να μπορέσουν να παραχθούν.

Στην ενότητα αυτή, θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε κυρίως ερευνητικά έργα, τα οποία

σκοπεύουν, μέσα από την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ, να συμβάλλουν

στη ζωή των ανθρώπων με προβλ11ματα ακοής. Επιπλέον, θα εξετάσουμε και μερικά

επιτεύγματα των ΤΠΕ, τα οποία έχουν φανεί ιδιαίτερα χρήσιμα για τα άτομα με προβλήματα

ακοής και ας μη κατασκευάστηκαν έχοντας ως αρχικό σκοπό την αξιοποίηση τους από τους

ανθρώπους αυτούς. γεγονός που δεν παρουσιάζει χαμηλή συχνότητα εμφάνισης στο διεθνές

τοπίο, ιδιαίτερα δε μάλιστα στον ελληνικό χώρο.

Ποια είναι όμως τα προβλ11ματα που αντιμετωπίζουν τα κωφά και βαΡ11κοα άτομα όσον

αφορά τη χρ11ση του Η/γ; Η δυσκολία πρόσβασης δεν εντοπίζεται στην αντίληψη της οπτικής

πληροφορίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ανθρώπων με χαμηλ11 όραση ή τυφλότητα,

αλλά στην πληροφορία που απαιτεί και ακουστική-ηχηΤΙΚ11 μετάδοση ενός γεγονότος. Για

παράδειγμα. σύμφωνα με τις νέες συνθ11κες που διαμορφώνουν στο κατώφλι της νέας Κοινωνίας

της Πληροφορίας, η e-εκπαίδευση δε φαίνεται να αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο. Σίγουρα μια

τέτοια προσπάθεια είναι αρκετά ση μανΤΙΚ11 , καθώς δίνει τεράστιες δυνατότητες στα άτομα με

αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στη γνώση από το χώρο τους, προσαρμόζοντας την στους δικούς

τους εναλλακτικούς τρόπους εργασίας και αντιμετωπίζοντας παράλληλα τα φυσικά και

ανυπέρβλητα εμπόδια που θέτει η σημερινή «ανάπηρη» ελληνική κοινωνία στην ελεύθερη

πρόσβαση τους σ' αυΤΙ1ν(έλλειψη απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες

κ.α.). Αποδεχόμενοι τα πλεονεΚΤΙ1ματα της e-εκπαίδευσης, εξετάζουμε τη δυνατότητα
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πρόσβασης σ' αυτήν ενός κωφού παιδιού. Τι θα συμβεί στη περίπτωση μιας εικονική τάξης,

όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω τεχνολογιών φων11ς 11

μέσω γραπτού ελληνικού κειμένου. το οποίο θα προέρχεται από τη δεύτερη γλώσσα εκμάθησης

του κωφού παιδιού και πιθανόν να μη τη γνωρίζει τόσο καλά όσο την ελληνική νοηματική; Οι

τεχνολογίες της ΠληροφΟΡΙΚ11ς έχουν βρει τις λύσεις. Κατά πόσο όμως λαμβάνονται αυτές

υπόψη από μια κοινωνία που επιβάλλει νέες απαιτήσεις, χωρίς να ενδιαφέρεται για τις

δυνατότητες που έχουν κάποια από τα μέλη της ν' ανταποκριθούν σ' αυτές Μια τέτοια κοινωνία

δε μπορεί να αποκαλείται «κοινωνία».

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά τεχνολογικά επιτεύγματα των ΤΠΕ, τα οποία έχουν

βοηθήσει αρκετά την επικοινωνία των ανθρώπων με προβλ11ματα ακοής.

• Τηλεομοιοτυπία(faχ)

Ι-Ι τηλεομοιοτυπία, η ελληνΙΚ11 απόδοση του όρου telefaχ(από το Ελληνικό τηλέ- και

το λατινικό facsiΠ1ile) παράγει ένα αντίγραφο εγγράφου που περιέχει κείμενο 11 εικόνες

στον παραλήπτη. Σ11μερα, δεν απαιτείται ειδικός τερματικός εξοπλισμός για να λαμβάνει

και να στέλνει κάποιος έγγραφα φαξ. Ένας ISDN- ελεγΚτ11ς και το κατάλληλο λογισμικό

επικοινωνίας, είναι όλα όσα χρειάζονται για να μετατραπεί το PC σε συσκευή φαξ.

• Κειμενοτηλεφωνία(Τeχt-ΤeleΡhοnΥ)

Η κειμενοτηλεφωνία απευθύνεται παραδοσιακά σε περιπτώσεις κώφωσης και

βαρηκοΙας. Χρησιμοποιείται κυρίως σε συνδυασμό με υπηρεσίες διαμεταγωγής,

προσφέροντας στα άτομα με προβλ11ματα ακοής πολλές δυνατότητες. Στο σχ11μα που

βλέπουμε ένα χρ11στη κειμενοτηλεφώνου, ο οποίος στέλνει κείμενο σ' έναν άλλο χρήστη

κειμενοτηλεφώνου (Βοηθό επικοινωνίας) στο κάτω μέρος του σΧ11ματος. Αυτός με τη

σειρά του, αφού διαβάσει το μ11vυμα, το αναγγείλει στο συνομιλητή του πρώτου χρ11στη

μέσω τηλεφώνου, δηλαδ11 μέσω ομιλίας

• Εικονοτηλεφωνία(Videο-teleΡhοnΥ)

Εικονοτηλεφωνία σημαίνει να μπορείς να βλέπεις τον συνομιλητ11 ενώ του μιλάς.

Στα άτομα με προβλ11ματα αΚΟ11ς όμως η εικονοτηλεφωνία αξιοποιείται για να μπορούν

να επικοινων11σουν με τη χρήση της δΙΚ11ς τους γλώσσας, τη νοημαΤΙΚ11 γλώσσα. Η

ΟΠΤΙΚΙ1 εικόνα που παρέχουν τα εικονοτηλέφωνα δίνει τη δυνατότητα στα κωφά άτομα

να βλέπουν τον συνομιλητή τους και να τους βλέπει και ο ίδιος, επικοινωνώντας έτσι

στη νοημαΤΙΚ11 γλώσσα.
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Η εικονοτηλεφωνία είναι πλέον πραγματοποηlσιμη και μέσω του Η/Υ. Κάθε

χρήστης ISD ιηοdem, με μια web camera και το λογισμικό εικονοτηλεφωνίας μπορεί

να μετατρέψει το PC του σε εικονοτηλέφωνο. Η εικονοτηλεφωνίας είναι εφΙΚΤ11 και

μέσω κινητών τηλεφώνων. Μ' αυτόν τον τρόπο μπορεί ο χριΙστης να βλέπει τον

συνομιλητή του τη στιγμιΙ της επικοινωνίας, να του γράφει κείμενο αλλά και να

επικοινωνούν μέσω τεχνολογιών φωνής.

• ΑνταλλαγιΙ γραπτών ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω SMS.MMS.e-nlaiI.cllatting

servers

• Ανάπτυξη γραφι1ς Νοηματικής μέσω του πληκτρολογίου(sίgn writting)

• Aestllesis: Το Aesthesis είναι μια πολυτροπικό συσκευιΙ με την οποία τα άτομα

με απώλεια ακοι1ς θα είναι σε θέση να αισθάνονται τη μουσική, μέσω κατάλληλων

διεπαφών για βιωμαΤΙΚ11 και γνωσΤΙΚ11 αντίληψη. Για την υλοποίηση του

εκμεταλλευόμαστε συσΤ11ματα απτικής τεχνολογίας, τα οποία βρίσκονται σε επαφι1 με το

σώμα του χρι1στη, η διέγερση των οποίων εξαρτάται από τα αποτελέσματα της

επεξεργασίας της μουσικής πληροφορίας. Η πληροφορία αυτή μέσω των παραγόμενων

δονήσεων μεταφέρεται τελικώς στον χρήστη. Παράλληλα δίνεται στο χρι1στη η

δυνατότητα μεταφοράς του συστήματος σε χώρους μαζική προσέλευσης.

• Τεχνολογίες Avatars. Η ανάπτυξη ανθρωποειδών μοντέλων με δυνατότητα

εμψύχωσης τους(aniΠ1ated huιηanοίds) σε πραγματικό χρόνο έχει ως ένα από τα πιο

σημαντικά πεδία εφαρμογής τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κωφούς

ανθρώπους, μέσω της νοηματικιlς γλώσσας. Αξιοποιώντας τα ανθρωποειδή αυτά

μοντέλα είναι δυναΤ11 η μετάφραση ενός κειμένου στον υπολογιστή στη νοηματικι1

γλώσσα. Για παράδειγμα, μπορεί να επιτευχθεί η επικοινωνία σ' ένα ακούοντα, μη

γνώστη της ΝοημαΤΙΚ11ς και έναν κωφό που χρησιμοποιεί τη Νοηματικι1. Πώς; Μέσω

ενός συστήματος αναγνώρισης φωνι1ς αναγνωρίζονται οι φράσεις του ακούοντα. Στη

συνέχεια, μέσω του συσΤ11ματος που χρησιμοποιεί ανθρωποειδι1 μοντέλα μεταφράζονται

οι φράσεις του ακούοντα στη νοηματική γλώσσα και έτσι γίνεται αντιληπτό απ' το κωφό

τι ήθελε να του πει ο ακούοντας, αφού βλέπει και παρατηρεί τις κινι1σεις του

ανθρωποειδούς.

Βέβαια η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών δεν έγινε ξαφνικά. Προηγιlθηκαν

συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης των χρησιμοποιούμενων μέχρι σιΙμερα τεχνολογιών
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που περιορίζονται στη χρ11ση βιντεοσκοπημένων ανθρώπων-μεταφραστών. Αυτό που θα

θέλαμε να σημειώσουμε είναι ότι οι υπάρχουσες ιστοσελίδες και διαδικτυακές

εφαρμογές που ασχολούνται με τη NoημαΤΙK11(EλληνΙΚl1 αλλά κυρίως Αμερικάνικη

τηνΑlηeΓίcan Sign Language), χρησιμοποιούν προβιντεοσκοπημένα αρχεία, γεγονός το

οποίο δημιουργεί μεγάλες ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο(συν11θως της τάξης των

μερικών GB). Συνήθως πρόκειται για λεξικά μετάφρασης μιας φυσΙΚl1ς γλώσσα στη

Νοηματική. Δεδομένου όμως ότι το διαθέσιμο εύρος ζώνης προς τον τελικό χρήστη

αυξάνει πολύ πιο αργά από την διαθέσιμη υπoλOγισΤΙΚl1 ισχύ(τετραπλασιάζεται κάθε

τρία χρόνια). η λύση είναι να μη μεταφέρονται αρχεία βίντεο που έχουν μεγάλο μέγεθος.

αλλά αντί αυτού να μεταφέρονται πληροφορίες που καθοδηγούν ένα ανθρωποειδές στην

εμψύχωση του. Τις πληροφορίες αυτές τις επεξεργάζεται το τοπικό μηχάνημα και

αποδίδεΙ(ΓendeΓ) την ακολουθία της εμψύχωσης(anίmatίοn sequence), εξοικονομώντας

πολύτιμο εύρος ζώνης εις βάρος υπολογιστικής ισχύος, που είναι αρκετή για τέτοιες

εφαρμογές. Έτσι, γίνεται δυναη1 η εξ' αποστάσεως ΧΡΙ1ση μέσω διαδικτύου, η μεταφορά

σε ένα CD Κ.λ.Π. Η χρήση δεν περιορίζεται μόνο σε υπολογιστές γραφείου, αλλά μπορεί

να επεκταθεί και σε υπολογιστές παλάμης αλλά και κινητά τηλέφωνα. Εφαρμογή aνataΓS

έχει υλοποιηθεί για εκμάθηση νοηματικής, για σύνθεση νοηματικής, για ανάγνωση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και για ανάγνωση νοηματικής.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία τα αναφέραμε για να δείξουμε τη μεγάλη αξία που έχουν

οι τεχνολογίες ανθρωποειδών μοντέλων για τη χρήση τους στη μοντελοποίηση της

νοημαΤΙΚ11ς γλώσσας. Πρόκειται για συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες, οι οποίες

ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τη ζω11 των κωφών ατόμων.

• Βοηθ11ματα EναλλαKΤΙΚl1ς - Επαυξητικής Επικοινωνίας(ΕΕΕ)

Το έργο ΑΙΝΕΙΑΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από ηι ΓενΙΚl1 Γραμματεία Έρευνας

και Τεχνολογίας(ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έρευνας και

Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ 2) έχει ως στόχο την ανάπτυξη ευέλικτων συστημάτων

EναλλαKΤΙΚl1ς και EπαυξηΤΙΚl1ς Διαπροσωπικής Επικοινωνίας και ΑμεΑ, αξιοποιώντας

τον υπολογιση1 και το διαδίκτυο. Τα συση1ματα επαυξηΤΙΚl1ς διαπροσωΠΙΚ11ς

επικοινωνίας αποτελούν βοηθήματα 11 τεχνικές που ενισχύουν ή συμπληρώνουν τις

υπάρχουσες φωνητικές 11 προφορικές δεξιότητες ενός ατόμου. Οι εναλλακτικές μέθοδοι

διαπροσωπικής επικοινωνίας χρησιμοποιούνται από πρόσωπα χωρίς καμία φωνηΤΙΚl1

δυνατότητα.
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Στα πλαίσια του έργου αυτού αναπτύχθηκε ένα σύστημα σύγχρονης (σε πραγματικό

χρόνο) απομακρυσμένης επικοινωνίας για δύο συνομιλητές που χρησιμοποιούν

διαφορετικές γλώσσες, ο «Τηλεδιάλογος». Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και σε

ασύγχρονη μορφ11 για την αποστολ11 ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

• Κοχλιακά εμφυτεύματα

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει. αν δεν λειτουργούν σωστά τα τριχωτά κύτταρα 11 έχουν

καταστραφεί επηρεάζεται ο μετασχηματισμός των ηχητικών δον11σεων σε ηλεκτρικούς

παλμούς. 'Ενα κοχλιακό εμφύτευμα υποκαθιστά τη λειτουργία των τριχωτών κυττάρων.

Το όλο σύστημα αποτελείται από: ένα εξωτερικό μέρος που λέγεται επεξεργαστής

και ένα εσωτερικό μέρος που λέγεται εμφύτευμα. Ο επεξεργαστής έχει το σχήμα

ακουστικού βαρηκοΊας οπισθοωτιαίου τύπου και το εμφύτευμα είναι μια μικροσΚΟΠΙΚ11

κεραμΙΚ11 θΙ1Κ11 που τοποθετείται χειρουργικά κάτω από το δέρμα.

Πω, λειτουργεί ένα κοχλιακό εμφύτευμα: Ο ήχος συλλαμβάνεται από το μικρόφωνο

του επεξεργαση1 και κατόπιν ψηφιακής επεξεργασίας μετατρέπεται σε σήμα διέγερσης,

το οποίο στέλνεται στο εμφύτευμα με την κεραία, μέσω του δέρματος. Η κεραία

τοποθετείται στο δέρμα πάνω από το εμφύτευμα και διατηρείται στη θέση της με τη

βοήθεια ενός μαΓV11τη. Λαμβάνοντας τις πληροφορίες από τον επεξεργαστή. το

εμφύτευμα τις κατευθύνει στα 20 ηλεκτρόδια που έχουν τοποθετηθεί στον κοχλία μέσω

της στρογγυλΙΚ11ς θυρίδας. Κάθε ηλεκτρόδιο αντιστοιχεί σε μια «μπάντα» συχνότητας.

Οι απολ11ξεις του ακουστικού νεύρου εντός του κοχλία σε επαφΙ1 με τα ηλεκτρόδια

μεταδίδουν παλμούς στο κέντρο ακοής του εγκεφάλου, όπου εκεί ερμηνεύονται ως ι1χοι.

Στην Εικόνα 5 βλέπουμε την λειτουργία ενός κοχλιακού εμφυτεύματος.

4.1 Το λογισμικό «Μαθαίνω τα νοιίματα»

Το λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, του

οποίου το έργο στο χώρο της γλωσσΙΚ11ς τεχνολογίας παρουσιάζεται ιδιαίτερα

σημαντικό. Το «Μαθαίνω τα Νοήματα» είναι ένα λογισμικό, το οποίο παρέχει ένα

περιβάλλον διαδικασίας του λεξιλογίου της Ελληνικής ΝοημαΤΙΚ11ς Γλώσσας(ΕΝΓ) για

το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Τα περιεχόμενα του οργανώνονται

με βάση τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες που διέπουν το λεξιλόγιο της



γλώσσας. Οι μεθοδολογικές αρχές, οι θεματικές ενότητες, καθώς και οι προτεινόμενες

δραστηριότητες του λογισμικού αναπτύσσονται σύμφωνα με τα πρόσφατα Αναλυτικά

Προγράμματα Σπουδών(ΑΠΣ) της ΕΝΓ. όπως αυτά ορίζονται από το Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο, υιοθετώντας σε όλα τα επίπεδα γλωσσΙΚ11ς επικοινωνίας με τον μαθηη1 την

ΕλληνΙΚ11 οημαΤΙΚ11 Γλώσσα, χωρίς ταυτόχρονη ΧΡ11ση γραπτού ή προφορικού λόγου.

Το λημματολόγιο του λογισμικού «Μαθαίνω τα ΝΟ11ματα» περιλαμβάνει, στο

μεγαλύτερο μέρος του. νοήματα για έwοιες που απαντώνται και στη διδακτές ύλη των

αντίστοιχων τάξεων της Γενικής Αγωγ11ς, και εμπλουτίζεται με έwοιες εκτός του κοινού

λημματολογίου για τη διδασκαλία των ειδικών χαρακτηριστικών της ΕΝΓ. Ο εύκολος

τρόπος ΧΡ11σης του και ο συστηματικός τρόπος δομ11ς και παρουσίασης του

εκπαιδευτικού υλικού, το καθιστούν εύχρηστο και σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης των

κωφών μαθητών τόσο σε ειδικά σχολεία κωφών όσο και σε τάξεις ένταξης.

4.2 Το λεξικό ΝΟΗΜΑ και το Παιδικό Λεξικό ΕΝΓ

Το λεξικό Νόημα, λεξικό της ΕΝΓ, και το Παιδικό λεξικό ΕΝΓ αναπτύχθηκαν ως

προ"ίόντα του έργου Νόημα που είχε στόχο τη δημιουργία ηλεκτρονικών προ"ίόντων

ειδικά σχεδιασμένων για χρήστες με κώφωση 11 με προβλ11ματα αΚΟ11ς. Το πρώτο

κυκλοφόρησε σε μορφή DVD-ROM το Δεκέμβριο 2002.

Το λεξικό ΝΟΗΜΑ

Το λεξικό αυτό αποτελεί το πρώτο αμφίδρομο Λεξικό ΕΝΓ και έων Ελληνικών.

Απευθύνεται σε όλους τους ΧΡ11στες της ΕΝΓ, φυσικούς νοηματιστές αλλά και

σπουδαστές που μαθαίνουν την Ε Γ ως δεύτερη γλώσσα. Στόχος αυτού του

εγχεΙΡ11ματος είναι η αξιοποίηση του Λεξικού για διδακτικούς, εκπαιδευτικούς ή και

επικοινωνιακού σκοπούς, δεδομένου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς

ως σημαντικό βοήθημα κατά τη διδαΚΤΙΚ11 και μαθησιαΚ11 διαδικασία.

Η οργάνωση και υλοποίηση του λεξικού βασίσηικε σε τεχνολογίες που παρέχουν τη

δυνατότητα δημιουργίας πολυμεσικών προ"ίόντων. Το υλικό που περιλαμβάνεται

αποτελείται από κείμενα, εικόνες και βίντεο, μεταξύ των οποίων την σημαντικότερη

θέση κατέχουν τα βιντεοσκοπημένα νΟ11ματα της ΕΝΓ. Συγκεκριμένα, το λεξικό Νόημα
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περιλαμβάνει 3000 βιντεοσκοπημένα λήμματα της Ε Γ και 3200 αντίστοιχες λέξεις από

τα έα Ε) ληνικά. ΊΌ λημματολόγιο αυτό αφενός αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες των

αναγκών επικοινωνίας μέσω της Ε Γ και αφετέρου παρέχει μια λεξικολογΙΚ11 βάση που

επιτρέπει πλΙ1ρωση βασικών επικοινωνιακών αναγκών.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά ανάγνωσης του λεξικού είναι:

• Κάθε λΙ1μμα- νόημα συνοδεύεται από ερμΙ1νευμα που περιλαμβάνει το

μεταφραστικό του ισοδύναμου και. αν κρίνεται αναγκαίο. περαιτέρω ερμηνεία στα νέα

ελληνικά, ενώ παράλληλα συμπληρώνεται με συνώνυμα και αντώνυμα που αφορούν το

λΙ1μμα αποκλειστικά ως στοιχείο της ΕΝΓ. Με τον τρόπο αυτό. οι χΡΙ1στες που δεν είναι

ομιλητές της Ε Γ μπορούν πιο εύκολα να κατανΟΙ1σουν τη σημασία του νοήματος, αλλά

και οι φυσικοί νοηματιστές μπορούν να πι ουτίσουν το λεξιλόγιο τους στα νέα ελληνικά

και να διακρίνουν τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο γλώσσες.

• Τα λήμματα είναι κατανεμημένα σε θεματικές ομάδες (καθημερινή ζωή.

επικοινωνία. ζώα. φυτά κ.α.) ώστε να διευκοι ύνεται η εκμάθηση συνό! ων νοημάτων που

συνοδεύονται μεταξύ τους εwοιολογικά.

• Η καταχώρηση των λημμάτων έχει γίνει σύμφωνα με τις βασικές χειρομορφές

της ΕΝΓ. Περιλαμβάνονται 52 χειρομορφές.

Ένα από τα προβλήματα της δίγλωσσης λεξικογράφησης που προσπάθησε ν

αντιμετωπίσει το λεξικό Νόημα είναι το γεγονός ότι στην ΕΝΓ υπάρχουν νΟΙ1ματα για τα

οποία δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης απόδοσης τους στα Ελληνικά. Για παράδειγμα, η

έwοια «κοντά μαλλιά» στην ΕΝΓ αποδίδεται από ένα λήμμα διαφορετικό από τα

ανεξάρτητα λΙ1μματα κοντός και μαλλιά. ΕπειδΙ1 η φωνούμενη γλώσσα (τα Ελληνικά)

αποτελεί την αφετηρία δόμησης του λημματολογίου, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη

μπορούν να δηλωθούν βασικές ιδιότητες της Γ. Στο λεξικό όημα. καταγράφονται

τέτοια λήμματα που υπάρχουν μόνο στη Γ κι ας μην υπάρχει δυνατότητα άμεσης

απόδοσ11ς τους στα ελληνικά.

Το Παιδικό Λεξικό ΕΝΓ

Το Παιδικό Λεξικό είναι και αυτό, όπως το ΝΟΗΜΑ, δίγλωσσο λεξικό.

Απευθύνεται σε μικρούς κωφούς μαθητές(Νηπιαγωγείο και πρώτες τάξεις του
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Δημοτικού), τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους αλλά και σε κάθε άλλο σπουδαστή

της γλώσσας που βρίσκεται στα πρώτα επίπεδα εκμάθησης. Στόχος της δημιουργίας του

αποτελεί η αξιοποίηση του ως γλωσσικό και εκπαιδευτικό εργαλείο.

Το Παιδικό Λεξικό περιλαμβάνει 500 λήμματα που το καθένα απ' αυτά συνοδεύεται

και από μια εικόνα(σκίτσο) προκειμένου να βοηθήσει τους χρήστες στην κατανόηση του

λι1μματος. Το λεξικό είναι δομημένο σε θεματικές ενότητες ενώ η καταχώρηση των

λημμάτων έχει γίνει σύμφωνα με την πρώτη χειρομορφή του κάθε νοήματος.

Περιέχει επίσης, το Ελληνικό Δακτυλικό Αλφάβητο(ΕΔΑ). του οποίου η

παρουσίαση έχει παιγνιώδη μορφ11 και περιλαμβάνεται στο παιχνίδι «Λεξιπλάστης».

Γίνεται φανερή η μεγάλη χρησιμότητα και των δύο αυτών λεξικών κατά την

εκπαίδευση μαθητών με προβλ11ματα αΚ011ς.

Παρά τα πλεονεΚτΊιματα που παρουσιάζουν τα δύο αυτά λεξικά, παρατηρούνται

κάποιες ελλείψεις, κυρίως όσον αφορά την οργάνωση τους:

• Η οργάνωση των λημμάτων έχει γίνει μόνο με βάση τις χειρομορφές, όχι όμως

και το χώρο νοηματισμού που μπορεί εξίσου να παρέχει έναν τρόπο κατάταξης των

νοημάτων. Αποφασίστηκε όμως αυτού του είδους η κατάταξη, ως αντικειμενικά

σημαντικότερης στο πλαίσιο της ΕΝΓ.

• Απ' τις καρτέλες -οθόνες των λημμάτων λείπει κάποιο παράδειγμα χρήσης.

• Δεν περιλαμβάνονται λήμματα τοπικών διαλέκτων της ΕΝΓ.

• Τα λΙ1μματα δεν συνοδεύονται από χαρακτηρισμούς για την γραμματική τους

κατηγορία, δεν γίνεται δηλαδή αναφορά στα μέρη του λόγου στα οποία αντιστοιχούν τα

νοι1ματα. Ο λόγος για τις τελευταίες ελλείψεις εμφανίζεται να είναι η έλλειψη χρόνου

που θα επέτρεπε μια εμπεριστατωμένη έρευνα της ΕΝΓ και μια ολοκληρωμένη

καταγραφΙ1 της γραμμαΤΙΚ11ς της.

Πέρα απ' αυτές τις ελλείψεις, αποτελούν ίσως την πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια

που έχει γίνει στον ελληνικό χώρο για την οργάνωση και ανάλυση της αυτόνομης

φυσΙΚΙ1ς γλώσσας των Κωφών-Βαρι1κοων. Η χρήση κάποιου από τα λεξικά αυτά

αποτελεί σαφώς πλεονέκτημα. Ωστόσο, δεν παύει να αποτελεί προσωΠΙΚ11 πρωτοβουλία

του καθενός, κάτι που μπορεί να αποτελέσει φραγμό στην βελτίωση της παρεχόμενης
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εκπαίδευσης στους Κωφούς-Βαρήκοους μαθητές. Αυτό γιατί δυστυχώς δεν είναι όλοι οι

εκπαιδευτικοί διαθέσιμοι να εφαρμόσουν καινούριες μεθόδους. έστω και βοηθητικές.

στην εκπαίδευση των μαθητών τους αλλά και γιατί πολλοί είναι αυτοί που δεν

φροντίζουν να ενημερώνονται έγκαιρα για τις νέες εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο

της γλωσσΙΚl1ς τεχνολογίας.

4.3 Το έργο «ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ»

Οι σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις στην περιοχή των δικτυακών εφαρμογών

παρέχουν δυνατότητες για την ανάπτυξη εύρωστων εφαρμογών e-εκπαίδευσης. Η

ηλεκτρονΙΚ11 μάθηση(e-ΙeaIΊ1ίng) αποτελεί εργαλείο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο

όρος «ηλεκτρονική μάθηση» αναφέρεται σε ένα σύνολο εφαρμογών και διαδικασιών που

περιλαμβάνει μαθ11ματα μέσω υπολογισ111 με τη χΡ11ση ειδικών προγραμμάτων

εκπαιδευτικού λογισμικού, τη μάθηση από απόσταση μέσω του Διαδικτύου, καθώς και

τις «εικονικές τάξεις» με τη χρ11ση εργαλείων τηλε-συνδιάσκεψης.

Το μοντέλο εικονιΚllC τάΙΞ.ηc: οι μαθητές και ο δάσκαλο βρίσκονται σε διαφορετικές

γεωγραφικές περιοχές και συνδέονται μεταξύ τους και με την εΙKOνΙΚl1 τάξη μέσω του

διαδικτύου σε προκαθορισμένο χρόνο. Έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ

τους με εργαλεία πραγματικού 11 μη πραγματικού χρόνου.

Η ηλεκτρονΙΚ11 μάθηση αποτελεί μια νέα μορφή μάθησης που σκοπό έχει να

γεφυρώσει την τεχνολογική εξέλιξη με την εκπαιδευΤΙΚ11 δραστηριό111τα.

Χρησιμοποιείται για να ενισχύσει ή να προσθέσει αξία στις παραδοσιακές μεθόδους

διδασκαλίας δημιουργώντας ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται

από ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάδραση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η e-εκπαίδευση αποτελεί μια

από τις απαΙ111σεις της σύγχρονης κοινωνίας και επακόλουθο των τεχνολογικών

εξελίξεων στον εκπαιδευτικό χώρο. Δεδομένου ότι η e-εκπαίδευση αποτελεί έναν από

τους τομείς ανάπτυξης 111ς ΚτΠ, θα πρέπει η ανάπτυξη της να βασίζεται σε συσ111ματα

που επιτρέπουν την πρόσβαση απ' όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των

ατόμων με προβλ11ματα ακοι1ς.

137



Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου σΕΛ),

στα πλαίσια του έργου «Συνεννόηση» (2003-2005) εκπαιδευτική πλατφόρμα πολλαπλών

χρήσεων για τη διδασκαλία στην Ε Γ. Για τους σκοπούς της e-εκπαίδευσης στην Ε Γ.

χρησιμοποιούνται τεχνολογίες τρισδιάστατου ρομποτικού μοντέλου (aνataΓ) και

εμψύχωσης (anin1atiOn) με χρήση ηλεκτρονικών γλωσσικών πόρων της ΕΝΓ για τη

δημιουργία και ανανέωση εκπαιδευτικού υλικού στην Ε Γ. Ο παραδοσιακός μέχρι τώρα

τρόπος αναπαράστασης της γλωσσικής πληροφορίας οποιασδ11ποτε νοηματικής

γλώσσας, το βίντεο αντικαθίσταται από τη χρήση τρισδιάστατου ρομποτικού μοντέλου,

που επιτρέπει τη μεταΤΡΟΠΙ1 γραπτού κειμένου σε νοηματικές φράσεις.

Σε μια εικονική τάξη λοιπόν, με τη βΟΙ1θεια αυΤ11ς της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η

επικοινωνία μεταξύ δασκάλου και Κωφού μαθητή επιτυγχάνεται με τη βΟΙ1θεια ενός

εικονικού νοηματισΤ11, ο οποίος μεσολαβεί μεταξύ δασκάλου και μαθητή για να

παρουσιάσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην ΕΝΓ.

Η δημιουργία της εκπαιδευτικής αυτής πλατφόρμας είχε ως σκοπό τη διδασκαλία της

γραμματικής της ΕΝΓ σε Κωφούς μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου.

Πέρα απ' αυτό όμως αποτελεί κι ένα εξαιρετικά βοηθητικό εργαλείο για τους Κωφούς

μαθητές. καθώς επιτρέπει την απόδοση στην ΕΝΓ των μαθημάτων για τα οποία

διατίθενται μόνο γραπτά κείμενα σε ελληνική γλώσσα. Παράλληλα. επιτρέπει την

πρόσβαση από Κωφά άτομα οποιασδήποτε ηλικίας στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο ενώ

μπορεί να αξιοποιηθεί και από ακούοντες για τη διδασκαλία της ΕΝΓ.

Η Γλωσσολογική Γνώση του Συστήματος περιλαμβάνει:

• Λεξιλογικά και συντακτικά στοιχεία της ΕΝΓ

• Μονο-νοηματικές και πολύ-νοηματικές μονάδες

• Γλωσσικοί Πόροι:

Λεξιλόγιο(με επισήμανση HaInNoSys)

ΙΙ ΥπολογισΤΙΚ11 γραμματΙΚ11(με επισΙ1μανση ΕΙΑΝ). Απ' το

συνδυασμό των πόρων προκύπτει η δημιουργία οποιασδήποτε νοημαΤΙΚ11ς

φράσης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικάτου συστήματος είναι:
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• Γλώσσα σεναρίου: STEP (Scγipting TeCI1J1010gy [ΟΙ' Ειηbοdied ΡeΓsοna). Το

πλεονέκτημα της γλώσσας αυτής είναι ότι μπορεί να γίνει διαγωνισμός της περιγραφής

μεμονωμένης κίνησης και νοημάτων από την περιγραφΙ1 της γεωμετρίας και ιεραρχίας

του τρισδιάστατου ρομποτικού μοντέλου(aνataΓ). Το αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί να

τροποποιηθεί ο ορισμός οποιασδήποτε κίνησης, χωρίς την ανάγκη μοντελοποίησης από

την αΡΧΙ1 του εικονικού νοηματιστή.

• Τα ανθρωποειδ11 ακολουθούν το πρότυπο H-Anim και έτσι υπάρχει η δυνατότητα

χρήσης μιας πλειάδας εργαλείων και βιβλιοθηκών.

• Σελίδα ΗΤΜΙ

• Η σελίδα περιέχει ενσωματωμένα αντικείμενα VRML που αναπαριστούν το

avataΓ και περιέχουν αναφορές στην μηχανΙ1 STEP και το σχετικό JavaScγipt περιβάλλον

επικοινωνίας.

4.4 Εκπαιδευτικιί πλατφόρμα για επαγγελματικιί κατάρτιση στη ΧΡιίση του Η/Υ στην

ΕΝΓ

Από την ομάδα ΥποστηΡΙΚΤΙΚ11ς Τεχvoλoγίας(YT) του ΙΕΛ αναπτύχθηκε μια ακόμη

εκπαιδευτική πλατφόρμα που αφορά την επαγγελμαΤΙΚ11 κατάρτιση στη ΧΡΙ1ση ενός Η/Υ σε

ΕΝΓ. Στόχος ήταν η δημιουργία ορολογικού λεξικού της ΕΝΓ με έwοιες που σχετίζονται με τη

χρήση των διαφόρων εφαρμογών ενός Η/Υ.

Οι νέοι όροι οι οποίοι θα δημιουργούνταν, θα έπρεπε να ακολουθούν τις αρχές σχηματισμού

νέων νοημάτων και να αποτελούν νΟΙ1ματα αναγνωρίσιμα από φυσικούς ομιλητές της ΕΝΓ,

δηλαδή ν' ακολουθούν τους κανόνες εσωτεΡΙΚ11ς δομής και περιεχομένου της ΕΝΓ.

Η ορολογία που προέκυψε σχετίζεται με γενικές έwοιες όσον αφορά τον Η/Υ αλλά και με

συγκεκριμένα προγράμματα όπως το WΟΓd, PoweΓ Point, Excel, ΙntelΉet ΕΧΡIΟΓeΓ, Access και τα

Windows.

Η οθόνης λημμάτων περιλαμβάνει στοιχεία:

• θεματική κατηγορία,

• Λίστα λημμάτων ανά κατηγορία,

• Επιλεγμένο λήμμα στα Ελληνικά.

• Επιλεγμένο λήμμα στα Αγγλικά.
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• Λήμμα-βίντεο σε ΕΝΓ.

• Λίστα όλων των υπο-περιοχών που εμφανίζεται το επιλεγμένο λι1μμα.

• Αναπαράσταση του όρου στην ΕπισΤ11μη των Η/γ(εικόνα, βίντεο),

• Νοηματισμένο κείμενο σε ΕΝΓ με περιγραφ11 της επιλεγμένης θεματικής

κατηγορίας

Η προσπέλαση του περιεχομένου από τους χρήστες μπορεί να γίνει με:

• Τη βασΙΚl1 χειρομορφ11

• Την αντιστοιχία των όρων στα Ελληνικά 11 Αγγλικά(αλφαβητική ταξινόμηση)

• Την θεμαΤΙΚ11 πεΡΙΟΧ11. Επιλογ11 μεταξύ 7 κατηγοριών που σχετίζονται με την

κατάρτιση.

Το ορολογικό λεξικό της ΕΝΓ αξιολογήθηκε σε περιβάλλον κατάρτισης από Κωφούς

καταρτιζόμενους και διερμηνείς που υποστήριζαν τη διαδικασία κατάρτισης, με βάση

συγκεκριμένα ΚΡΙΤ11Ρια όπως ο βαθμός κάλυψης εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών

αναγκών. Στη συνέχεια αξιολογήθηκε από την ΕλληνΙΚ11 κοινότητα Κωφών προκειμένου να

γίνει αποδεκτό.

4.5 Το σύστημα Sign2Tα/k

Όπως έχει 11δη αναφερθεί η νοηματική γλώσσα είναι η φυσΙΚl1 γλώσσα της κοινότητας

των Κωφών. Πολλά είναι τα άτομα με προβλήματα ακοής που χρησιμοποιούν την Γ ως

βοηθητικό ή ακόμα και ως αποκλειστικό μέσο επικοινωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στις

διαπροσωπικές καθημερινές συναλλαγές των Κωφών-ΒαΡ11κοων ατόμων με ακούοντες που

δεν είναι γνώστες της ΝΓ να χρειάζεται η διαμεσολάβηση ενός τρίτου προσώπου, γνώστη

Τ11ς νοηματικής και της φωνούμενης γλώσσας, προκειμένου να μεταφράζει και να

επιτυγχάνεται μ' αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία.

Το Sign2Talk είναι ένα σύστημα που στοχεύει στην αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ενός

ατόμου που δεν γνωρίζει τη ΝΓ και ενός που τη γνωρίζει και τη χρησιμοποιεί ως μέσο

επικοινωνίας. Οι συσκευές του συσΤ11ματος είναι φορητές και αποτελούνται από 2 μέρη:

• Ένα περιβραχιόνιο με προσαρμοσμένο επιταχυνσιόμετρο που καταγράφει τη

μεταβολ11 του επιφανειακού μυογραφήματος ανάλογα με την κίνηση του χεριού και τη

θέση του στο χώρο.
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• Μια εξελιγμένη τερματική συσκευ11 χειρός(ΡΩΑ 11 SlηartΡhοne)

Το σύστημα παίρνει την πληροφορία από την κίνηση του χεριού(καταγράφεται ένα

επιφανειακό μυογράφημα) και γίνεται μια επεξεργασία αυτού του σήματος, το οποίο στη

συνέχεια αναλύεται και βγαίνουν κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία στέλνονται μέσω Bluetootll

στον υπολογιστΊ1 χειρός που έχει μαζί του ο χρήστης. Στη συνέχεια γίνεται εξαγωγ11 αυτών των

χαρακτηριστικών και με βάση αυτά γίνεται μια ταξινόμηση και μια αντιστοίχησ11 τους σε κάποιο

σύστημα εκμάθησης των αντίστοιχων χειρομορφών σε λέξεις.

Έτσι έχουμε μια αναγνώριση προτύπων και εκεί χρησιμοποιούνται διαδικασίας Hidden

Markov, οι οποίες μπορούν πολύ γρήγορα να εκπαιδευτούν και ταυτόχρονα να δώσουν την

κατάλληλη έξοδο ώστε να γίνει μια αντιστοίχηση της χειρομορφ11ς σε μια λέξη. Αυτό όμως δεν

αρκεί για να μπορέσει να αΠΟΚτΊ1σει κάποιο νόημα η πρόταση στο τέλος, γι' αυτό ακολουθεί

συνταΚΤΙΚ11 ανάλυση έτσι ώστε να προστεθούν αντίστοιχα αυτά τα οποία λείπουν για να

μπορέσει να ακούσει αυτός την τελΙΚ11 έξοδο, τι ήθελε πραγματικά να πει ο ΧΡ11στης.

Στην αντίστροφη διαδικασία, όπου μιλάει ο ομιλών ο οποίος δε χρησιμοποιεί την

νοημαΤΙΚ11, γίνεται αναγνώριση φων11ς και στη συνέχεια αναγνώριση-εξαγωγή του κειμένου. Σ'

αυτή τη διαδικασία διώχνεται η περιττή πληροφορία, γίνεται αναδιάταξη και εμφανίζονται οι

χειρομορφές σε μορφή βίντεο. στον υπολογιστή χειρός του χρήστη.

Όλα αυτά αποθηκεύονται σε κάποια βάση δεδομένων στην οποία μπορεί να αντιστοιχηθεί

το λεξιλόγιο και επίσης, υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των λέξεων και των χαρακτηριστικών

μέσα από την χρ11ση web selΎίces.

Η εφαρμογή Sign2Talk αναπτύχθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και

απέσπασε τη 2
η

θέση στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Imagine Cup 2005 της MicΓOsoft. Ξεκίνησε

σε ΑμερικανΙΚ11 ΝΓ και έχει εξελιχθεί σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ΕΝΓ από το Μάρτη του

2006. Η διάρκεια του είναι 18 μ11νες

Από την παραπάνω παρουσίαση του συστήματος γίνεται φανερή η σημαντικότητα και η

αξία ενός τέτοιου επιτεύγματος της σύγχρονης τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα σπουδαίο

εγχείρημα το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση της

εκπαίδευσης αλλά και στη ένταξη των μαθητών με προβλήματα ακοής. Δίνει τη δυνατότητα να

χρησιμοποιηθεί ως μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ διδάσκοντα και μαθητΊ1 σ'

όλες τις βαθμίδες τΊις εκπαίδευσης. Πέρα όμως απ' τη δυνατότητα αυτή, συμβάλλει σημαντικά

στη βελτίωση της κοινωνΙΚ11ς και επαγγελμαΤΙΚ11ς ζω11ς των ανθρώπων με προβλ11ματα αΚΟ11ς

καθώς και στην ενεργό συμμεΤΟχ11 τους σε πολιτιστικές 11 άλλες εκδηλώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

Προσβασιμότητα των κωφών και τυφλών ατόμων στον Παγκόσμιο Ιστό

Οι σημερινοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν μια νέα πρόκληση στο να ανταποκριθούν στην

αυξανόμενη ζήτηση για τη δημιουργία και αξιοποίηση προσβάσιμων και άμεσα διαθέσιμων

πηγών εκπαιδευτικού υλικού. Ένα εκθετικά αυξανόμενο ποσοστό της διδασκαλίας και της

μάθησης γίνεται με τη χρήση δικτύων υπολογιστών για παιδαγωγικούς, οικονομικούς λόγους

καθώς και για λόγους προσβασιμότητας και λειτουργικότητας. Ένα σύνολο δικτύων όπως ο

Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web), τα Intranet ή τα ευρηζωνικά δίκτυα (dedicated broad

band networks) χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία. στη διεξαγωγ11 έρευνας, στην αποθήκευση 

διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού, στην υποβολ11 εργασιών και ενεργούν σα βιβλιοθ11κες.

Μαθητές όλων των ηλικιών. από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. στην επαγγελματική

κατάρτιση και μετεκπαίδευση συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που παραδίδονται

μέσω διαδικτύων υπολογιστών.

Επίσης, με τη χρ11ση νέων τεχνολογιών παρέχονται νέες δυνατότητες μέσα στην

εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές με αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από τις

δυνατότητες πρόσβασης σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Μερικές από αυτές τις δυνατότητες:

• Η εκπαίδευση από απόσταση μέσω διαδικτύου παρέχει σημανΤΙΚΙ1 ικανότητα

παραμετροποίησης για άτομα με αναπηρίες, γιατί το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να

προσαρμοστεί σε διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους, ρυθμούς και μορφές

επικοινωνίας καλύπτοντας τις ανάγκες ομάδων 11 μεμονωμένων χρηστών.

• Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να ετοιμαστεί και να παρουσιαστεί στο ΧΡ11στη με την

κατάλληλη μορφ11 ανάλογα με τις ανάγκες του.
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• Ο Παγκόσμιος Ιστός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πηγΙ1 πληροφοριών για την

αύξηση της υπάρχουσας διδαΚΤΙΚ11ς ύλης με την πρόσβαση σε νέο δημοσιευμένο

εκπαιδευτικό υλικό.

5.1 ΗΠρωτοβουλία για την Προσβασιμόηιτα στον Παγκόσμιο Ιστό (WAl)

Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι ένας από τους πέντε τομείς της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου

Ιστού (World Wide Web Consortium -γνωστή και ως W3C), η οποία απαρτίζεται από

περισσότερους από 500 οργανισμούς μέλη και περιλαμβάνει συμμετέχοντες από περισσότερες

από 30 χώρες (περισσότερες πληροφορίες για την W3C διατίθενται στη διεύθυνση

l1ttp://www/w3/org/, καθώς και στην ιστοθέτηση της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα

στον Παγκόσμιο Ιστό: http://www.w3.org/WAI).

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για της Προσβασιμότητα στο Παγκόσμιο Ιστό (WΑΙ)

εκπονήθηκαν πολλές κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines), με τη συμμεΤΟΧΙ1 φορέων της

βιομηχανίας, της έρευνας, των κυβερνήσεων και των οργανώσεων των ατόμων με ειδικές

ανάγκες. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό έχουν

εκπονηθεί με την οικονομική υπoστllριξη της Ευρωπαϊκής ΕΠΙΤΡΟΠΙ1ς, στο πλαίσιο του

Προγράμματος Εφαρμογών Τηλεματικής (Telematics Applications Programme - ΤΑΡ) του

τέταρτου πλαισίου, διαφόρων κυβερνήσεων και οργανισμών.

Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές είναι ακριβέστερα γνωστές ως «Κατευθυντήριες

Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού, Κοινοπραξία

Παγκόσμιου Ιστού/ Πρωτοβουλία για τllν Προσβασιμότητα στο Παγκόσμιο Ιστό, έκδοση Ι ,ο»

και αναγνωρίζονται ως ένα de facto παγκόσμιο πρότυπο για το σχεδιασμό προσιτών ιστοθέσεων.

ΕφεξΙ1ς θα αναφέρονται ως οι Kατευθυντllριες Γραμμές. Η εν λόγω ορολογία χρησιμοποιείται

για να γίνεται διάκριση μεταξύ των συγκεκριμένων Kατευθυντllριων Γραμμών και άλλων που

έχει εκπον11σει η Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού/ Πρωτοβουλία για την Προσβασιμότητα στον

Παγκόσμιο Ιστό, όπως οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στο Εργαλείο

Συγγραφής και οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προσβασιμότητα στον Πράκτορα Χρήστη.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές είναι ευρέως αποδεκτές από τη παγκόσμια κοινότητα του

Διαδικτύου ως προδιαγραφές συγΚρΙΤΙΚ11ς αξιολόγησης που παρέχουν οδηγίες σχετικά με τον

τρόπο με τον οποίο μπορούν οι ιστοθέσεις να καταστούν προσιτές στα άτομα με ειδικές

ανάγκες. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν δεκατέσσερις κατευθυνΤ11ριες γραμμές, οι οποίες

είναι γενικές αρχές για τον σχεδιασμό προσιτού Παγκόσμιου Ιστού. Κάθε κατευθυνΤ11ρια
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γραμμ11 συνδέεται με ένα ή περισσότερα σημεία ελέγχου που περιγράφουν τον τρόπο με τον

οποίο πρέπει να εφαρμόζεται η εν λόγω κατευθυνΤΊ1ρια γραμμή στα χαρακτηριστικά της

ιστοσελίδας. Ο «Κατάλογος των σημείων ελέγχου και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την

προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού» (περισσότερες πληροφορίες στην

ιστοθέτηση: l1ttΡ://www.'ν\'3.0n~/ΤRWΑΙ-WEBCO ΤΕΝΤ/fΙΙ]]-CI1eckΙίst.I1tlηl) περιλαμβάνει τα

σημεία ελέγχου τα οποία ταξινομούνται κατά προτεραιότητα υπό μορφ11 καταλόγου για την μη

αυτόματη αξιολόγηση της ιστοθέτησης.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές επιδιώκουν να είναι συμβατές τόσο με προηγούμενες

τεχνολογίες και εργαλεία σχεδιασμού του Παγκόσμιου Ιστού, καθώς επίσης και με νέες

τεχνολογίες και εργαλεία, παραδείγματος χάριν, με νέους τύπου φυλλομετρητών του

Παγκόσμιου Ιστού, όπως οι ψηφιακοί προσωπικοί βοηθοί και τα τηλέφωνα WΑΡ (Wireless

Application ProtocoI - Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών). Με αυΤΊ1 την ανοικτή

προσέγγιση, οι Κατευθυντήριες Γραμμές αποτελούν ένα δυναμικό και εξελισσόμενο σύνολο

κανόνων που επιδιώκουν να συμβαδίζουν με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και να

τις προβλέπουν.

Επίσης, οι Κατευθυντήριες Γραμμές παρέχουν τεχνική βοήθεια η οποία είναι εύκολα

διαθέσιμη σε επιγραμμική σύνδεση και παρέχουν σημανΤΙΚ11 βοήθεια προκειμένου τα άτομα με

ειδικές ανάγκες να υπερνικήσουν τα εμπόδια κατά την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο. Με τη

χρήση των Κατευθυντήριων Γραμμών είναι εφικτό να καταστούν οι ιστοθέσεις προσιτές στους

χρήστες με ειδικές ανάγκες και, ως εκ τούτου, αυτό συμβάλλει στην πλήρη συμμετοχή τους

στην κοινωνία των πληροφοριών.

Η WAI έχει ορίσει τρία επίπεδα συμμόρφωσης με τις Κατευθυντήριες Γραμμές καλούνται

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (Priorities). Η συμμόρφωση μιας ιστοθέτησης με τις ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

αποδίδει επίπεδο συμμόρφωσης Α, η συμμόρφωση μιας ιστοθέτησης με τις

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1 και 2 αποδίδει επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ 11 Διπλό Α, ενώ η

συμμόρφωση μιας ιστοθέτησης με τις ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1, 2 και 3 αποδίδει το ανώτερο

επίπεδο συμμόρφωσης, το ΑΑΑ ή Τριπλό Α. Οι ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ περιγράφονται

παρακάτω:

.:. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης περιεχομένου στο Παγκόσμιο Ιστό

πρέπει απαραΙτΊ1τως να συμμορφώνεται με το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου,

ειδάλλως, η πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου θα είναι αδύνατη για μια 11

περισσότερες ομάδες χρηστών. Η συμμόρφωση με το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου
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είναι ουσιώδης απαίτηση προκειμένου ορισμένες ομάδες να είναι σε θέση να

χρησιμοποιούν τα έγγραφα του Παγκόσμιου Ιστού .

•:. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ Α 2. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης περιεχομένου στο Παγκόσμιο Ιστό

πρέπει απαραΙτΊ1τως να συμμορφώνεται με το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου,

ειδάλλως, η πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου θα είναι δύσκολη για μια ή

περισσότερες ομάδες χρηστών. Η συμμόρφωση με το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου

θα άρει σημαντικούς φραγμούς όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα του

Παγκόσμιου Ιστού .

•:. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης περιεχομένου στο Παγκόσμιο Ιστό

πρέπει απαραιτήτως να συμμορφώνεται με το συγκεκριμένο σημείο ελέγχου,

ειδάλλως, η πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου θα είναι αρκετά δύσκολη για

μια ή περισσότερες ομάδες χρηστών. Η συμμόρφωση με το συγκεκριμένο σημείο

ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση στα έγγραφα του Παγκόσμιου Ιστού.

Συμμόρφωση της ιστοθέτησης με τις Κατευθυντήριες Γραμμές

Η WΑΙ έχει ορίσει τρία επίπεδα συμμόρφωσης με τις Κατευθυντήριες Γραμμές τα οποία

είναι κοινώς γνωστά ως επίπεδα Α, ΑΑ 11 Διπλό Α, ΑΑΑ ή Τριπλό Α. η επικύρωση της

Προσβασιμότητας μπορεί να διεξάγεται εν μέρει με αυτόματα μέσα, αλλά πρέπει επίσης να

περιλαμβάνει επισκόπηση με ανθρώπινη παρέμβαση. Τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας των

ήδη υφιστάμενων ιστοθέσεων είναι δυνατόν να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία

λογισμικού. τα εν λόγω εργαλεία για τη διεξαγωγή του ημιαυτόματου ελέγχου της

προσβασιμότητας σε ιστοθέτηση παρατίθενται στην ιστοθέση της Πρωτοβουλίας για την

Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό.

Όταν οι ιστοθέσεις έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ΚατευθυντΊ1ριες Γραμμές αυτό μπορεί

να δηλωθεί με σχετική αναφορά στις ιστοσελίδες τους. Η εν λόγω δ11λωση μπορεί να έχει τη

μορφή «σ11ματος». Το συγκεκριμένο σήμα μπορεί να τοποθετείται στις ιστοσελίδες ώστε να

καταδεικνύεται το επίπεδο συμμόρφωσης που έχει επιτευχθεί.

Οι Kατευθυντl1ριες Γραμμές επισημαίνουν ειδικότερα ότι ενώ οι αυτόματες μέθοδοι είναι

γενικώς γρήγορες και πρακτικές, δεν μπορούν ωστόσο να εντοπίσουν όλα τα θέματα

προσβασιμότητας. Η επισκόπηση με ανθρώπινη παρέμβαση μπορεί να διασφαλίσει ότι
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χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις, όπως κατανοητή γλώσσα και εύκολη πλοήγηση. Για τον λόγο

αυτό πραγμαΤΟΠΟ111θηκε έλεγχος και με ανθρώπινη παρέμβαση και από τυφλό μαθητή του

Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης

(όταν τα προβλήματα προσβασιμότητας εντοπίζονται νωρίς είναι ευκολότερο να διορθωθούν ή

να αποφευχθούν) μέχρι την τελΙΚΙ1 μορφή για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα της ιστοθέσης

SΥιηbraίlΙe.

Η ιστοθέση Symbraille ελέγχθηκε ως προς τα επίπεδα συμμόρφωσης με τη χρήση του

εργαλείου αξιολόγησης Bobby WorldWide (το εργαλείο Bobby WorldWide βρίσκεται στη

διεύθυνση httΡ:ΙΙbοbbΥ.cast.οrg.l1tιηllen/indeχ.jsΡ) που δημιουργήθηκε από το Center for

Applied Special Technology (CAST). Ο έλεγχος από το Bobby WorldWide πιστοποίησε ότι η

ιστοθέση SΥιηbraίΙΙe συμμορφώνεται σύμφωνα και με τις ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 1,2 και 3. Η

συμμόρφωση της ιστοθέσης Symbraille δηλώνεται με την τοποθέτηση των παρακάτω σημάτων

στην αρχική ιστοσελίδα:

8ob~
MPιι.o~ ~ Καταδεικνύεται το επίπεδο συμμόρφωσης που έχει επιτευχθεί από την

ιστοθέση Symbraille μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση από το εργαλ.είο Bobby

WorldWide.

W3t" WAI-AAA
~ WCAG 1 ο Καταδεικνύεται το επίπεδο συμμόρφωσης που έχει επιτευχθεί από την

ιστοθέση Symbraille με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Πρωτοβουλίας για την

Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση από το

εργαλείο Bobby WΟΓΙdWίde και την επισκόπησΙ1 της με ανθρώπινη παρέμβαση.

Μια από τις βασικές προτροπές των Kατευθυντllριων Γραμμών είναι η χρήση των

Cascading Style Sl1eets - CSS (Στοιβαγμένα Φύλλα Στυλ) για την οργάνωση, τη διάταξη

σελίδας και το στυλ, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η ΧΡΙ1ση των CSS στοχεύει στην επιλογή μιας

σαφΙ1ς και συνεΚΤΙΚ11ς δομ11ς για τις πληροφορίες των ιστοσελίδων, ούτως ώστε κάθε σελίδα να

καθίσταται κατανοητή και αναγνωρίσιμη σε σχέση με τις άλλες. Επίσης, προτείνεται, να

χρησιμοποιηθούν οι ειδικοί κωδικοί που διατίθενται για τll δημιουργία της εν λόγω δομ11ς εντός

της σελίδας (δομική σημείωση) και να διαχωριστεί η κωδικοποίηση του περιεχομένου από την

κωδικοποίηση του στυλ, ούτως ώστε οι βοηθητικές διεπαφές να μπορούν να περιοδεύουν

αποτελεσματικά μέσα στο περιεχόμενο και μέσα στη δομι1. Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα είναι
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επίσης επωφελΙ1ς για τη προετοιμασία της μετάβασης στις μελλοντικές, νέας γενιάς συσκευές

απόδοσης περιεχομένου.

Η ορθή ΧΡΙ1ση των CSS, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, στην ιστοθέση Symbraille

δηλώνεται με την τοποθέτηση του παρακάτω σΙ1ματος στην αρχική ιστοσελίδα:

Μ':, Ο8θ Ικ δ' θ" CSS' θ"____Υ!' ατα εικνυεται ορ η χρηση των που εχει επιτευχ ει απο την

ιστοθέση SΥιηbraίlle μετά τον έλεγχο από την υπηρεσία W3C CSS Validation

Service (llttp:iΙϊ igsa\v. w3 .0ΓgΙcss-νa] idatoΓΙνa] idatoΓ,lltιηl,en) που προσφέρεται από

το W3C.

Για τη δημιουργία ιστοσελίδων στο Παγκόσμιο Ιστό χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα

επισΙ1μανσης υπερκειμένων ΗΤΜΙ. Η γλώσσα επισήμανσης υπερκειμένου ΗΤΜΙ είναι μια

γλώσσα περιγραφής εγγράφων στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το δημιούργημα του

Παγκόσμιου Ιστού. Το όνομα ΗΤΜΙ προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων HypeI"

Text Markup Language. Η γλώσσα ΗΤΜΙ αποτελεί υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard

Generalized Markup Language) που επινοήθηκε από την ΙΒΜ προκειμένου να λυθεί το

πρόβλημα της με τυποποιημένης εμφάνισης κειμένων σε διάφορα υπολογιστικά συστήματα.

Για την κατασκευή των ιστοσελίδων της ιστοθέσης Symbraille χρησιμοποιήθηκε η έκδοση

4.01 της γλώσσας ΗΤΜΙ. Η ορθ11 χρήση της γλώσσας ΗΤΜΙ4.01, σύμφωνα με τις

προδιαγραφές, στην ιστοθέση Symbraille δηλώνεται με την τοποθέτηση του παρακάτω σήματος

στην αρχική ιστοσελίδα:

W3r- ΗΤΜΙ

'"' 4.01 Ι Καταδεικνύεται ορθ11 ΧΡΙ1ση της γλώσσας ΗΤΜΙ 4.01 που έχει

επιτευχθεί από την ιστοθέση Symbraille μετά τον έλεγχο από την υπηρεσία W3C

CSS Validation Service (llttΡ:ΙΙνaιidatoΓ.w3.0ΓgΙ)που προσφέρεται από το W3C.

5.2 Λειτουργικό σύστημα WINDOWS και άτομαμε αναπηρία

Τα τελευταία 20 χρόνια τα Windows αποτελούν ένα από τα δημοφιλέστερα λειτουργικά

συσηιματα στον κόσμο. Οι περισσότεροι, όμως. δεν γνωρίζουν ότι από την έκδοση του 95 και

μετά παρέχουν μια ποικιλία από ρυθμίσεις προσβασιμότητας, που σε πολλές περιπτώσεις η
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ενεργοποίησή τους καθιστά ον ηλεκτρονικό υπολογιστΊ1 πιο λειτουργικό για άτομα με

αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα τα Windows περιλαμβάνουν τα ακόλουθα προγράμματα για τη

βελτίωση των δυνατοτήτωνγια άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πιο αναλυτικά οι επιλογές για άτομα με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για το

πληκτρολόγιο, τον 11ΧΟ, το ποντίκι και γενικότερα.

Α' " ·1' 1'11 .-Γ, Ι' ι

>.:,. 'ΙΟΙΙ"Ι"'» ΙΙ c.Ι1Ί,.,."ιιl .-"'teIIIIJ ·F»·ίI~· r"~J" r, ιt-ΟΙΙJrΊtJ-IΥ ΙU

~ .... t:. _ι·, ΑΙΙ':'1 '":':. σ_ΟΥtuα=ι..ο cul'::ι::σ')~ "':" I~tj:j..,:: πocτι;.,·.ιτ::ς (: ...'1): 1-0/:

0"1,"1\1 ι ι, )ιψί

Ρυ9.ι:σο,;

'1. 11't'=ιe -Π-.'-ΤΡ ...Λ

; .....::r-clι,..ΟπJo.ηστc τc 'J) (-ρ) n1η,-;r';ΧJ/ αι ~o:1:"TC τc \.,Ι"'ιΧΥ/; "'α ClΥ'.tCησ:ι,'-'

'11 ?". ",.ί·I".ιιrι ·Η." '·10'.1·... r' ..,1 Ι )o'IIJI' 1 '.' .. 0· ... 1'-Iθ~' ~. 1~"'(L-"μJ"":

Ρυ9.ι:σο,ς

Ι ·'α.11: ....η ηrι)ι - ;'Ν'Ι

~{J.cιι-οn:J.ηστc π ...· c.\α1,1:ι .... ,=- -.-r. -ΡΑ,\ ~ .. ' I:cIic\c .... ) OI'C(-C η:<"ϊ~".ι;o

(1~'ΙII {'lIyIIllr'ir~ r.ι:f:"IΙΙ:Ι '1111 L .J.:"" ,$ ΙΙΙIΙIII:~

Ρυθμίσειςπληκτρολογίου

Ασύγχροναπλήκτρα: τα ασύγχροναπλ11κτρα έχουν σχεδιαστείγα άτομα που δυσκολεύονται

να κρατήσουνπατημένα δύο ή περισσότεραπλήκτρα ταυτόχρονα.Όταν μια συντόμευση απαιτεί

ένα συνδυασμό πλήκτρων, όπως CTRL+P, τα Ασύγχρονα πλήκτρα επιτρέπουν να πιέζουν ένα

πλήκτρο μεταβολ11ς (CTRL, ΑΙΤ 11 SHIFT) 11 το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και

αυτό να παραμένει ενεργό μέχρι να πιέσετε κάποιο άλλο πλήκτρο.

Πληκτρολόγιο Ή χος Οθόνη Ποντίκι rενικά

Ασυγ>ρονο πληt.ΤΡΟ

ρησψ.οποιΓιστε τα Ασύγχρονα Μήκτρα. αν θέλε ε. να χρησιμοποιήσετε το

SrIi ι CΙι!. ΑΙ Γι το συνδυασμό σύνδεσης των wΊndΟW$ πατώντας ένα μόνο

πλήκτρο τη φορά.

Ο Χρήση Ασύγχρονων πλή τρων Ι Ρυθμίσεις
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Φίλτρο πλ11κτρων: το φίλτρο πλήκτρων είναι δυνατότητα του πληκτρολογίου η οποία δίνει

εντολή στο πληκτρολόγιο να παραβλέπει τα σύντομα πατήματα 11 την επανάληψη χαρακτήρων.

Χρησιμοποιώντας το φίλτρο πλήκτρων, μπορείτε επίσης να μειώσετε το ρυθμό επανάληψης ενός

χαρακτήρα όταν κρατάτε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

• Για να αγνοήσετε ένα πάτημα πλήκτρου το οποίο επαναλαμβάνεται πολύ γρήγορα,

επιλέξτε το κουμπί επιλογής Παράβλεψη επανάληψης χαρακτήρων. Για να ορίσετε

περαιτέρω επιλογές, όπως τον καθορισμό του χρόνου που πρέπει να παρεμβάλλεται,

ώστε ένα πάτημα πλ11κτρου να θεωρείται έγκυρο, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις.

• Για να αγνοήσετε ένα πάτημα πλήκτρου το οποίο έγινε πολύ γρήγορα, κάντε κλικ

στο κουμπί επιλογής Παράβλεψη της γρήγορης επανάληψης χαρακτήρων και

μείωση του ρυθμού επανάληψης. Για να ορίσετε περαιτέρω επιλογές, όπως τον

καθορισμό μη επανάληψης χαρακτήρων όταν ένα πλήκτρο κρατιέται πατημένο ή ότι

ένα πλήκτρο πρέπει να κρατηθεί πατημένο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

ώστε να γίνει αποδεκτό ως έγκυρο πάτημα πλήκτρου, κάντε κλικ στο κουμπί

Ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις Υια το Φίλτρο πλήκτρων 11J~

Συντόμευση πληΚΤΡΟc1oγ10υ

Η συντόμευση για το . τρο Πλ' τρων είναι

κρστήστε πατημένο το δε •Μή τρο SHIFT για ο ώ δευτερΟΟεπτα

~ Χρήση συντόμευσης

Επι(k,γι:ς Φίι1τρcιυ

ι ) Παράβι1εψη επανα/ηψης χαρακτήρων

"-;', Παράβι1ε η της γρήγορης επσνάληψ

χαρακτήρων KQ1 μείωση τοο ρυθμού επανάληψης

ντε iil'l και nληr;τρολογήστεεδώ γιο να δοκιμάσε ε

nλή τ ν

Ε,δonοιησ ι

~ Η ητιt;ό σήμα όταν ~.άπoια πί1ή .τρα πστηθούνή γίνουν αποδει;τό

~ Προβολή ατάστασης λ ροο nλήKτρων στην οθονη

ο, 11 'Α υρ<>
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Εναλλαγή πλ11κτρων: η εναλλαγ11 πλήκτρων έχει σχεδιαστεί για άτομα με προβλήματα

όρασης ή γνωστικές ειδικές ανάγκες. Όταν είναι ενεργοποιημένη η εναλλαγ11 πλήκτρων, ο

υπολογιστής σας εκπέμπει ηχητικά σήματα όταν πιέζονται τα πλ11κτρα κλειδώματος (CAPS

LOCK, NUM LOCK 11 SCROLL LOCK). Εκπέμπεται ένα δυνατός 11χος κατά την ενεργοποίηση

των πλήκτρων και ένας χαμηλός κατά την απενεργοποίησ11 τους.

Εvολλο γη nnηt,η:ιων

Χρησιμοποιήστε την Εναλλαγ' πλήκτρων αν θέ.λετε να ω,ούτε η η ιt;ό

σήμα όταν πατότε Cap locl" Num locl, και Scroll locl,.

ΟΧρήση Εναλλαγης πλήκτρων

C Προβολή επιπλέον βοήθειας πληκτρολογίου στα προγράμματα

Ρυθμίσεις οθόνης

Ρυθμίσεις

Οι επιλογές των αντιθέσεων έχουν σχεδιαστεί για άτομα με προβλήματα όρασης. Οι

συνδυασμοί χρωμάτων έντονων αντιθέσεων μπορούν να βελτιώσουν την ορατότητα της οθόνης

για ορισμένους χρήστες, επειδή τονίζουν το κοντράστ της οθόνης με εναλλακτικούς

συνδυασμούς χρωμάτων. Ορισμένοι συνδυασμοί αλλάζουν επίσης τα μεγέθη γραμματοσειρών

για ευκολότερη ανάγνωση.

[π!λιJγές για άτομα με ειδικές ανάγκες

Πληπρολόγιο Ήχος Οθόνη Ποντίκι Γ ενικά

tvTIAfnF:1r:

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επλογή αν θέλετε τα Windows ι'α χρησιμοποιούν

χρώματα και γραμματοσειρές σχεδιασμένα για εύκολη ανάγνωση

Ο Με αντιθέσεις [ Ρυθμίσεις)

Επιλογές δρομέα

I~εταKινήστε τα ρυθμιστικά, ώστε να αλλάξετε την ταχύτητα με την οποία

nνπΡ,nπ(iήVF:1 n F;('Iιij,f.n(; (('11 ιΑII-)( ι:-:νπλλπγήι: (fI(,)τr.lvnτητπι::) ΚΠΙ Tn nf1Ντnι:

του δρομέα

Ρυθμός εναλ1αγής φωτεινότητας

Κανένας
ν

Πλάτος

Στενό
ν

Eυ~ύ

ΟΚ Ι [ Άκφο Ι [ Εφαρμογή Ι
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Ρυθμίσεις ποντικιού και συσκευών κατάδειξης

Τα πλήκτρα ποντικιού έχουν σχεδιαστεί για άτομα που δυσκολεύονται να χρησιμΟΠΟ111σουν

το ποντίκι. Τα πλήκτρα ποντικιού επιτρέπουν να χρησιμοποιείται το αριθμητικό πληκτρολόγιο

για να ελέγχει κάποιος το δείκτη του ποντικιού. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το αριθμητικό

πληκτρολόγιο για εισαγωγΙ1 δεδομένων καθώς και για πεΡ111γηση, μπορείτε να γίνει ρύθμιση στα

Πλήκτρα ποντικιού, ώστε να ενεργοποιούνται πατώντας το πλήκτρο NUM LOCK.

>γιη-ιl r' .......:mr. -j ~f)\'Tri Ύt'.ιτι...;: r." -., Η;,('.τ'" .. rr ,;i-r. flιrvr.-- Tr, ~;r. 1;1"'"

.ι: '0 o::,~ητv.: η.'\.α ,:υ nλ')'-rρ:ro"l.Ο_.

Ρυ8μισηςγια τα ΠλlJ<tpαΠΟVTU<lού !1J~

Ο' J Ι ~.y,JpO

ΕrιtQ.ιι.I.J\,οrl. J',φγr

Η σΙΙ'ιτοl'ωο "Ι σ n~ι'r<tpcι γl1/Ο ''-1'0'
nO"Tiιj"~ ",πτ,.ρ·,!.,l!, Q"ΡΓΠCC" ('f1IΓT t ΝΙ 11-1 LOCK

;:cl1σ-1 nλr',.-.ρw'ι Π:Ι-'τιl:,ού ό1Cr. ( . .
1 Ο Ι υωΙ Ι. ~iγo, ~ Ε,1φγc,

.:!... nρφολή ι;oτocπασης Γί\η(φ..:~' no."TI)'l')U στη'ι C/?o.....,

Μεγεθυντικός φακός στην οθόνη

Ο Μεγεθυντικός φακός είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα εμφάνισης, που καθιστά την οθόνη

ευανάγνωστη για τους χρήστες με προβλήματα όρασης. Ο Μεγεθυντικός φακός δημιουργεί ένα

ξεχωριστό παράθυρο, στο οποίο εμφανίζεται σε μεγέθυνση ένα τμήμα της οθόνης. Γίνεται,

επίσης, να αλλαχτεί ο συνδυασμός χρωμάτων του παραθύρου μεγέθυνσης για να υπάρχει

καθαρότερη εικόνα, ενώ μπορεί να μετακινηθεί 11 να προσαρμοστεί το μέγεθος του παραθύρου

του Μεγεθυντικού φακού 11 να το συρθεί προς την άκρη της οθόνης και να σταθεροποιηθεί σε
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αυτή τη θέση. Ο Μεγεθυντικός φακός έχει σκοπό να παράσχει ένα ελάχιστο επίπεδο

λειτουργικότητας σε χρήστες με μικρά προβλήματα όρασης.

Όταν χρησιμοποιείτε τον Μεγεθυντικό φακό, μπορείτε να κάνετε τα εξ11ς:

• Να αλλάξετε το επίπεδο μεγέθυνσης

• Να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου μεγέθυνσης

• Να αλλάξετε τη θέση του παραθύρου μεγέθυνσης στην επιφάνεια εργασίας σας

• Να αντιστρέψετε σε αρνητικά τα χρώματα της οθόνης

Ο Μεγεθυντικός φακός διαθέτει επίσης ορισμένες επιλογές παρακολούθησης, στις οποίες

συμπεριλαμβάνονται αυτή του δείκτη του ποντικιού, καθώς κινείται στην οθόνη σας, της

εστίασης της πληκτρολόγησης, που επικεντρώνεται στη θέση του δρομέα και τέλος της

επεξεργασίας κειμένου.

() lιc.γ Hσrι' f ...

nI110~H"Ir:

n ρακΟΟουθφη ε~ιl τ nc

nu α~J..iιuύeψιι L ι( υ ΓΙ~ ni\o J' tμOlϊ6yιtoιι.;

Οπτικό πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο οθόνης είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα που εμφανίζει ένα εικονικό

πληκτρολόγιο στην οθόνη και επιτρέπει στους χρήστες με κινητικά προβλ11ματα να

πληκτρολογούνδεδομένα με τη βοήθεια μιας συσκευ11ς κατάδειξης 11 joystick.
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Στο Πληκτρολόγιο οθόνης, μπορείτε επίσης να:

• Προβάλετε ένα εκτεταμένο πληκτρολόγιο που συμπεριλαμβάνει το αριθμητικό

τμ11μα του πληκτρολογίου ή ένα τυπικό πληκτρολόγιο χωρίς αριθμητικό τμήμα

πληκτρολογίου.

• Εμφανίσετε το πληκτρολόγιο με τα πλήκτρα σε τυπική διάταξη ή σε μορφή

πλαισίου όπου τα πλήκτρα είναι διατεταγμένα σε ορθογώνια παραλληλόγραμμα πλαίσια.

Η μορφή πλαισίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη λειτουργία σάρωσης.

• Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Ήχος κλικ, για να προσθέσετε ένα ακουστικό κλικ

όταν επιλέγετε ένα πλήκτρο.

• Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Πάντα σε πρώτο πλάνο, για να διατηρείτε το

πληκτρολόγιο ορατό στην οθόνη σας όταν μεταβαίνετε από το ένα πρόγραμμα 11

παράθυρο στο άλλο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60

Οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και τα άτομα με Αυτισμό και Νοητική

Υστέρηση

Η ΥποστηΡΙΚΤΙΚ11 Τεχνολογία των ατόμων με οηΤΙΚ11 Υστέρηση δεν περιορίζεται αυστηρά

και μόνο στην ειδιτ/ κατηγορία των παιδιών αυτών, αλλά είναι ένα υποστηρικτικό υλικό που

αυξάνει τη λειτουργικότητα στα δύσκαμπτα άκρα των παιδιών αυτών. Συνδυαστικά η

τεχνολογία αυτΊΙ, όπως και στη συνέχεια το λογισμικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άτομα

με Αυτισμό, καθώς η λειτουργικότητά τους σε σημεία μοιάζει και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί

και από το γεγονός ότι, στις πιο δύσκολες περιπτώσεις Νοητικής Υστέρησης και Αυτισμού,

συνυπάρχουν και με άλλες σωματικές μειονεξίες οπότε και η χΡΙ1ση της υπάρχουσας

τεχνολογίας γίνεται συνδυαστικά. Ειδικότερα, η ΥποστηΡΙΚΤΙΚ11 Τεχνολογία για τη Νοητική

Υστέρηση και τον Αυτισμό περιλαμβάνει:

Βραχίονας Στήριξης Διακοπτών και περιφερειακών συσκευών

Προσαρτάται σε επίπεδες (π.χ. γραφείο) και κυλινδρικές επιφάνειες (π.χ. σκελετός

αναπηρικών αμαξιδίων) Δυνατότητα μεταβολ11ς του μήκους του βραχίονα που θα επιτρέπει την

τοποθέτηση των εξαρτημάτων που φέρει σε διαφορετικές αποστάσεις από τη βάση στήριξΙ1ς του

(πλήρης σύμπτυξη, πλΙ1ρης επέκταση και σε όλες τις ενδιάμεσες). Ελάχιστο μΙ1κος (πλήρης

σύμπτυξη) - Απόσταση από τη βάση στήριξης. < 15cιη

Μέγιστο μήκος (πλήρης επέκταση) - Απόσταση από τη βάση στήριξης> 50cιη Δυνατότητα

ρύθμισης του προσανατολισμού του εξαρτήματος που φέρει στο άκρο του ο βραχίονας

(διακόπτης ή άλλη συσκευή). Δυνατότητα μεταβολ11ς του προσανατολισμού και του μήκους του

βραχίονα με απλό τρόπο και χωρίς τη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση

των εξαΡτΊιμάτων που φέρει στην επιθυμητΊΙ θέση με εύκολο και απλό τρόπο. Να συνοδεύεται

από υποδοχές διαφορετικών μεγεθών, για την σηιριξη στο άκρο του βραχίονα διακοπτών και

άλλων περιφερειακών συσκευών. Η προσάρτηση και απόσπαση των υποδοχών για την εναλλαγή
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των εξαρτημάτων που φέρει ο βραχίονας να γίνεται με εύκολο τρόπο και χωρίς τη ΧΡΙ1ση

εργαλείων.

Πληκτρολόγιο μεγάλων πλήκτρων

Διεπαφή τύπου PS/2 Τα πλήκτρα για τα γράμματα, τους αριθμούς και πλΙ1κτρα

κατευθύνσεως με διαστάσεις (δεκτή απόκλιση +1- 5% από την προδιαγραφή) 2cnl Χ 2cm Το

πλΙ1ΚΤΡΟ εισαγωγής δεδομένων (ENTER) έχει διαστάσεις (δεκτή απόκλιση +1- 5% από την

προδιαγραφή) 4.5 CIll Χ 4.5cm Είναι επιθυμητό το πληκτρολόγιο να προσφέρει μικρότερο

αριθμό πλήκτρων από τα συμβατικά πληκτρολόγια, ώστε οι χρήστες να εστιάζονται μόνο στα

πλήκτρα που χρησιμοποιούν(απαραίτητα διαθέτει πλΙ1κτρα για τα γράμματα, τους αριθμούς και

πλήκτρα για space, backspace, enter και arrow keys) Χρωματική κωδικοποίηση των πλήκτρων.

Πλέγμα Απομόνωσης πλιjκτρων & συμβατό πληκτρολόγιο

Το πλέγμα απομόνωσης πλήκτρων προσαρτάται πάνω στο πληκτρολόγιο και είτε αποτρέπει

την ανεπιθύμητη ενεργοποίηση των πλήκτρων είτε λειτουργεί ως οδηγός για την ενεργοποίηση

των πλήκτρων, για ΧΡΙ1στες με σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης Πληκτρολόγιο τύπου Microsoft

1ntemet Υλικό πλέγματος απομόνωσης από μέταλλο ή από σκληρό πλαστικό ΔιεπαφΙ1 τύπου

PS/2.

Διακόπτες Πίεσης Μεσαίου Μεγέθους

Η συσκευΙ1 κλείνει ηλεκτρικό κύκλωμα με την εφαρμογή πίεσης στην επιφάνειά της, το

οποίο ανοικτοκυκλώνει με την παύση της άσκησης της πίεσης αυτής. Η επιφάνεια πίεσης των

διακοπτών (κυκλική) έχει διάμετρο (δεΚΤ11 απόκλιση +1- 5% από την προδιαγραφιη: 6.5cIll Η
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συσκευΙ1 ενεργοποιείται (κλείνει ηλεκτρικό κύκλωμα) με την άσκηση πίεσης σε

οποιοδήποτεσημείο της επιφάνειάς της Η συσκεω1 διαθέτει αΠΤΙΚ11 και ακουσΤΙΚ11

ανατροφοδότηση ενεργοποίησης - απενεργοποίησης. Η συσκευή διατίθεται τουλάχιστον δύο

χρώματα.

Διεπαφή διακοπτών πίεσης με τον Η/Υ

Υποδοχές για διακόπτες πίεσης τουλάχιστον 2. Συμβατότητα με τους διακόπτες πίεσης. Η

συσκεω1 θα πρέπει να είναι συμβατή lΊΙκαι να συνοδεύεται από το απαραίτητο για τη λειτουργία

της λογισμικό και οδηγούς (drivers) για το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows

Διεπαφή τύπου USB ή RS232

Συσκευή Ενεργοποίησηςσυσκευών 220 V με χρήση Διακόπτη Πίεσης. Η συσκευΙ1 επιτρέπει

την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση συσκευών που λειτουργούν στα 220V, μέσω εξωτερικού

διακόπτη πίεσης Διαθέτει ασφάλεια προστασίας για την συσκεω1 220ν που διασυνδέεται σε

αυτήν Ρυθμίσεις: στιγμιαίας ενεργοποίησης, χρονοεξαρτώμενης ενεργοποίησης (με ρύθμιση του

χρόνου) και αρχικής κατάστασης Συμβατή με διακόπτες πίεσης.

=--

Προσαρμογέαςμπαταριών

Ο προσαρμογέας (adaptor) μπαταριών τοποθετείται ανάμεσα στην μπαταρία και τον

ακροδέκτη που τροφοδοτεί συσκευή που λειτουργεί με την μπαταρία (π.χ. παιδικό παιχνίδι με

μπαταρίες). Ο προσαρμογέας μπαταριών, ενεργοποιεί τη συσκευΙ1 κλείνοντας το κύκλωμα

ανάμεσα στην μπαταρία και τον ακροδέκτη που τροφοδοτεί τη συσκευή, όταν ο συνδεδεμένος

σε αυτόν διακόπτης πίεσης ενεργοποιείται. Το κύκλωμα ανοικτοκυκλωνεται όταν ο διακόπτης

πίεσης απενεργοποιείται και η συσκεω1 παύει να λειτουργεί. Συμβατότητα με μπαταρίες ΑΑ ή C

ή D Συμβατότητα με διακόπτες πίεσης

Το νέο Jpαd και ο αυτισμός

Μια πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα προοπτική για τα παιδιά με Αυτισμό προκύπτει μέσα
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από τη χρήση του νέου Ipad ως βοηθητικού και υποστηρικτικού Υλικού. Τα αυτιστικά παιδιά

μαθαίνουν καλύτερα μέσα από εικόνες κι έτσι η προσαρμοσμένη οθόνη αφΙ1ς και οι εφαρμογές

που προσφέρει το iPad διευκολύνουν πάρα πο) ύ τα παιδιά αυτά να μάθουν και να

επικοινωνήσουν. Με το iPad μπορείς να χειριστείς την οθόνη. Με τα βιβλία τύπου PECS.

μπορείς μονάχα να δουλέψεις με τις εικόνες. Αυτού του είδους. όμως. ο περιορισμός οδηγεί τα

αυτιστικά παιδιά στο να χάσουν το ενδιαφέρον τους.

Η Sal!y Farwell επισημαίνει ότι το iPad δεν περιορίζεται μόνο στα παιδιά με αυτισμό. αλλά

και από παιδιά με ευρύτερες μαθησιακές δυσκολίες. καθώς μπορούν να διδαχθούν σημαντικές

εξιότητες, όπως, για παράδειγμα, γραφι1. Μάλιστα, αναφέρει ότι η εκμάθηση της γραφΙ1ς με τη

χρήση iPad είναι εύκολη, ενδιαφέρουσα και αρέσει στα παιδιά. καθώς, επίσης. και πολύ

ενθαρρυνΤΙΚ11. Η ενθάρρυνση σε παιδιά με αυτισμό ή μαθησιακές δυσκολίες είναι εξαιρετικά

σημανΤΙΚ11, ώστε να βοηθ11σουμε τα παιδιά να περάσουν στο επόμενο στάδιο.

Για εφαρμογές που μπορείτε να επιλέξετε στο iPad ή στο iPllone, καθώς και για το πλήρες

άρθρο, κάντε κλικ εδώ: http://kalosagogos.blogspot.C0I11/2011 /Ι O/ipad.htnlJ

Η Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής δοκίμασε και

προτείνει τις παρακάτω εφαρμογές iPad για παιδιά τυπικής ή όχι ανάπτυξης:

Ι. First Greek. Το πρόγραμμα κάνει ιχνηλασία. αντιστοίχηση ΟΠΤΙΚ11 και φωνηΤΙΚ11.

Απαιτεί όπως πολλά προγράμματα ένα μέτριο επίπεδο Λεπτής κινητικότητας για να

μπορεί να σύρει το παιδί τα γράμματα. Αn]οck.cOlη

2. Αλφαβητάριο. Το κλασσικό παραδοσιακό αλφαβητάριο που ακόμα όσο και να

φαίνεται παράξενο έχει μεγάλη απήχηση στα παιδιά.

3. MixMeFixMe. Πρόγραμμα με το οποίο το παιδί αναμειγνύει μέρη του σώματος

διαφορετικών επαγγελμάτων, για να ολοκληρωθεί η εικόνα και η μετάβαση γίνεται

με φυσΙΚ11 ενίσχυση. δηλαδή το παιδί καλείται να πατήσει ένα συναφές αντικείμενο.

4. Pics aloud. Βασιζόμενο στην αρχή της Επικοινωνίας με εικόνες/ΑνταλλαγΙ1 εικόνων.

το σύστημα αυτό δίνει την δυνατότητα ηχογράφησης της φωνΙ1ς σας στο αντίστοιχο

παρεχόμενο εικονίδιο και της α)) αγΙ1ς των αγγλικών γραμματοσειρών στα

Ελληνικά. Στα Αγγλικά παρέχει δύο φωνές αντρική/γυναικεία. Μπορείτε επίσης να

ανεβάσετε μόνοι σας εικόνες που θέλετε και να τις ενσωματώσετε.

5. Color Μatch-σύνδεση καρτών μνΙ1μης με χρώματα

6. Anima! sounds ήχοι ζώων

7. Dino Matcll μεγάλη επιτυχία ως παιχνίδι εξάσκησης μνΙ1μης με αυξανόμενα επίπεδα.

8. Wll0'S hiding

9. Counting 123
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10. Leanl unlber (η εκφώνηση όπως και σε πολλά άλλα παιχνίδια γίνεται στα αγγλικά

αλλά μπορεί ο γονέας να το λέει εκείνος όπως και σε προγράμματα που θα

ακολουθήσουν σε λίγο).

Θα ακολουθήσουν προγράμματα με γνωσιακό περιεχόμενο και ταξινομήσεις από το

kindergarden.conl :

1. eat διατροφή

2. Fruits & uts φρούτα και ξηροί καρποί

3. Play παιχνίδι

4. C1ass ταξινομ11σεις-κατηγΟΡΙΟΠΟ111σεις

5. Wear-ντύσιμο

6. Sports = αθλ11ματα

7. Ζοο - ζώα

8. vellicles Οχ11ματα

Άλλα προγράμματα:

1. Pic a WΟΓd-υποστηρικτική τεχνολογία επικοινωνίας με κάρτες

2. Music Animals

3. Tap to Talk υποστηρικτική τεχνο/ ογία επικοινωνίας

4. Red Kite Round υρ πρόγραμμα στοχευμένο για αυτιστικά παιδιά.

Κάποια λίγα προς το παρόν είναι στα Ελληνικά. άλλα μπορούν να αλλαχτούν οι φωνές 11 οι

γραμματοσειρές. άλλα δεν χρειάζονται καθόλου αλλαγ11 και τα περισσότερα απλά μπορείτε να

λέτε εσείς οι ίδιοι οι γονείς την λέξη και να βρίσκει το αντικείμενο το παιδί. Σημασία έχει επίσης

πως χρησιμοποιούμε ένα πρόγραμμα και ανάλογα με την χρήση του αποκτά περισσότερη 11

λιγότερη αξία.

Δεν αφ11νουμε συνήθως ένα παιδί μόνο του στο iPad.

Στην πλειονότητά τους, εκτός από κάποια προγράμματα υποστηρΙΚΤΙΚ11ς τεχνολογίας, τα

περισσότερα δεν χρειάζονται εκπαίδευση ούτε βασίζονται σε κάποια τεχνική για να τα

χρησιμοποt11σουν τα παιδιά. Καλό θα ήταν. ένα παιχνίδι ή ένα πρόγραμμα να μην εξαντλείται ως

ΧΡΙ1ση ούτε να αντικαταστήσει την τηλεόραση 11 τους γονείς. Η οριοθέτηση είναι δoυl ειά των

γονέων κι όχι των παιδιών.

Πολλοί κατασκευαστές προγραμμάτων. μπορούν πολύ εύκολα να μεταφράσουν, πολλές

φορές και με την δΙΚ11 μας βΟ11θεια ένα πρόγραμμα. εφόσον τους ζητηθεί. Δουλεύουμε ως

ΕΕΑΣΠ τόσο προς αυΊ11 την κατεύθυνση όσο και προς την δημιουργία άμεσα δικών μας

προγραμμάτων. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, έχει γνώσεις 11 ιδέες, θα χαρούμε να μιλήσουμε

διεξοδικά για αυτό το θέμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70

Τεχνολογίες και Εκπαιδευτικό Λογισμικό στην εκπαίδευση των παιδιών με

οητική γστέρηση

Ένα σύστημα υπολογιστή για άτομα με Νγ πρέπει να συνοδεύεται πρώτιστα από το

κατάλληλο εξειδικευμένο λογισμικό και μετά από τα κατάλληλα περιφερειακά, ειδικά

πληκτρολόγια, που τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητα. Τα περισσότερα προγράμματα για

παιδιά έχουν πλούσια έγχρωμα γραφικά. ήχο και κίνηση αντί για κείμενο και φυσικά

χρειάζονται τη συνεργασία έγχρωμης οθόνης. ηχοσυνθέτη και μονάδας ελέγχου του

περιβάλλοντος.

Παιχνίδια και άλλα αντικείμενα συνδεδεμένα με τον υπολογιστή παρέχουν ευκαιρίες

παιχνιδιού. κινητικό συντονισμό και εξέλιξη λόγου. Ιδιαιτέρως για τα παιδιά με κινητικά

προβλ11ματα η τεχνολογία βοηθά να δομηθούν ευκαιρίες συγγενείς με το παιχνίδι που προάγουν

θετικές επαφές. Βρέφη μέχρι και τριών μηνών "έχουν παίξει" σε παρόμοια περιβάλλοντα και

ανακαλύπτουν σχέσεις μεταξύ των ενεργειών τους και των αντικειμένων. Αυτά τα ίδια

περιβάλλοντα μπορεί να ενθαρρύνουν κινηΤΙΚ11 εξέλιξη με την τοποθέτηση των παιχνιδιών σε

τέτοιο σημείο, ώστε να ενθαρρυνθεί η κίνηση - θέση του μπράτσου, δεικτικότητας και ελέγχου

μορφι1ς·

Οι υπολογιστές επίσης παρέχουν ευκαιρίες στο συνεργατικό παιχνίδι, γιατί κατευθύνουν τη

σειρά του κάθε παίκτη και αδρανοποιούν μερικές κινητικές δεξιότητες που χρειάζονται στο

παιχνίδι. Έτσι, παρέχουν μία ψυχαγωγΙΚ11 εκτόνωση για πολλά μη ομιλούντα παιδιά και για

παιδιά με σοβαΡ11 κινηΤΙΚ11 αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια της πρώιμης εξέλιξης υπάρχει μΙΚΡΙ1 διαφορά μεταξύ επικοινωνίας,

γλώσσας και γνώσης. Η πρώιμη επικοινωνία αρχί ει με εσκεμμένες ενέργειες που προσελκύουν

την προσοχι1 κάποιου. Το παιδί με σοβαρές δυσκολίες ίσως δεν έχει τα μέσα να καταΚτΊΙσει αυτό

το στόχο. Παιχνίδια και κουδούνια που ενεργοποιούνται από απλούς διακόπτες μπορεί να

χρησιμοποιηθούν σε αυτή την πρώιμη επικοινωνία.

Ένα σύστημα υπολογιστΊl μπορεί να σχεδιασθεί έτσι, ώστε να υποστηρίξει από το πρώιμο

αναπτυξιακό επίπεδο έως το υψηλό σκεπτόμενο επίπεδο, εξαρτώμενο από τις ανάγκες του
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χρήστη. Επίσης, υποβοηθά την ανάπτυξη γλωσσικών δεξΙOτl1των. Εδώ ο υΠOλOγιστl1ς μπορεί να

λειτουργήσει σαν αρχική συσκευή επικοινωνίας και μέσο απόκτησης ομιλίας. Σε πολλά

συστl1ματα το πληκτρολόγιο συνεργάζεται με εναλλακτικές συσκευές επικοινωνίας 11 ομιλούσες

συσκευές που διδάσκουν και ενισχύουν έwοιες γλώσσας.

Αλλά προγράμματα έχουν σχεδιασθεί για να διδάξουν υψηλό επίπεδο έκφρασης και

αποδΟΧ11ς γλωσσικών δεξΙOτl1των. Ομιλούντες κειμενογράφοι που προφέρουν γράμματα,

αριθμούς. λέξεις προτάσεις και κείμενο χρησιμοποιούνται για να διδάξουν τη γλώσσα. Εδώ ο

υΠOλOγιστl1ς γίνεται εργαλείο για τη μάθηση ανάγνωσης και γραφής, όπως και γλώσσας και

επικοινωνίας. Επίσης. υπάρχουν προγράμματα για την εξάσκηση στην αναγνώριση λέξεων.

ορθογραφία, σύνταξη προτάσεων και απλών κειμένων.

Όσον αφορά στις επικοινωνιακές δεξιότητες, εφόσον τα παιδιά πρέπει να χρησιμΟΠΟ111σουν

το δάχτυλό τους στα προγράμματα που λειτουργούν με οθόνη αφ11ς, οδηγούνται στη γενίκευση

της χρήσης του δείκτη τους για να δείξουν αυτό που θέλουν όταν επικοινωνούν.

Όταν δε ο υπολογιστής χρησιμοποιηθεί σε ομαδική βάση σαν μια γωνιά μάθησης, γίνεται

ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της λειτουργίας της κοινής προσοχής και επομένως στη

θεμελίωση της επικοινωνίας. Τέλος με τη χρήση του μικροφώνου του υπολογιστή σε συνδυασμό

με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό, ο χρήστης ενθαρρύνεται στο να παράγει φωνήσεις 11/ και στο

να αντιδρά λεκτικά, βελτιώνοντας έτσι τη λεκτική του έκφραση.

Εκτός από τις γλωσσικές δεξιότητες. ο υπολογιστής διδάσκει ανεξαρτησία καθώς και

κοινωνικές δεξιότητες. όταν χρησιμοποιείται σε ομάδες τριών ή περισσότερων ατόμων. Το

σύστημα παίρνει τη θέση ενός πολύ ελκυστικού παιχνιδιού όπου ο καθένας ασχολείται με την

καθορισμένη σειρά του. Το ενδιαφέρον και η προσοχή του παιδιού διατηρούνται πιο εύκολα,

ώστε να συμμετέχει σε απλές ομαδικές δραστηριότητες και να απολαμβάνει την επιτυχία του σ'

αυτές.

Ένα παιχνίδι συνδεδεμένο με υπολογιστή μπορεί να διδάξει ακόμα στο παιδί σχέσεις

αιτίας/αποτελέσματος και επιλογής και να βελτιώσει τη μνήμη. Οπτικο-αντιληπτικές δεξιότητες

μπορεί να διδαχθούν και να ενισχυθούν μέσα από απλά προγράμματα που δείχνουν κινούμενους

στόχους και χρονομετρούν κινητικές αντιδράσεις με σκοπό την παροχή ενίσχυσης, 11 την χΡ11ση

των διακοπτών που ενισχύουν αλλαγές μορφ11ς 11 ειδικές κιν11σεις μυών.

Εφαρμογές στο χώρο τllς ΝοηΤΙΚ11ς καθυστέρησης στην Ελλάδα διακρίνουμε τις εξ11ς

βασικές κατηγορίες εφαρμογών νέας τεχνολογίας:

• Εφαρμογές Ρομποτικής: Σε μικρά παιδιά και σε άτομα με δυσκολίες στη μάθηση, τα

ερεθίσματα της δισδιάστατης οθόνης του υπολογιστή είναι πολλές φορές δυσνόητα και

ΧΡ11ζουν περαιτέρω ανάλυσης και επεξι1γησης. Εν αντιθέσει, το περιβάλλον της
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ΡoμπoΤΙΚl1ς παρέχει αμεσότητα σε τρισδιάστατο χώρο, απλά και λιτά ερεθίσματα και

δίνει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να αΠΟΚΤ11σουν έλεγχο του περιβάλλοντος.

Αυτός ακριβώς ο έ'λεγχος 11 η διαχείριση του αντικειμένου (Ρομπότ) είναι που

απλουστεύει τα μαθησιακά ερεθίσματα και εγκαθιστά μία δυναμική

ψυΧOσυναισθημαΤΙΚl1 κατάσταση στο άτομο το οποίο διαχειρίζεται και ελέγχει το

Ρομπότ. Στον Ελληνικό χώρο χρησιμοποιούνται τα ρομπότ της Valiant Technology.

• Προγράμματα Δοκιμής / Πρακτικής: Περιβάλλοντα στήριξης του σχολικού

προγράμματος βασισμένα στο μοντέλο δοκιμ11ς/ πρακτικής (DΓίΙI al1d ΡΓactίce). Παρόλο

που τα προγράμματα αυτά είναι οριοθετημένα διεπιστώθη ότι τα άτομα με Υ που

"έπαιζαν" με τα προγράμματα DΓίll al1d ΡΓactίce ωφελ11θηκαν αρκετά. Ίσως γιατί η

ξεκάθαρη επαναληΠΤΙΚ11 δομή διευκόλυνε τους ΧΡ11στες με προβλ11ματα μάθησης οι

οποίοι αποζητούσαν μία λιτή κατανοηΤ11 θεματολογΙΚ11 παρουσίαση. Τα περιβάλλοντα με

εκπαιδευτικο-ψυχαγωγικό στόχο και βασισμένα στην αρχ11 αιτίου-αποτελέσματος

(cause-effect). Χρησιμοποιούνται Αγγλικά και ελlηνΙKά προγράμματα. Γίνεται ευρύτερη

χρησιμοποίηση των προγραμμάτων για την Γενική εκπαίδευση. με διαφοροποίηση στις

ηλικίες των μαθητών και χρησιμοποιείται επίσης ένας σχετικά μικρός αριθμός

Εξειδικευμένων προγραμμάτων.

• Στα ανοικτά περιβάλλοντα (open ended envίrοnments):βασισμένα στην τεχνολογική

έκδοση της γνωστικής ψυχολογίας όπως αυτή έχει εκφραστεί μέσω του SeymouI" Pappert

μαθητή του J.Piaget τη δεκαετία του 60. Με επίκεντρο το πρόγραμμα της Logo και

σύμφωνα με τη φιλοσοφία το παιδί να "προγραμματίζει", ο υπολογιστής στο χώρο της

ειδικής εκπαίδευσης παρέχει προσέγγιση σε Μικρόκοσμους. Παρέχει δηλαδ11 τη

δυνατότητα να δομηθεί ένα περιβάλλον οριοθετημένο, περιορισμένο, με μαθησιακά

ερεθίσματα όπου διάφορα μπορούν να συμβούν, και όπου σημαντικά πράγματα μπορούν

να διδαχθούν και τα οποία συνδέονται με τον "πραγματικό" κόσμο. Ειδικές εφαρμογές

της LOGO - logo του ενός πλ11κτρου και ενός νέου ανοικτού περιβάλl οντος Think.

• Χρήση του περιβάλλοντος της Microsoft (\,,'ord processor & spreadsheet):

συνοδευμένα με εξειδικευμένη β11μα προς βήμα μεθοδο! ογία για τα άτομα με ΙΥ.

Προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα ιδίως στους εφήβους και ενήλικες με Υ να

οργανώσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η δομή και η πρόσβαση σε αυτά τα

προγράμματα είναι απλή και κατανοηη1, έτσι ώστε οι ΧΡ11στες να εργάζονται

ανεξάρτητα. Προσωπικά αρχεία, ημερολόγιο, οικονομικά στοιχεία και διαχείριση

κειμενογράφου πλαισιώνονται με την κατάλληλη εποπτεία και εγχειρίδια.
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• Περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας: Οι τεχνολογίες αιχμής μπορούν να

βοηθ11σουν τα άτομα με Νγ. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογία VR μπορεί να δώσει την

δυνατότητα σε άτομα με νοητική αναπηρία να καταφέρουν στόχους και να αΠOKτllσOυν

εμπειρίες τις οποίες κάτω από κανονικές συνθΙ1κες θα τους ήταν αδύνατο να

αποκτήσουν. Χρησιμοποιείται ένας μικρός αριθμός Ελληνικών προγραμμάτων μεταξύ

αυτών και το περιβάλλον «επιστροφήστο σπίτι».

• Εκπαιδευτικά παιχνίδια: Πολλές φορές έχουν θεΤΙΚ11 επίδραση. βελτίωση

αντανακλαστικών, κινητοποίηση, και πρακτική εξάσΚ11ση στο θέμα του

προσανατολισμού στον χώρο. Τα παιδιά στο περιβάλλον των παιχνιδιών ανακαλύπτουν

μια ιδιομάθηση και ελέγχουν το αποτέλεσμα. Η άμεση ενίσχυση, η έλλειψη KριτtΚ11ς

διευκολύνουν τους μαθητές να δεχθούν το λάθος τους και να προσπαθ11σουν

περισσότερο.

7.1 Το εκπαιδευτικό ρομπότ ROαn1er

Προσαρμογ11 του ρομπότ RoaIηer σε παιδιά με νοηΤΙΚ11 υστέρηση. Τα πρώτα βήματα των

παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση, στο υπολογιστικό περιβάλλον και στα ερεθίσματα της

δισδιάστατης οθόνης ίσως δεν είναι η ιδανική αφετηρία για την εμπλοκή των παιδιών με τις

Νέες Τεχνολογίες. Εν αντιθέσει ο RoaIηer παρέχει αμεσότητα στον τρισδιάστατο χώρο. απλά

και λιτά ερεθίσματα και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά με δυσκολίες να αΠOKτllσOυν έλεγχο του

περιβάλλοντος.

Για να χρησιμοποιηθεί ο RoaIηel" σε άτομα με δυσκολίες στη μάθηση πρέπει να

τροποποιηθεί το σύστημα διεπαφΙ1ς του (inteΓface) δηλαδΙ1 το XειριστllΡΙO του ως ακολούθως:

1. Στο «CM» (καθαρισμό μνήμης) τοποθετούνται δύο αυτοκόλλητα με σύμβολο τη σκούπα

και με την παρότρυνση «ας πατήσουμε πρώτα τις δύο σκούπες για να καθαρίσει το

μυαλό του RοaιηeΓ"

2. Στα βελάκια του συσΤ11ματος πλΟΙ1γησης τοποθετούμε τα αντίστοιχα χρώματα. Μπροστά

= ΠράσινοΙ Πίσω = κόκκινο ΙΑριστερά = κίτρινοΙ Δεξιά = Μπλε

3. Στο «GO» (εκτέλεση εντολών) ένα αυτοκόλλητο με ένα λαγό ή ένα δρομέα.

4. Στο 9 και το Ο τα οποία συνθέτουν το 90 μοίρες δηλαδΙ1 τη στροφ11 του ROanlel"

τοποθετούνται δύο αυτοκόλλητα ποικίλου τύπου (δύο φρούτα, δύο ανθρωπάκια κλπ) με

την παρότρυνση «ας πατllσOυμε τα δύο ανθρωπάκια για να στρίψει».
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Ο ROAMER

Ο ROAMER είναι ένα προγραμματιζόμενο robot, το οποίο χρησιμοποιείται στο

εκπαιδευτικό σύστημα της Βρετανίας, των Η.π.Α. και της Αυστραλίας. Προσαρμόζεται εύκολα

με τις ανάγκες της κάθε τάξης και ο τρόπος προγραμματισμού αφομοιώνεται εύκολα από τους

δασκάλους και τα παιδιά. Το βιωματικό στάδιο του προγραμματισμού υλοποιείται με τη χρήση

των «λαβυρίνθων».

Οι μαθητές, ακολουθώντας το μύθο που περιβάλει την εκάστοτε εργασία, προσπαθούν να

προγραμματίσουν τις κινήσεις του robot πάνω στον πίνακα διπλής εισόδου, άλλοτε για να

μαζέψει εποχιακά φρούτα από το περιβόλι και άλλοτε να ακολουθ11σει χρωματικά ομοιογενείς

διαδρομές, 11 να μοιράσει επιστολές στους κατοίκους της πόλης.

Ο Roamer μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη:

• ως μέσο για την κατανόηση εwοιών που ήδη διδάσκονται με άλλο τρόπο,

• ως εκπαιδευτικό παιχνίδι,

• ως μέθοδος εισαγωγής σε πρώιμες προγραμματιστικές τεχνικές μέσα από βιωματικό

στάδιο.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι μικροί μαθητές πρέπει να βιώσουν την ιστορία που

παρουσιάζεται και στη συνέχεια να έχουν το χρόνο να ασχοληθούν, όσο το δυνατόν

περισσότεροι, με την διευθέτησή της.

Η επιφάνεια εργασίας

Ο Roamer μπορεί να κινηθεί στα πλακάκια δαπέδου σχετικά καλά, όταν δεν υπάρχουν

ιδιαίτερες ανωμαλίες. Αυτό όμως είναι δεσμευτικό. Κρίνεται απαραίτητη λοιπόν η κατασκευή

επιφάνειας εργασίας με καθορισμένες διαστάσεις με τις προδιαγραφές που ακολουθούν:

• Διαφανές υλικό, έτσι ώστε να είναι δυναΤΙ1 η τοποθέτηση των καρτών κάτω από

αυτό.

• Σχετικά παχύ, γιατί το μεγάλο του μέγεθος είναι δυνατόν να επιφέρει καμπύλες, όταν

αυτό τοποθετηθεί στο ύπαιθρο.

163



• Να είναι χαραγμένο σε τετράγωνα στις διαστάσεις της χελώνας (χάριν οδηγού), για

διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση των καρτών εργασίας.

7.2 Νοητικές Διεργασίες

7.2.1 «Φτιάξε τον καιρό»

•
00
Qφ

000
, Ι,

00

Q- "
( '. t

,_Ι ..
~ .. ""'"',
-
-.Γ..

~ l':~

• . ,
l""r <'". (-

Ι ..
'"

~

---
Μετά την επιλογή του χάρτη έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε κάποιο από τα αντικείμενα:

σύwεφο, ήλιος, σύwεφα με βΡΟΧ11 κ.λ.π.

Επιλογή αντικειμένου

Η επιλογή γίνεται κάνοντας κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε ένα από

αυτά. Το αντικείμενο «κολλά» στο ποντίκι ώστε να μπορείτε να το μεταφέρετε στο σημείο της

επιλογ11ς σας. Εκεί με ένα απλό «κλικ» αφήνουμε το αντικείμενο.

Μετακίνηση αντικειμένου

Μπορείτε να μετακινήσετε το αντικείμενο με τον ίδιο τρόπο, 11 και να το πετάξετε στον

κάλαθο αχρήστων που υπάρχει στο κάτω αριστερό μέρος.

Γραφl] κειμένου και ενσωμάτωσή του στην εικόνα

Μια ακόμη δυνατότητα που παρέχει η εφαρμογ11 είναι να γράψετε ένα κείμενο και να το

μεταφέρετε μέχρι το σημείο που θέλετε να το τοποθετήσετε. Στο κείμενο αυτό μπορείτε να

αλλάξετε την γραμματοσειρά και το μέγεθος των γραμμάτων.

7.2.2 «Ντύσε τα παιδάκια;>

Στην αρχ11 επιλέγετε την εΠΟΧ1111 την ώρα για την οποία πρέπει να ντύσετε κατάλληλα τα

παιδιά. Η επιλογ11 αυτή γίνεται με κλικ στο παράθυρο του δωματίου. Στη συνέχεια επιλέγετε το

παιδί που πρόκειται να ντύσετε, και ανοίγετε τη ντουλάπα με «κλίκ» του ποντικιού στο πόμολό

της.
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Επιλογή ρούχων

Στο εσωτερικό της ντουλάπας υπάρχουν ράφια με στα οποία είναι τοποθετημένα με τάξη τα

ρούχα. Ορισμένα ράφια έχουν ετικέτες με το τι περιέχουν και άλλα φωτογραφίες τους. Με

«κλικ» του ποντικιού πάνω στα ρούχα επιλέγουμε το χρώμα τους. Σύρετε με το ποντίκι το ρούχο

προς το κατάλληλο σημείο του σώματος του παιδιού και αφήστε το πλήκτρο του για να

τοποθετηθεί.

Για να αφαιρέσετε κάποιο ρούχο δεν έχετε παρά να ανοίξετε το κατάλληλο συρτάρι και να

επιλέξετε ένα ίδιο ρούχο άλλου χρώματος.

7.2.3 «Συναρμολόγησε την Ευρώπη»

Στο παιχνίδι αυτό γίνεται προσπάθεια να συνθέσουμε τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης

σύροντας με το ποντίκι την χώρα και τοποθετώντας την στο κατάλληλο σημείο. Η τοποθέτηση

όλων των χωρών πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τελειώσει ο προκαθορισμένος χρόνος. Αν κάτι

τέτοιο δεν συμβεί, το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή.

Όταν περάσετε το ποντίκι πάνω από μια χώρα που δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα στην θέση

της μπορείτε να διαβάσετε οδηγίες που θα βοηθιlσουν στην σωσηΙ τοποθέτησιl της.
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Αν κάνετε το ίδιο σε κάποια χώρα που έχετε τοποθετΊισει 11δη, θα διαβάσετε ορισμένα

στοιχεία για την χώρα αυτή (Πληθυσμός, Πρωτεύουσα κλπ).

Με κάθε σωστή τοποθέτηση κερδίζεται βαθμούς. Αν η χώρα δεν τοποθετηθεί στη σωστή

θέση, χάνετε βαθμούς και αυτΊΙ επιστρέφει στην αΡΧΙΚ11 της θέση στο δεξιό σημείο της οθόνης.

Κερδίζει αυτός που θα συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς σε λιγότερο χρόνο.

J

....
.' .. ι •• :. -

,. ..... ,- "οι ~_. " ..

7.2.4 «Επίσκεψη στα μαγαζιά»

Μια εφαρμογή για την εξοικείωση με το ΕγΡΩ και τις αγορές σε ένα πολυκατάστημα.

Επιλογή ειδών από τα ράφια

Αφού επιλέξετε ορισμένα ήδη από τα ράφια του καταστΊιματος και τα τοποθετΊισετε

(σύροντάς τα) στο καροτσάκι, περνάτε στο χώρο του ταμείου.

Στο ταμείο ...

Στην ταμειαΚ11 μηχαν11 εμφανίζονται ένα - ένα από τα ήδη που έχετε επιλέξει, καθώς και η

αξία τους. Στο δεξιό μέρος της οθόνης παρουσιάζονται όλα τα νομίσματα του ΕγΡΩ.

ΧρησιμΟΠΟ111στε τον κατάλληλο αριθμό νομισμάτων για να συμπληρώσετε το ποσό της αξίας

του είδους. Το μΙ1νυμα που θα πάρετε στο τέλος θα σας πληροφΟΡ11σει για την ορθότητα της

πληρωμής και τον σωστό αριθμό των νομισμάτων, ή το αντίθετο. Κερδίζει αυτός που θα
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πληρώσει με τον μικρότερο αριθμό νομισμάτων για την απόκτηση των ειδών στη σωσηι τους

τιμή.

7.2.5 «Σημαίες χωρών»

Στην εφαρμογή αυηι πρέπει να σύρετε την σημαία μέχρι την χώρα που υποδεικνύεται από

το πλαίσιο. Έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την θέση του πλαισίου αν δεν γνωρίζετε τη

σωστή σημαία, καθώς και την ομάδα των σημαιών που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της

οθόνης.

Αν στο πλαίσιο που υποδεικνύει την χώρα δεν μπει η σωστή σημαία, τότε αυτή επιστρέφει

αυτόματα στην αρχική της θέση Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται ένας βαθμός.

Λογισμικό Αιτίου-Αποτελέσματος

7.2.6 «Βρες το στόχο»

Σημαδέψτε σωστά, μετακινώντας δεξιά, αριστερά και μπροστά, το τόξο. Πατώντας το

<space bar>, το βέλος απελευθερώνεται. Κερδίζεται βαθμούς όταν τρυπάτε κάποια από τα

μπαλόνια, και χάνετε όταν πετύχετε (κατά λάθος), τη νυχτερίδα. Κάθε μπαλόνι βαθμολογείται

με διαφορετικούς βαθμούς, ανάλογα με το χρώμα του.
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Κίνηση

Η κίνηση του τόξου εκτός από τα πλήκτρα κίνησης του δρομέα και το <space bar>, γίνεται

και σύροντας το ποντίκι. Το βέλος απελευθερώνεται και με «διπλό κλικ» του αριστερού

πλΙ1κτρου του ποντικιού πάνω του.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να αυξομειώσετε τον αριθμό των μπαλονιών καθώς και την ταχύτητα κίνησης

τους ή ακόμα και αυτήν του τόξου.

7.2.7 «Δημιούργησε εικόνες»

Πατήστε το κουμπί (button), στο κάτω δεξιό σημείο της οθόνης, για να εμφανιστεί ένα

ακόμη σΧΙ1μα και να συνθέσετε την εικόνα. Μόλις η σύνθεση τελειώσει, την θέση του διακόπτη

παίρνει ένα βέλος που θα μας οδηγ11σει στο επόμενο έργο. Υπάρχουν εργασίες διαφορετικού

βαθμού δυσκολίας. Στην οθόνη με τον βυθό της λίμνης (για παράδειγμα), προστίθεται ένα

ακόμη πλήκτρο για την κίνηση των ψαριών.

]68



7. 2. 8.Εργαστl7Ρ Ι ΖωγραφΙΚΙ7ς

Γενικοί στόχοι

Εξοικείωση στη χρήση ολοκληρωμένου (πιο σύνθετου) περιβάλλοντος δημιουργίας.

Χρήση βιβλιοθηκών με λειτουργίες, και αναζήτηση σ' αυτές κατάλληλων "εργαλείων" για

την ολοκλήρωση του έργου. Σύνθεση εικόνας με τη χρήση γεωμετρικών σχημάτων, γραμμάτων.

Εισαγωγή στην έwοια της ολοκληρωμένης εργασίας σε περισσότερες από μία διδακτικές ώρες.

Ειδικοί στόχοι

• Να "καλούν" και να "εγκαταλείπουν" την εφαρμογ11 με σχεΤΙΚ11 αυτονομία.

• Να γνωρίζουν το περιβάλλον και την κλ11ση των λειτουργικών πλήκτρων (πχ. πάχος

γραμμ11ς κλπ).

• Να γνωρίζουν τον τρόπο καθαρισμού της οθόνης.

• Να είναι σε θέση να επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο για τις διαφορετικές εργασίες.

• Να γνωρίζουν την έwοια της κλειστής πεΡΙΟχ11ς.

• Να γεμίζουν με το χρώμα της επιλογής τους τις κλειστές περιοχές, χρησιμοποιώντας

το κατάλληλο εργαλείο (χωνί).

• α επιλέγουν με σχετική ευχέρεια αντικείμενα και να τα αποτυπώνουν στην οθόνη.

μετακινώντας τα στο κατάλληλο σημείο και χρησιμοποιώντας το κατάλληλο

στοιχείο (σφραγίδα).

• Να επιλέγουν αντικείμενο από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη.

• Να χρησιμοποιούν τα πλ11κτρα σμίκρυνσης και μεγέθυνσης για να προσαρμόσουν το

αντικείμενο στην εικόνα.

• Να αποτυπώνουν το αντικείμενο - σΧ11μα, ενσωματώνοντάς το στην εικόνα.

• α επιλέγουν τα "εργαλεία" σχεδίασης γεωμετρικών σχημάτων.

• α κατανοούν την διαδικασία σχεδίασης γεωμετρικών σχημάτων, το σημείο

εn.'iνησης (πχ. Κάτω αριστερό μέρος τετραγώνου), καθώς και τον τρόπο

αυξομείωσης του σχ11ματος (σύροντας το ποντίκι, και κρατώντας πατημένο το

αριστερό του πλήκτρο), μέχρι να οριστικοποιηθεί το μέγεθός του.

• α κάνουν κλικ στο σημείο που θέλουν να τυπωθεί το κείμενο - πρόταση.

• Να καλούν το παράθυρο συγγραφής κειμένου.

• Να αλλάζουν το set των χαραΚΤ11ρων από αγγλικά σε ελληνικά και το αντίστροφο.

• Να επιλέγουν γραφ11 κεφαλαίων 11 πεζών γραμμάτων.

169



Λ ίγα λόγια για την εφαρμογή

Σε αυτό το εργαστήριο ζωγραφΙΚ11ς που σου προσφέρει το πρόγραμμα που έχεις στα χέρια

σου, μπορείς να σχεδιάσεις και να χρωματίσεις με διαφορετικά χρώματα και πινέλα

χρησιμοποιώντας κάποιες από τις έτοιμες εικόνες που υπάρχουν ή φτιάχνοντας τις δικές σου.

Η εφαρμογή αυτή είναι ένα περιβάλλον δημιουργΙΚ11ς (σχολΙΚ11ς και εξωσχολικής)

απασχόλησης και εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιεί ως μέσο, ένα

εργαστήριο ζωγραφικής. Μέσα από το γνώριμο και οικείο αυτό περιβάλλον οι ΧΡ11στες

ζωγραφίζουν, σχεδιάζουν και φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες, παρουσιάσεις και εικόνες.

Ο καινοτόμος χαραKτl1ρας του «Εργαστηρίου ΖωγραφΙΚ11ς» έγκειται στη δυνατότητά του να

προσαρμόζεται στις ικανότητες διαφορετικών ηλικιών και νοητικών επιπέδων. Κατά συνέπεια

το ίδιο αυτό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά κάθε ηλικίας' . Στο εγχειρίδιο

αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα εργαλεία και οι δυνατότητες του προγράμματος, η

περιγραφ11 των εργαλείων του και τέλος δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμεύσουν για την

παραγωγ11 άπειρων προσωπικών συνδυασμών για τη δημιουργία εικόνων κ.α.

Περιγραφή

Το «Εργαστήρι ΖωγραφΙΚ11ς» διαθέτει αρκετά εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά ομαδοποιούνται

σε συγκεκριμένες ζώνες.

Μικρές Εικόνες

Συλλογή από μικρές εικόνες χωρισμένες σε κατηγορίες (πχ. ζώα, κτίρια, μέσα συγκοινωνίας,

φυτά, κτλ.). Με τα «βελάκια», 11 πατώντας το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού μπορείς να δεις μία

τις εικόνες που υπάρχουν σε αυη1ν την κατηγορία. Αφού έχεις διαλέξει εικόνα, με αριστερό

διπλό κλικ την ενσωματώνεις στη ζωγραφιά σου.
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Επεξεργασία Εικόνας

Με τα κουμπιά μεγέθυνσης <+> και σμίκρυνσης <->, μπορείς να αλλάξεις το μέγεθος μίας

εικόνας. Μπορείς να αλλάξεις τη θέση των μικρών εικόνων που έχεις επιλέξει 11 ακόμα και να

διαγράψεις κάποιες από αυτές όσο βρίσκεσαι στην επιλογή του συγκεκριμένου κουμπιού. Σε

περίπτωση που επιλέξεις το κουμπί «σφραγίδα» η εικόνα αποτυπώνεται στην οθόνη και

ενσωματώνεται στο έργο.

Καθαρισμός

Το πλήκτρο αυτό διαγράφει ό,τι έχεις κάνει στη συγκεκριμένη οθόνη.

Σπρέι

«Αφήνει» χρώμα, που γίνεται όλο και ποιο έντονο όταν δεν σύρουμε το ποντίκι μας.

Παλέτα: Γεωμετρικά Σχήματα

Περιέχονται τα εργαλεία γραμμής, τετραγώνου, κύκλου-έλλειψης. Όταν κάποιο από τα

εργαλεία αυτά είναι επιλεγμένο δεν έχουμε παρά να κάνουμε κλικ στο σημείο που θέλουμε να

ξεκιν11σει η σχεδίαση του και να σύρουμε μέχρι το σημείο που θέλουμε να σταματήσει. Πρέπει

να σημειώσουμε στο σημείο αυτό, ότι οι γραμμή έχει το πάχος και το χρώμα που έχουμε ήδη

επιλέξει.

(- ···1

Ι---l

Χρώματα

Εμφανίζονταιορισμένα από τα βασικά χρώματα που χρησιμοποιούν οι μικροί μαθητές για

τα έργα τους. Επιλέγουμε κάποιο από αυτά κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω του. Υπάρχει και

το κουμπί με το οποίο ανοίγει η παλέτα δημιουργίαςχρωμάτων με ανάμειξη των τριών βασικών

χρωμάτων. Μαζί με την Παλέτα Χρωμάτων εμφανίζεται και το «εργαλείο» πάχους γραμμ11ς. Η

μετακίνησητης ράβδου προς τα δεξιά επιφέρει μεγέθυνσητου πάχους του μολυβιού.
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Μεγέθυνση

Το κουμπί (button) με το σύμβολο (+) μεγαλώνει το αντικείμενο που επεξεργάζεστε.

Σμίκρυνση

Το κουμπί (button), με το σύμβολο (-) μικραίνει το αντικείμενο.

Αποθήκευση - Εκτύπωση

Η αποθήκευση καθώς και η εκτύπωση στην έκδοση αυτή γίνεται με έμμεσο τρόπο. Πατάμε

το πλήκτρο <Sclip> (Save to Clipboard). Το έργο αποθηκεύεται στο «πρόχειρο» του υπολογιστή

μας. Από εκεί μπορούμε να το αποθηκεύσουμε και να το εκτυπώσουμε επίσης.

Κείμενο

Σου δίνει τη δυνατότητα να προσθέσεις κείμενο στις δημιουργίες σου σε συνδυασμό με δύο

κουμπιά στη Δεξιά Βιβλιοθήκη που αφορούν το Κείμενο και την Παλέτα Χρωμάτων που

προβάλλεται αυτόματα. Με το κουμπί <β> έχεις τη δυνατότητα να καθορίσεις τη

γραμματοσειρά και το μέγεθος των γραμμάτων. Το χρώμα και το μέγεθος του κειμένου το

καθορίζεις από την παλέτα χρωμάτων. Αφού πληκτρολογ11σεις το κείμενο που επιθυμείς, πάτησε

<Σφραγίδα> για να το ενσωματώσεις στη ζωγραφιά σου.
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7.3 Περιβάλλοντα Logo

Γιατί Logo;

Το περιβάλλον της Logo ανταποκρίνεται σε όλες τις απαΙτΊισεις εκπαίδευσης και

διευκολύνει την υλοποίησ11 εργασιών. Από τη μία πλευρά, διαθέτει όλες τις δυνατότητες

ανάπτυξης πολυμέσων ενός σύγχρονου περιβάλλοντος υπολογιστΊl για παιδιά και από την άλλη.

η Logo αποτελεί μία γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από

παιδιά και έχει ισχυρά εργαλεία υλοποίησης εργασιών με διαφορετικούς βαθμούς

πολυπλοκότητας. Το σχολικό πρόγραμμα χτίζεται γύρω από διάφορες δραστηριότητες που

σχετίζονται με τους βασικούς τομείς εφαρμογής των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.

Το περιβάλλον αυτό έχει την ευχέρεια και παρέχει δυνατότητα δημιουργίας και προσαρμογ11ς

εξατομικευμένων μαθησιακών αντικειμένων. Χρησιμοποιώντας τα, το παιδί αποκτά βασικές

γνώσεις και ικανότητες εργασίας με διαφορετικά είδη πληροφοριών και των συνδυασμών τους.

Το θεωρητικό υπόβαθρο της Logo βρίσκεται στις αρχές γύρω από τη μάθηση που

εκφράστηκαν από τον Piaget και την Τεχνητή οημοσύνη. Την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι με την

στενή της έwοια που ασχολείται με την επέκταση της ικανότητας των μηχανών να εκτελέσουν

λειτουργίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ευφυείς αν τις εκτελούσαν άνθρωποι, αλλά με την

ευρύτερη έwοια, ως μιας γνωσΤΙΚΙ1ς επιστήμης που το ύφος της μεθοδολογίας της αντλείται από

τις θεωρίες της Πληροφορικής. Για τον Piaget δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός τΊις διεργασίας

της μάθησης από αυτό που μαθαίνεται. Για να κατανοήσουμε (για παράδειγμα). πως μαθαίνει το

παιδί αριθμούς πρέπει να μελετΊισουμε τους αριθμούς. Για τον περισσότερο κόσμο. τα

προηγμένα μαθηματικά είναι απροσπέλαστα από τα παιδιά.. Από την προοπτική του Piaget όμως

υπάρχουν συνδέσεις που ενυπάρχουν στον κύκλο της χελώνας (βασικό «εργαλείο» εξερεύνησης

της Logo) και στους φυσικούς μικρόκοσμους που αναπτύσσονται μέσα στο περιβάλλον αυτό. Ο

Piaget μεταξύ των άλλων στη θεωρία των ομαδΟΠΟ111σεων εκφράζει την άποψη ότι οι

αλγεβρικές μητρικές δομές παριστούν δραστηριότητες με ένα είδος εσωτεΡΙΚΙ1ς απλότητας. Την

ιδέα αυτή χρησιμοποίησε. σε συνδυασμό με την ιεραΡΧΙΚΙ1 δομ11 ΒΟUΓbaki, που αναφέρει ότι από

τα πρώτα χρόνια τους τα παιδιά αρχίζουν να αναπτύσσουν εμπειρία στην ταξινόμηση των υ960

πραγμάτων, για να κάνει απολογισμό της ανάπτυξης ποικίλων πεδίων γνώσης με την ορολογία

ενός συνεπούς συνόλου δομών, όπως είναι οι διεργασίες μέσα στο παιδικό μυαλό. Η χελώνα της

Logo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σκιαγραφήσει την ταυτοποίηση ενός δυναμικού συνόλου

μαθηματικών ιδεών και ως ένα μεταβατικό αντικείμενο που υπάρχει στο παιδικό περιβάλλον και

έρχεται σε επαφΙ1 με τις ιδέες.

Μ ια εκπαιδευτική προσέγγιση για τη Logo

Μπορούμε να εντοπίσουμε ορισμένες κοινές πρακτικές στη ΧΡΙ1ση της Logo:
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• διδασκαλία μαθηματικών (κλειστά πολύγωνα, πολύπλοκα σχήματα, γωνίες κλπ.),

• εναλλαΚΤΙΚ11 προσέγγιση διδασκαλίας της γεωμετρίας (γεωμετρία της χελώνας)

• έλεγχος της χελώνας (προσομοιώνοντας τη συμπεριφορά της),

• έλεγχος του υπολογιστΊ1 (χρησιμοποιώντας εντολές Logo με το σωστό τρόπο),

• διδασκαλία προγραμματισμού (χρησιμοποιώντας πιο πολύπλοκες εντολές και

διαδικασίες),

• διδασκαλία ζωγραφικής,

• δημιουργία πολυμέσων (11χος, εικόνα, κινούμενα σΧ11ματα, video),

• υλοποίηση εργασιών (projects).

Τα έξι πρώτα σημεία μπορούν να θεωρηθούν κάλλιστα ως μέρη του τελευταίου, που

αναφέρεται στην υλοποίηση εργασιών. Έτσι λοιπόν, οι εργασίες αποτελούν την πιο σημανΤΙΚ11

μέθοδο διδασκαλίας.

Η μεθοδολογία που βασίζεται στις εργασίες είναι πολύ γνωστή. Χρησιμοποιείται εδώ και

πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Η εκμάθηση με βάση την υλοποίηση μίας εργασίας ενισχύει

τη δημιουργία μαθησιαΚ11ς εμπειρίας, πράγμα που είναι ενδιαφέρον αλλά και σημαντικό για

τους μαθητές, όποιο κι αν είναι το αντικείμενο της μελέτης τους γεωγραφία, ιστορία ή

υπολογιστές.

Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα σημανΤΙΚ11 στην εκμάθηση της χρήσης της Logo και της

σύγχρονης τεχνολογίας γενικότερα. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα

και συμμετέχουν πιο ενεργά στη μάθηση όταν δουλεύουν για έναν συγκεκριμένο και σημαντικό

στόχο. Επιπλέον, η μάθηση δεν επιτυγχάνεται απλά με μεμονωμένες ασΚ11σεις. Αντίθετα, γίνεται

πιο ενδιαφέρουσα όταν η μαθησιαΚ11 εμπειρία απαιτεί ποικίλες γνωστικές ικανότητες στις οποίες

ενσωματώνεται η ατομική εμπειρία του μαθητΊ1.

Η επιτυχ11ς μάθηση είναι εκείνη που έχει νόημα, που είναι χρ11σιμη και που φαίνεται ότι

κατακτάται χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

7.3.1 One Key Logo

Το περιβάλλον αυτό διαθέτει μια σειρά από εργαλεία με στόχο την σχεδίαση, καθοδηγώντας

το ενεργό αντικείμενο με τις κατάλληλες οπτικοποιημένες εντολές κίνησης. Οι εντολές αυτές

αναγράφονται στο αντίστοιχο παράθυρο για την όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση της

λειτουργίας τους. Το αντικείμενο σχεδίασης που μπορεί να αλλάζει μορφ11, κινείται στην

επίπεδη οθόνη όπως ένα ρομπότ που το κατευθύνουμε από μακριά και το κοιτάμε από ψηλά.

γπάρχουν επίσης βιβλιοθ11κες αντικειμένων που μπορούν να μεγεθυνθούν 11 να σμικρυνθούν και
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να ενσωματωθούν στις δημιουργίες. Τέλος ένας συνθέτης μουσΙ1C11ς με νότες. δίνει τη

δυνατότητα σύνθεσης μελωδιών, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν από μια πλειάδα μουσικών

οργάνων, που εμπεριέχονται στην εφαρμογή.

Το περιβάλλον βοηθά στην εισαγωγιι σε έwοιες πρώιμου προγραμματισμού. Το πλήκτρο

αναίρεσης (Undo). που υπάρχει βοηθά στη δοκιμή πριν την τε) ικιι χρήση των εντολών.
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7. 3. 2 CQJ'lOon Logo

Ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό περιβάλλον για την εισαγωγΙ1 σε έwοιες πρώιμου

προγραμματισμού αλλά και απόκτησης δεξΙΟ111των στη ΧΡΙ1ση εργαλείων σχεδίασης. Η

εφαρμογή διαθέτει διαφορετικούςχαραΚ111ρεςγια ομάδες εργασιών, ώστε να δημιουργούνταιοι

κατάλληλοισυνειρμοίστους χρήστες της.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της, είναι η καταχώρηση των εντολών που «κρύβονται» κάτω

από τα πλήκτρα - οπτικοποιημένες εντολές, σε ένα «παράθυρο», για 111ν δημιουργία ιστορικού,

ώστε να προχωΡ11σουμε στην κατανόηση της δημιουργίας κάποιου προγράμματος. Επιπλέον

υπάρχει και η δυνατότητα αντικατάστασης του «ενεργού αντικειμένου σχεδίασης», με «σημείο

ελεύθερης σχεδίασης», γεγονός που μετατρέπει την εφαρμογή σε ένα πρόγραμμα ζωγραφικής με

σύρσιμο του ποντικιού.

Επισημαίνουμε εδώ ότι διαθέτει λειτουργία αναίρεσης (Undo). Η λειτουργία αυτή επιτρέπει

τον πειραματισμό με τη λειτουργία των εντολών και την ευκολότερη σύνδεση αιτίου 

αποτελέσματος.
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7. 3. 3 Ενσφηνώματα 1

Είναι το πρώτο πρόγραμμα της σειράς 'Ένσφηνώματα". κατάλληλο για μαθητές κι

εκπαιδευτικούς Α' Δημοτικού, Ειδικής και Προσχολικής Αγωγής. Στο σύνολό του

περιλαμβάνει: 76 προγράμματα με αντιστοιχίες. παζλ. εικόνων και αριθμών, χρώματα και

σχήματα, ασκήσεις μνήμης και παρατηρητικότητας, αισθητοποίηση αριθμών από 1-5,

προσθέσεις και αφαιρέσεις στην πεντάδα, 8 παιχνίδια εξοικείωσης, 64 ασκήσεις για εκτύπωση, 7

τραγούδια και 33 λεπτά video. Με επίπεδα βοήθειας σε κάθε εφαρμογ11, είναι χρηστικό και

λειτουργικό, δημιουργΙ1θηκε δοκιμάσθηκε και ΤΡΟΠΟΠΟ111θηκε μέσα στην εκπαιδευΤΙΚΙ1

διαδικασία με συνεχή παραηιρηση χρήσης και κατανόησης από τους μαθητές.

7.3.2 Ενσφηνώματα 2

Τα Ενσφηνώματα 2 αποτελούν Λογισμικό για τα μαθηματικά με πάνω από 55 εφαρμογές!

Περιλαμβάνει 3 κατηγορίες με 11 προγράμματα η κάθε μία με δραστηριότητες αισθητοποίησης

και σειροθέτησης των αριθμών από το 0-20 καθώς και παιχνίδια με πράξεις, 1 κατηγορία με 11

διασκεδαστικά ψηφιακά παιχνίδια εξοικείωσης και μαθηματικών και 1 κατηγορία με 8

προγράμματα πράξεων για άτομα με σοβαρές κινητικές δυσκολίες. Στόχος της ομάδας
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δημιουργίας, είναι η ευχρηστία του προγράμματος. η σωστή εφαρμογή στην εκπαιδευΤΙΚΙ1

διαδικασία, ώστε να μπορούν όλα τα παιδιά όσες δυσκολίες και να έχουν, να τα καταφέρνουν με

ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Για το λόγο αυτό δόθηκαν στο πρόγραμμα ορισμένα

μοναδικά χαρακτηριστικά:

Τρία επίπεδα β011θειας για κάθε εφαρμογ11. τα οποία αλλάζουν με το πάτημα του πλ11κτρου

[1] (στο βασικό πληκτρολόγιο) 11 κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί της μπάρας πλοήγησης.

Όσο αυξάνεται το επίπεδο βοήθειας. τόσο πιο εύκολο γίνεται για το παιδί να πετύχει τον

επιθυμητό στόχο. Σε αρκετές περιπτώσεις, βέβαια. αυτό μπορεί ν' αλλάξει τελείως τον

χαρακη1ρα της εφαρμογ11ς, όπως γίνεται σε πολλές από τις προσθέσεις και αφαιρέσεις. όπου

ενεργοποιώντας το επίπεδο β011θειας 3. φαίνεται το αποτέλεσμα της πράξης, οπότε το παιδί

μαθαίνει αντί να ερωτάται αν γνωρίζει την απάντηση, όπως συμβαίνει όταν το πρόγραμμα

«τρέχει» χωρίς β011θεια.

ΣημανΤΙΚΙ1 είναι και η χρ11ση του πλΙ1κτρου [Space bar] με την οποία αλλάζουν κάποια

χαρακτηριστικά της εφαρμογής ή αυη1 αλλάζει τελείως (από οριζόντια πράξη περνάμε σε

κάθετη, από πρόσθεση σε αφαίρεση κα).

Σε όλες τις δραστηριότητες. είναι δυνατό να "παγώσουμε" το πρόγραμμα και να

ενεργΟΠΟ111σουμε τη ζωγραφική πάνω στη οθόνη. κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [CTRL] και

κάνοντας δεξί κλικ. Η δυνατότητα να "σκιτσάρουμε" πάνω στην εφαρμογή με όποιο χρώμα

θέλουμε. αποδεικνύεται πολύ ΧΡ11σιμη. όταν προσπαθούμε να βοηθ11σουμε το παιδί να τα

καταφέρει πιο εύκολα. Εάν χρειασθεί να σβήσετε τμήμα των όσων έχετε "σκιτσάρει",

χρησιμοποιήστε από τον επιλογέα χρωμάτων το μαύρο χρώμα το οποίο λειτουργεί σαν σβήστρα.

Καθάρισμα όλης της οθόνης γίνεται με πατημένο το πλήκτρο [CTRL] + [2].

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι η άμεση β011θεια χρήσης για τον εν11λικο που

καθοδηγεί το παιδί και η οποία εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο [Η] ή το αντίστοιχο κουμπί

στη μπάρα πλ011γησης. Στο κείμενο που εμφανίζεται περιγράφονται οι διδακτικοί στόχοι, τα

επίπεδα β011θειας, η χρήση της μπάρας πλοήγησης και των πλ11κτρων καθώς και κάποιες ιδέες

για τη χρ11ση της κάθε εφαρμογι1ς.

Στην περίπτωση που για οποιοδ11ποτε λόγο θέλουμε να ξεκινήσουμε μια δραστηριότητααπό

την αρχή, πατάμε το πλ11ΚΤΡΟ [R].

Τα «Ενσφηνώματα 2» έχουν ενσωματωμένη την εναλλαΚΤΙΚ11 χρήση joystick στη θέση του

ποντικιού. ώστε να βοηθηθούν παιδιά που δυσκολεύονται με το ποντίκι. Πατώντας το πλ11ΚΤΡΟ

[.1] 11 το αντίστοιχο κουμπί στη μπάρα πλοήγησης, εναλλάσσεται η χρ11ση ποντικιού - joystick.

~την περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο ένα jO)Tstick, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη θέση

του ποντικιού τα βελάκια κίνησης και το αριστερό [Ctrl] από το πληκτρολόγιο. Προσωριν11
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ανάκτηση του ελέγχου γίνεται με κύλιση του ποντικιού προς τα δεξιά. ΑφΙ1νοντας για λίγο το

ποντίκι, επανέρχεται ο έλεγχος και πάλι στο joystick.

Στην τελευταία κατηγορία προγραμμάτων, υπάρχουν εφαρμογές τύπου "Scanning", οι

οποίες λειτουργούν μόνο με το πάτημα ενός κλικ στο ποντίκι ή στο joystick, για χρήση κυρίως

από παιδιά με σοβαρές κινητικές δυσκολίες. Στα προγράμματα αυτά, ένα αντικείμενο σήμανσης

μετακινείται αυτόματα σε ρυθμιζόμενη ταχύτητα από την μια πιθανή απάντηση στην άλλη,

μέχρι να κάνει ένα κλικ ο μαθηΤ11ς.

Υπάρχει ενσωματωμένη η δυνατότητα της 'Άυτόματης Λειτουργίας" ώστε, όταν το παιδί

ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλΙ1ψεων μιας εφαρμογής, αυτόματα μεταφέρεται

στην επόμενη της ίδιας πάντα κατηγορίας προγραμμάτων. Η λειτουργία αυΤ11 ενεργοποιείται από

την μπάρα πλοήγησης.

Για λόγους στατιστικούς ή ερευνητικούς, ενσωματώθηκε μια λειτουργία καταγραφΙ1ς, η

οποία ενεργοποιείται στη αρχική οθόνη. Μπορούμε να καταγράψουμε τα δεδομένα χρήσης έως

και 20 παιδιών τα οποία αποθηκεύονται στον φάκελο Data που βρίσκεται εκεί που θα

εγκαταστήσετε το πρόγραμμα. Ακόμη και σε περίπτωση που δεν ενεργΟΠΟ111σετε την

καταγραφή, τα δεδομένα ΧΡΙ1σης καταγράφονται χωρίς όνομα στο αρχείο userO.ini στον φάκελο

Data. Η καταγραφή δεν είναι δυναΤ11 με ενεργοποιημένη την αυτόματη λειτουργία.

Πολλές από τις παραπάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες κάνοντας κλικ στα αντίστοιχα

κουμπιά της μπάρας πλοήγησης, η οποία εμφανίζεται ή κρύβεται όταν παΤ11σουμε το πλήκτρο

[SHIFT]. Ανάλογες λειτουργίες αντιστοιχούν και σε ορισμένα βασικά πλήκτρα στο

πληκτρολόγιο.

7.3.3 Το Σπίτι μου και το Σχολείο μου

Το λογισμικό Το Σπίτι μου και το Σχολείο μου προσφέρει αναλυτικά, διερευνητικά

περιβάλλοντα, όπου τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση, γλωσσικές και αναπτυξιακές

διαταραχές, μαθαίνουν για αντικείμενα και δραστηριότητες που συναντά κανείς στις
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καθημερινές του συνήθειες. Το λογισμικό αυτό δομεί τις λειτουργικές γλωσσικές τους

δεξιότητες και τα βοηθά να αναπτύξουν την αυτονομία τους. Παράλληλα, αποτελείται από δύο

<<ομιλούνΤα» εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν παιδιά με

Βαριά Νοητική Καθυστέρηση και σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες να κατανοήσουν και να

εκφράσουν τη γλώσσα που συναντούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Κάθε πρόγραμμα χρησιμοποιεί τέσσερις ελκυστικές σκηνές, προκειμένου να διδάξει

περισσότερα από 100 κοινά λΙ1μματα που περιέχονται στο λεξιλόγιο. Μπορεί κανείς να διδάξει

όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο σκηνικό ή να διαλέξει κάποια από αυτά.

Τα προγράμματα αυτά δεν είναι μόνο ευχάριστα στη χρήση, αλλά, συγχρόνως, όπως

προαναφέραμε, δομούν τις λειτουργικές γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών και τους δίνουν τη

δυνατότητα να αναπτύξουν την αυτονομία τους.

Το Σπίτι μου

Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν την αυτονομία τους μέσα στο σπίτι.

Συγκεκριμένα, θα διδαχθούν περισσότερα από 100 λήμματα του λεξιλογίου που μπορεί να βρει

κανείς σε τέσσερα διαφορετικά δωμάτια: σαλόνι, κουζίνα, κρεβατοκάμαρα και μπάνιο.

Το Σχολείο μου

Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδανικό για την προετοιμασία των παιδιών για τις σχολικές εμπειρίες.

Μπορεί κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε 100 λήμματα του λεξιλογίου τα οποία αντιστοιχούν σε

τέσσερα σχολικά περιβάλλοντα: στην τάξη, στην αυλή, στο κυλικείο και στο διάδρομο, στην

αίθουσα εκδηλώσεων.

7.3.4 HotPotatoes

Το HotPotatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορούμε να

δημιουργήσουμεασΚΙ1σεις διαφόρων μορφών για ΧΡΙ1ση είτε μέσω του διαδικτύου είτε σε δίκτυο

υπολογιστών είτε στον προσωπικό μας υπολογιστή. Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα

(freeware) για εκπαιδευτικούς σκοπούς και είναι πνευματική ιδιοκτησία του Researcl1 and

Developl11ent teal11 at tl1e University ofVictoria HUl11anities COl11puting and Media Centre.
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Το Γλωσσικό Πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα πρωτότυπο γλωσσικό πρόγραμμα που

παρέχει μια συστημαΤΙΚ11 πολυαισθητηριαΚ11 προσέγγιση για την εκμάθηση των δεξιοτήτων

επικοινωνίας, λόγου, γραφής και ανάγνωσης και είναι πνευμαΤΙΚ11 ιδιοκτησία του ΤΗΕ

ΜΑΚΑΤΟΝ VOCABULARY DEVELOPMENT PROJECT 1997 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ.

ΜΑΚΑΤΟΝ είναι η επωνυμία του Προγράμματος Ανάπτυξης του Λεξιλογίου ΜΑΚΑΤΟΝ

(MVDP). Το ΜΑΚΑΤΟΝ ΕΛΛΑΣ είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του MVDP στην Ελλάδα και

εδρεύειστο Ίδρυμα για το Παιδί 'Ή ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ".

Όσο καλά και αν έχουν σχεδιαστεί τα σύμβολα, η χρ11ση τους μπορεί να είναι λειτουργική

μόνο όταν λάβουμε υπ' όψιν τις ανάγκες του κάθε χρήστη - το επίπεδο κατανόησης, τις

επικοινωνιακές του ικανότητες, το κίνητρο για επικοινωνία, την ικανότητα συγκέντρωσης, τις

ευκαιρίες για επικοινωνία, την προτίμηση για χρήση νοημάτων και / 11 συμβόλων - και τις

ικανότητες του συνδιαλεγόμενου.

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

πρόγραμμα αν11κουν πέντε ειδών ασκήσεις: JClose, JMatch, JQUiZ, JCross, JMix. Στα πρόσθετα

ανήκουν επίσης πέντε ειδών ασκήσεις: .JGloss, JGloze, Find it 3.1a, Find it 3.1b, Mel110ry Gal11e.

Από αυτά τα 1Ο είδη ασκήσεων τα 4 μόνο μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη

εφαρμογή έτσι ώστε να καλύπτουν τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει στην αρχ11: να μπορεί ένα

παιδί με ελαφριά ή μέτρια νοητική υστέρηση να χειριστεί μόνο του το πρόγραμμα και να

λειτουργήσει αυτόνομα και κριτικά με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Με

αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει την ικανοποίηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων που

προσφέρει το λογισμικό, από τις προσαρμοσμένες ασκήσεις που ο εκπαιδευτικός έχει

προετοιμάσει για το συγκεκριμένο μαθητή.

Έτσι παρόλο που ο μαθητής δουλεύει «μόνος του», στην ουσία δουλεύει σε ασκήσεις

δομημένες εκ των προτέρων από το δάσκαλό του, αποκλειστικά για αυτόν. Οδηγείται έτσι χωρίς

φανερή καθοδ11γηση, βήμα - βήμα, σε ασκήσεις με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, οι οποίες

μπορούν να επαναληφθούν όσες φορές επιθυμεί ο μαθητής, για μεγαλύτερη εμπέδωση.

ΑυτΊ1ν την ιδιαιτερότητα της ελευθερίας των κινήσεων που προσφέρει το λογισμικό και της

μη φανερ11ς καθοδήγησης που εμπεριέχουν οι ασκήσεις, δίνουν το πλεονέκτημα της

ικανοποίησης, ότι κατακτήθηκε ένας στόχος, μέσα από την προσωΠΙΚ11 προσπάθεια του μαθηη1,

αυξάνοντας έτσι την αυτοεκτίμησ11 του. Με τα χαρακτηριστικά αυτά συμφωνεί και το βασικό

προφίλ της ΕναλλαΚΤΙΚ11ς ΔιδαΚΤΙΚ11ς του Ενεργού Υποκειμένου που σε σχέση με το μαθηη1

επιδιώκει να λαμβάνει υπόψη τα ερωη1ματα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, να εναρμονίζει
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τη διδασκαλία με τη διαφορετικότητα των μαθητών, να προωθεί τη διανοηΤΙΚ1Ί ενηλικίωση και

την υπευθυνότητα στο περιβάλλον του σχολείου.

Οι ασκήσεις JQUiZ περιέχουν προτάσεις με εικόνες που αφιΊνουν κενό για να απαντηθεί

από το μαθηηΊ έχοντας να επιλέξει ανάμεσα σε δύο άλλες εικόνες. Η ποικιλία των επιλογών

εξαρτάται αποκλειστικά από την ικανότητα και την ευχέρεια του μαθητή να εντοπίζει την

προσοχιΊ του στις λεπτομέρειες που θα τον οδηγήσουν στη σωστή απάντηση. Γι' αυτό ο

δάσκαλος πρέπει να κρίνει αν θα μπορεί ο μαθηηΊς του να αντιμετωπίσει άσΚ11ση με πολλές

παραμέτρους (συγκέντρωση προσοχής, διάκριση λεπτομερειών, γνώση περιεχομένου 2 ή

περισσοτέρων εικόνων).Το σωστό επιβραβεύεται με ένα μεγάλο χαμογελαστό πρόσωπο, ενώ το

λάθος με ένα μικρό στεναχωρημένο πρόσωπο.

Οι ασκήσεις JMix ανακατεμένης πρότασης περιέχουν εικόνες ιΊδη γνωστές στο μαθηηΊ, τις

οποίες με την τεχνική του «σύρε κι άσε» τοποθετεί στη σειρά που νομίζει ότι είναι η σωσηΊ. Κι

εδώ το σωστό επιβραβεύεται με ένα μεγάλο χαμογελαστό πρόσωπο, ενώ το λάθος με ένα μικρό

στεναχωρημένο.

Οι ασκήσεις JMatch χρησιμοποιούν επίσης την μέθοδο «σύρε κι άσε», στην οποία

παρουσιάζονται εικόνες σε δύο σηΊλες και ζητάμε από το μαθηηΊ να τις ταιριάξει σέρνοντάς τις

να έρθουν η μία δίπλα στην άλλη.

Οι ασκήσεις Memory Game παρουσιάζουν ένα ενιαίο - αυτόνομο θέμα. Στις ασκήσεις

αυτές, 8 ίδια ζευγάρια εικόνων πρέπει να ανοιχτούν αφού εντοπιστούν τα όμοιά τους. Η

διαμόρφωση και οι αλλαγές των ασκήσεων έχουν να κάνουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

μαθητή στον οποίο αναφέρονται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80

Εκπαιδευτικό Λογισμικό στην αγωγΙ1 παιδιών με Αυτισμό

Σύμφωνα με την Murray (J 997) «το οποιοδήποτε αυτιστικό άτομο μπορεί να είναι άνετο

στον χειρισμό υπολογιστή και μπορεί να σχετισθεί με χαρά με κάποιον ενημερωμένο που

προσπαθεί να τον βοηθήσει στον χειρισμό του υπολογιστή». Ακόμα, η κατάσταση ενός

αυτιστικού άτομου δεν κινδυνεύει να χειροτερέψει λόγω της συνεχούς προσιΊλωσής του στον

υπολογιστή γιατί ούτως η άλλως διακατέχεται από εμμονές (obsessions). Αντίθετα, η μονομανία

του με τον υπολογισηΊ μπορεί να το οδηγήσει σε ευεργετικά και θεραπευτικά για αυτό

αποτελέσματα και σε βελτίωση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τον θεραπευηΊ του.

Κάτω από αυτά τα δεδομένα, υπάρχουν οι παρακάτω σοβαροί λόγοι (Murray, 1997) για τους

οποίους συνιστάται η χρήση Η/Υ σε αυτιστικά άτομα:

• Ο υπολογισηΊς παρουσιάζει στο αυτιστικό άτομο καταστάσεις με ξεκάθαρα όρια.

Οτιδήποτε συμβαίνει στα πλαίσια του υπολογιστικού συστήματος μπορεί να γίνει

κατανοητό από ένα μόνο κανάλι προσοχής (attention).

• Μέσω του Η/Υ το αυτιστικό άτομο έρχεται σε επαφιΊ με καταστάσεις απομονωμένες

από το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν. Οι πληροφορίες που

παρουσιάζονται δεν απαιτούν την πρόσβαση στο γενικότερο πλαίσιο (context) για να

γίνουν κατανοητές.

• Μέσω του Η/Υ επιτυγχάνεται ελεγχόμενη παρουσίαση συγκεκριμένων ερεθισμάτων,

οπτικών, ακουστικών και σπανιότερα απτικών.

• Η συμπεριφορά του Η/Υ διέπεται από προβλέψιμους κανόνες λειτουργίας επομένως

είναι δυνατόν να τεθεί υπό έλεγχο.

• Οι λανθασμένες αντιδράσεις του ατόμου με τον Η/Υ είναι ασφαλείς. Ο Η/Υ

προσφέρει την ευκαιρία για διόρθωση στην περίπτωση που ο χριΊστης κάνει κάποιο

λάθος (δυνατότητα Undo). Αποτελεί έτσι ασφαλές περιβάλλον για περηΊγηση.

• Ο Η/Υ είναι ένα μέσο που προσφέρει ένα περιβάλλον τροποποηΊσιμο το οποίο

δύναται να προσαρμοστεί, ως ένα βαθμό, στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.

• Υπάρχει δυνατότητα λεκτικιΊς και μη λεκτικιΊς έκφρασης.
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• Ο υπολογιστής συμπεριφέρεται σαν τον ιδανικό σύντροφο γιατί αντιδρά σε κάθε

δράση του χρήστη αλλά συγχρόνως κατευθύνεται μόνον από τις επιλογές του.

Αντιδρά δηλαδή αμέσως αλλά σου δίνει όσο χρόνο θέλεις για να αντιδράσεις. Η

αλληλεπίδραση του αυτιστικού ατόμου με τον υπολογιστή γίνεται με τρόπο κοινού

ενδιαφέροντος (cotropical).

Noesis: Το Noesis στοχεύει στην εκπαίδευση των παιδιών με προβλήματα αυτισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, η εφαρμογ11 προσαρμόζει

ανάλογα την εκπαιδευΤΙΚΙ1 διαδικασία. Έτσι για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να

παρακολουθείτο πόσο αγχώδης είναι η εκπαιδευτιΚ'lιδιαδικασίαγια ένα παιδί με αυτισμό μέσω

ενός ειδικά σχεδιασμένου ρολογιού το οποίο εκπέμπει ασύρματα τα βασικά βιολογικά σΙ1ματα

του μαθηΤ11 (καρδιακούς παλμούς, θερμοκρασία κ.λπ.). Παράλληλα, μέσω ειδικών ασύρματων

ετικετών (RFID), οι οποίες τοποθετούνται στα εκπαιδευτικά παιχνίδια του παιδιού,

επιτυγχάνεται ο εντοπισμός των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών του κατά τη διάρκεια της

μαθησιακής διαδικασίας. Το Noesis, τέλος, για να βοηθήσει την κοινωνικοποίησητων παιδιών

με αυτισμό παρακολουθεί την αλληλεπίδραση που έχει ο μαθητής με ένα ειδικά σχεδιασμένο

ρομπότ. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονταιαπό το Noesis μεταφέρονται στον εκπαιδευτικό, ο

οποίος μπορεί έτσι να διαγνώσει ευκολότερα τις ιδιαίτερες μαθησιακές δυσκολίες του κάθε

παιδιού, καθώς και να παρακολουθήσειτην πρόοδό του.

8.1 Χρήση εικονικής πραγματικότητας σε αυτιστικά άτομα.

Όπως παρουσιάστηκε, η εικονΙΚ11 πραγματικότητα (VR) έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με

επιτυχία στην θεραπεία «φοβιών» αλλά και σε παρέμβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχει

επίσης ξεκινήσει έρευνα για να κατανοηθεί σε ποιο βαθμό οι αισθήσεις επηρεάζονται από την

ψευδαίσθηση της εικονικής πραγματικότητας.

Οι Strickland et al. (1995) και Strickland (1997) έχουν καταγράψει μία σειρά από

χαρακτηριστικά της τεχνολογίας VR τα οποία την καθιστούν κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί

από αυτιστικά άτομα.:

Η εμβυθισΤΙΚΙ1 (il11l11ersive) VR μπορεί να απομονώσει τα άτομα από το περιβάλλον τους

και να τα αφΙ1σει να συγκεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο σκηνικό. Η πολυπλοκότητα της

σκηνΙ1ς είναι ελεγχόμενη.

Η VR επιτρέπει αλλεπάλληλη περιορισμένη μεταβολ11 του περιβάλλοντος με στόχο την

γενίκευση πράξεων σε όμοια σκηνικά. Προσφέρει ένα ασφαλές, ελεγχόμενο σκηνικό για

άθηση πράξεων της καθημερινΙ1ς ζωι1ς.
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Τα νοητικά σΧΙ1ματα (thougl1t patterns) των αυτιστικών ατόμων είναι περισσότερο οπτικά

και η VR χρησιμοποιεί αυτή ειδικά την ικανότητα της οπτικής αντίδρασης (response).

Η καθυστέρηση ενημέρωσης (lag) ενός VR συσηιματος μπορεί να μην είναι τόσο

προβλημαΤΙΚ11 για ένα αυτιστικό άτομο, αλλά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να

αποβεί χΡΙ1σιμη στην μαθησιαΚ11 διαδικασία.

Ένας VR μαθησιακός κόσμος αποτελεί ένα ιδιαίτερα ρεαλιστικό και εύκολο, αλλά λιγότερο

επικίνδυνο περιβάλλον, το οποίο συγχωρείται λάθη, για ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών με τις

λειτουργίες της καθημερινΙ1ς ζωι1ς.

Η παρούσα κατάσταση της τεχνολογίας VR τονίζει τα αντιληπτικά ερεθίσματα της όρασης

και τη ακοής, παρά της αφΙ1ς η άλλων αισθι1σεων. Ειδικά στο αυτισμό, η όραση και η αΚΟΙ1

έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην εκμάθηση αφηρημένων εwοιών (Jordan & Powell,

1990). Τα αυτιστικά άτομα, επίσης, τονίζουν ότι τα νοητικά τους σχήματα είναι πρωταρχικά

οπτικά.

Η χΡΙ1ση ανιχνευτών θέσης/ προσανατολισμού δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των

ενεργειών ενός αυτιστικού ατόμου, επιτρέποντας στο σύστημα να αυτοπροσαρμόζεται ανάλογα

με τις αντιδράσεις του. Αφού περισσότερα από τα μισά αυτιστικά άτομα δεν μαθαίνουν ποτέ να

επικοινωνούν, ένα τέτοιο σύστημα επιτρέπει επίδραση σε εικονικές σΚ11νές χωρίς φωνητικές

οδηγίες από διδάσκοντες.

Σε περιορισμένη σειρά σχετικών πειραμάτων (Strickland et al., 1995) τα αποτελέσματα

δείξανε μία ενθαρρυντική προσαρμογή μικρού αριθμού αυτιστικών ατόμων στην τεχνολογία

VR. Τα άτομα αναγνώρισαν γνωστά εικονικά αντικείμενα και ιδιότητες τους, τα εντόπισαν και

κινΙ1θηκαν προς αυτά τα αντικείμενα, ενώ ήταν εμβυθισμένοι στο VE. Χρειάζεται όμως

περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί το κατά πόσον μπορούν να γενικεύσουν στα

διαφορετικά περιβάλλοντα.

Γενικά η VR προσφέρει την δυνατότητα ελέγχου και ρύθμισης ενός τεχνητού υπολογιστικού

περιβάλλοντος έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τις προσδοκίες και τις ανάγκες ενός

αυτιστικού ατόμου. Οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι αυηι η δυνατότητα μπορεί να αποβεί

ιδιαίτερα χρήσιμη στο να βοηθ11σει αυτά τα άτομα να μάθουν να αντιδρούν καλύτερα στον

πραγματικό κόσμο.

Ενώ δεν έχουν αναφερθεί επιτυχημένες εφαρμογές παρόμοιων συστημάτων, η εφαρμογ11 της

τεχνολογίας VR δείχνει να υπόσχεται πολλά στην κατεύθυνση της γλωσσΙΚ11ς ανάπτυξης σε

άτομα με σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες και συγκεκριμένα με την δημιουργία διαχειρίσιμων

(l11anipulable) τρισδιάστατων αντικειμένων που απεικονίζουν το νόημα δισδιάστατων συμβόλων
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(Jordan, 1995a). Οι εργασίες σε αυτΊ1ν την περΙΟχ11 είναι ενθαρρυντικές και για τα άτομα με

αυτισμό.

Τέλος όπως 11δη αναφέρθηκε, οι Hirose et al. (1997) έχουν κάνει χρήση τεχνολογίας

εικονΙΚ11ς πραγματικότητας στην εφαρμογ11 της ψυχοθεραπευΤΙΚ11ς τεχνικής του «κουτιού με

άμμο» με στόχο την διάγνωση και θεραπεία ατόμων με αυτισμό. Ασθενείς αφ11νονται να

παίξουν σε ένα «κουτί με άμμο» και τα σχήματα που δημιουργούν αναλύονται αργότερα με

στόχο την διαπίστωση των ψυχολογικών τους προβλημάτων. Στην περίπτωση του εικονικού

κουτιού με άμμο γίνεται χρήση μεγάλου προβολικού συστΊ1ματος απεικόνισης (120 ιντσών)

καθώς και συσκευής τύπου «ραβδιού» (wand) για συσκευ11 εισόδου. Το σύστημα δεν είναι

στερεοσκοπικό και έχουν γίνει ορισμένες μη ρεαλιστικές μετατροπές στην απεικόνιση και τις

δυνατότητες της κίνησης του χεριού για να βελτιώσουν την επιδεξιότητα με την οποία ενεργεί ο

χΡ11στης. Γενικά δίνεται στο χΡ11στη η δυνατότητα να διαλέξει την υφ11 και το υλικό/ χρώμα του

εδάφους, να διαμορφώσει την επιφάνεια του εδάφους και να τοποθετήσει στο ΥΕ σειρά

γνωρίμων αντικειμένων τα οποία επιλέγει. Τελικά διαπιστώθηκε ότι η αυτόματη καταγραφή

στοιχείων από το σύστημα μπορεί να βοηθήσει την περαιτέρω ανάλυση και διάγνωση της

κατάστασης του ατόμου μετά το πείραμα.

8. J. J Επιστροφι] στο σπίτι

Το αυτιστικό παιδί παρουσιάζει αδυναμία πρόσληψης της τρέχουσας πραγματικότητας και

έλλειψη ικανότητας συμμετοχής στο συμβολικό παιχνίδι που οφείλεται στην απουσία

φαντασίας. Με δεδομένα τα παραπάνω και με την υπόθεση ότι 11 οθόνη ενός Η/γ όπου

προβάλλεται σειρά κινουμένων σχεδίων, μπορεί να προσελκύσει τη προσοχή ενός αυτιστικού

παιδιού, είναι δυνατή, 11, με καλύτερους όρους εκπαίδευση του.

Το σενάριο της σειράς κινουμένων σχεδίων, παρουσιάζει τον μη αυτιστικό Νίκο να φτάνει

από το σχολείο, στο σπίτι του και να ασχολείται με καθημερινές τυποποιημένες εργασίες, για το

υπόλοιπο της ημέρας μέχρις ότου το βράδυ πάει για ύπνο. Οι καθημερινές αυτές εργασίες
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εμφανιζόμενες στην οθόνη. σε διαδοχική ακολουθία και συνοδευόμενες με κατάλληλες κάρτες

εικονίδια, στοχεύουν στη διέγερση του ενδιαφέροντος, προς μίμηση του αυτιστικού Γιάwη, για

όσα ο Νίκος δηλ. το παιδάκι της οθόνης πραγματοποιεί όταν επιστρέφει από το σχολείο.

Επιπρόσθετα το σενάριο αυτό έχει τους παρακάτω εκπαιδευτικούς στόχους

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Ι. Αίτιο-Αποτέλεσμα

2. Διαδοχή των καθημερινών δραστηριοτήτων

3. Οπτικο-κινητικό συντονισμό

4. Αναγνώριση και κατανόηση συμβόλων

5. Κατανόηση λεκτικών εwοιών.

6. Συμβολικό παιχνίδι

7. Βελτίωση στη συγκέντρωση της προσοχής

8. Συγκέντρωση προσοχής σε λειτουργικά ερεθίσματα

9. Αυτονόμηση στη χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος.

10. Εξοικείωση στη χρήση Η.Υ.

Παράλληλα, σε διάφορα σημεία του εικονικού κόσμου, το παιχνίδι σβΙ1νει και εμφανίζεται

εικονίδιο με επιλογές.

• Βλέπω τηλεόραση

• Παιχνίδι ερωτήσεων-απαντήσεων.

Στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ερωτήσεων - Aπαντllσεων για τα αυτιστικά άτομα,

κυρίαρχο ρόλο παίζει η απόλυτη κατανόηση των ερωτllσεων, ώστε να μπορούν να απαντούν

χωρίς να μας ενδιαφέρει αν η απάντηση είναι σωστll ή λάθος. Δηλ. Ο σκοπός είναι η γνωριμία

του μηχανισμού Ερώτηση - Απάντηση. Ο υΠOλOγιστll με τις δυνατότητες εικόνας, κειμένου &

Ι1χου είναι δυνατόν να υποβοηθ11σει σημαντικά στην παραπάνω εκπαιδευΤΙΚΙ1 διαδικασία.

186



8.1.2 «Πίνακας διπλιjς εισόδου»

Πατώντας με το ποντίκι στα ζάρια επιλέγετε τυχαία σΊ1ιλη (χρώμα) και γραμμή (βούλες).

Πρέπει λοιπόν να διαι έξετε από τις κάρτες με τα χρώματα την κατάλληλη και να τη «σύρετε»

έχρι την στήλη που υποδεικνύει το ζάρι με τις βούλες.

Υπάρχει και το πλΙ1ΚΤΡΟ βοήθειας το οποίο εμφανίζει σημάδι για τη γραμμή και τη σΊ1ιλη

στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί η κάρτα ώστε να κερδίσετε ένα βαθμό. Στο σημείο που

τοποθετείτε σωστά την κάρτα εμφανίζεται ένα κουτί με κάποιο δώρο. και τα ζάρια κινούνται για

την επόμενη τυχαία θέση. Κάποια στιγμΙ1 οι κάρτες θα τελειώσουν και τότε νικητής θα είναι

αυτός που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς.

8.2 Λογισμικού αιτίου/αποτελέσματος

8.2.1 Κυκλοφοριακή αγωγι]

Μετά από μία μεγάλη καταστροφ11 σε κάλεσαν ως συγκοινωνιολόγο να βάλεις τα σΙ1ματα

στους δρόμους της πόλης. Η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνεις είναι να ασφαλτοστρώσεις

τους δρόμους και να χαράξεις τις σωστές γραμμές. Όλη αυΊ11 η δουλειά θα γίνει με τα Σχέδια

Γεμίσματος και την Παλέτα με τα Γεωμετρικά Σχήματα. Όλοι οι δρόμοι είναι διπλής

κατεύθυνσης και έχουν μόνο μία λευκή διακεκομμένη γραμμή στη μέση. Αποφάσισε πού θα

τοποθετήσεις αργότερα το σχολείο και φτιάξε διάβαση πεζών. Αποθήκευσε το έργο σου ως

signl.

Τη δεύτερη ημέρα θα τοποθετήσεις τα σι1ματα. Στο σταυροδρόμι τοποθέτησε ένα STOP για

τα αυτοκίνητα που έρχονται από το βουνό, καθώς και γι' αυτά που έρχονται από την πόλη, στο

δρόμο που βρίσκεται κάθετα στην οθόνη σου. Ο δρόμος που βρίσκεται το σχολείο είναι

αδιέξοδο. Μην ξεχάσεις να τοποθετήσεις έξω από το σχολείο το κατάλληλο σήμα.

Την τρίτη ημέρα μπορείς να ξεκινΙ1σεις να χτίζεις τα σπίτια. Η πεΡΙΟΧΙ1 που έχεις στην οθόνη

σου είναι μία γειτονιά μακριά από το κέντρο. Ξεκίνησε από το σχολείο και φτιάξε στη συνέχεια
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κάποια μαγαζιά. Π.χ. φούρνο. κρεοπωλείο, βιβλιοπωλείο και ό.ΤΙ άλλο νομίζεις ότι είναι

απαραίτητο. Τέλος μπορείς να φυτέψεις τα δέντρα και λουλούδια στην πόλη.

8.2.2 Ο κόσμος του βυθού

Έχεις πάρει τη μάσκα σου και παρατηρείς το βυθό της θάλασσας. Χώρισε την οθόνη με μια

γαλάζια οριζόντια γραμμή σε δύο κομμάτια. Γέμισε τις επιφάνειες με ό,τι χρώμα θέλεις. Στον

πυθμένα της θάλασσας με το σπρέι φτιάξε την άμμο.

Διάλεξε τις κατηγορίες με τις Μικρές Εικόνες και συγκεκριμένα αυτή με τα ψάρια.

Ξεκίνησε να βάζεις στον πυθμένα, κοχύλια, φύκια και ό,τι άλλο νομίζεις ότι ταιριάζει κτλ. Τώρα

μπορείς να ξεκινήσεις να βάζεις διαφόρων ειδών ψάρια. Μην ξεχνάς ότι μπορείς με τα πλΙ1κτρα

Μεγέθυνσης και Σμίκρυνσης.

8.2.3 Ζωολογικός ΚΙ7πος 17 Τροπικό Δάσος

Φτιάξε το τοπίο από ένα τροπικό δάσος.

Βάλε δέντρα διαφόρων ειδών, καθώς και λουλούδια από τις κατηγορίες Μικρών Εικόνων.

Όταν τελειώσεις μην ξεχάσεις τα άγρια ζώα. ΕπειδΙ1 κάποια από τα ζώα τείνουν να

εξαφανισθούν έφτιαξαν ένα ζωολογικό κήπο για να τα προστατέψουν. Τοποθέτησε όποια ζώα

θέλεις στον καμβά μακριά το ένα από το άλλο. Διάλεξε την Παλέτα με τα Γεωμετρικά Σχήματα

και τα Σχέδια Γεμίσματος για να τους φτιάξεις κλουβιά. Επίσης βάλε δέντρα. λουλούδια και ό.ΤΙ

άλλο νομίζεις ότι χρειάζεται.

8.2..:1 Η Φάρμα των Ζώων

Η Φάρμα των Ζώων είναι μία μΙΚΡΙ1 κοινωνία με ζώα. Χρησιμοποίησε τα Σχέδια

Γεμίσματος για να χρωματίσεις την εικόνα. Στη συνέχεια. με κλικ στο κουμπί με τις κατηγορίες

Μικρών Εικόνων, διά/ εξε τα ζώα που μένουν στο αγρόκτημα. Από κάθε είδος υπάρχουν οι

γονείς και τα παιδιά τους. Χρησιμοποίησε τα πλήκτρα Μεγέθυνσης και Σμίκρυνσης για να

φτιάξεις πιο μεγάλα και πιο μικρά ζώα.

Με την Παλέτα Ι Γεωμετρικά ΣΧΙ1ματα φτιάξε κάποια από τα σπίτια των ζώων. Θα

μπορούσες να ξεκινΙ1σεις από το στάβλο που μένουν τα άλογα και οι αγελάδες. Για τα γουρούνια

μπορείς να φτιάξεις μόνο ένα φράχτη. Όσο για τις πάπιες και τις ΧΙ1νες μπορείς να τις αφήσεις

ελεύθερες κοντά στη λίμνη που θα φτιάξεις.
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8.2.5 Οι Τέσσερις Εποχές

Φτιάξε τέσσερις ζωγραφιές, μία για κάθε εποχι1. Χρησιμοποίησε τα Σχέδια Γεμίσματος.

Επίσης επιλέγοντας από τα εργαλεία τα Σπρέι/ Σφραγίδες έχεις έτοιμα κίτρινα φύλλα, νιφάδες

χιονιού καθώς και λουλούδια που είναι χαρακτηριστικά στοιχεία του Φθινοπώρου, του Χειμώνα

και της Άνοιξης. Ξεκίνησε από το Χειμώνα.

Πρόσεχε! Κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά χρώματα.

8.3 Υπερ-δομή

Το έργο Υπέρ-δομ11 είναι έργο ΕΠΕΑΕΚ 11 το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια της

κατηγορίας πράξεων 1.1.4.α - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Πρόκειται για ένα «εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου

αναπτύχθηκαν πρότυπες υπερμεσικές εφαρμογές που ενσωματώνονται στο περιβάλλον του

λογισμικού «LT125DigitPecs» και θα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, με

στόχο τη βελτίωση των διαφόρων ικανΟΤ11των και την κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ (παιδιών

και εφήβων) στο φάσμα του αυτισμού». Χαρακτηριστικά αυτών των εφαρμογών είναι ο υψηλός

βαθμός διαδραστικότητας, η παραμετροποίησή τους, η διαβάθμισή τους όσον αφορά το βαθμό

δυσκολίας και η δυνατότητα εμπλουτισμού τους από τους χρήστες εκπαιδευτικούς. Έτσι γίνεται

μια καλύτερη εκπαιδευτική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού-μαθητή με στόχο τη βελτίωση

και εξέλιξη του λεξιλογικού πλούτου του μαθητή.

8. -Ι Το λογισμικό ΙΤΙ 25 ThinkingMind
Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για την ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών τεχνολογικών

προσεγγίσεων, που παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές με αυτισμό να επεξεργαστούν το
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εκάστοτε υπό μάθηση έργο σε ένα σαφές και απόλυτα ξεκάθαρο περιβάλλον, προσαρμοσμένο

στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως η ανάγκη για οπτική διδασκαλία,

σαφήνεια οδηγιών και ξεκάθαρη δόμηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (Mesibov et. al.

2005). Στο πλαίσιο των προαναφερομένων, εδράζεται το λογισμικό ΙΤ125 Tl1inkingMind, το

ποίο διαθέτει ως προς τη διδακτική σχεδίαση και παιδαγωγΙΚΙ1 προσέγγιση τις ακόλουθες

προδιαγραφές:

• Προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης μέσω απλών ενεργειών

• Είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία μαθητών με αυτισμό

• Προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα αξιοποίησης πολλαπλών αναπαραστάσεων

• Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και μεταφοράς του υλικού που εμπεριέχεται στο

λογισμικό

• Παρέχει τη δυνατότητα σταθερής και συνεχούς ανατροφοδότησης, απαραίτητης κατά

την εφαρμογ11 της διδασκαλίας στο συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό.

Το λογισμικό LΤ125 ThinkingMind περιλαμβάνει το περιβάλλον του εκπαιδευτή όπου

σχεδιάζεταιη δραστηριότητακαι το περιβάλλοντου μαθητή όπου καλείταινα εργαστεί

ι:-.-------IIIII!I!I.,~e:-~-------:!...::Ι' .
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Στο περιβάλλον του εκπαιδευτή, ο εκπαιδευΊ11ς μπορεί να επιλέξει από ένα έως και τέσσερα

«ζώα» (στην προκειμένη περίπτωση) και να τα τοποθετήσει σε ένα από τα έξι σημεία-θέσεις σε

σχέση με ένα 11 δύο μεγάλα αντικείμενα
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Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής ορίζει τον επιθυμητό συνδυασμό που θα πρέπει να πετύχει ο

μαθηΊ11ς
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Το λογισμικό καταγράφει το ζητούμενο συνδυασμό και έχει τη δυνατότητα να

πτικοποιήσει την εκφώνηση του προβλήματος χρησιμοποιώντας εικονίδια-σύμβολα
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Στη συνέχεια μεταβαίνει στο περιβάλλον του μαθητή όπου ο μαθηηις καλείται να λύσει το

πρόβλημα. Αν κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας ο μαθηηις κάνει λάθος τα πράγματα

επανέρχονται στην αΡΧΙΚ11 κατάσταση. ενώ σε περίπτωση σωσηις απάντησης υπάρχει ηχητιτ/

επιβράβευση.

Το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να δημιουργήσει,

με εύκολο τρόπο σχέδια μαθΙ1ματος προσαρμοσμένα στην εξατομικευμένη διαδικασία μάθησης
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που ακολουθείται στα παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να

ανταποκριθεί στις βασικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών με αυτισμό για σταδιαΚΙ1

προσφορά της γνώσης. δομημένης με απόλυτη σαφήνεια γιατί στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το

λογισμικό όλες οι παρεχόμενες δραστηριότητες είναι δομημένες σε βήματα με προοδευΤΙΚ11

δυσκολία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90
ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΕΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛOΓlΣMIKO ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α/Α Ειδική εκπαιδευτική ανάγκη Τίτλοc Λογισμικού

1 Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση Ακτίνες

2 Βαριά Νοητική Καθυστέρηση Το σπίτι και το σχολείο υου

3 Προβλήματα Ακοής Μαθαίνω με νοήυατα

4 Αυτισμός ΕΚΤΟΙ-ΝΟΥΣ: Leaps and Bound switch

Ακτίνες

Μάθημα: Γλώσσα - Μαθηματικά

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΑΚΤΙΝΕΣ αποτελεί ένα δομημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον που

είναι κατάλληλο για παιδιά προσχολΙΚ11ς ηλικίας και παιδιά με ελαφριά και μέτρια νοητική

καθυστέρηση. Οι Ακτίνες είναι βασισμένες στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για παιδιά με

μέτρια και ελαφριά καθυστέρηση. Η παρουσίαση των διαφόρων θεμάτων γίνεται με τη

χρησιμοποίηση των αισθητηριακών οδών: ακουστική, ΟΠΤΙΚ11 και απτικι1. Οι ασΚΙ1σεις και οι

δραστηριότητες του λογισμικού έχουν ως σκοπό να βοηθ11σουν τους μαθητές να επιτύχουν όσο

το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς στόχους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ένα από τα

βασικά πλεονεΚτΊιματα του εκπαιδευτικού προγράμματος Ακτίνες είναι ότι είναι ευχάριστο

στους μαθητές, γιατί έχει τη μορφή παιχνιδιού και ο τρόπος που είναι δομημένο μπορεί να

κινητοποιήσει την προσοχή των μαθητών να επιτύχουν τους ατομικούς τους εκπαιδευτικούς

στόχους.

Το πρόγραμμα ΑΚΤΙΝΕΣ έχει μεγάλη ευελιξία έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες,

ικανότητες και προτιμ11σεις των μαθητών. Σε πολλές δραστηριότητες ο μαθητής έχει τη

δυνατότητα της επιλογής. Επιπλέον ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει τις δραστηριότητες

στο επίπεδο του μαθητΊΙ. Κατά τη ΧΡΙ1ση του λογισμικού οι μαθητές χρησιμοποιούν τις Ι1δη

υπάρχουσες γνώσεις τους, εξασκούν τις δεξιότητές τους και μαθαίνουν συνεχώς καινούρια

πράγματα. Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες αναπτύσσονται οι δεξιότητές της ΚΡΙΤΙΚΙ1ς

σκέψης, της λΙ1ψης αποφάσεων και της επίλυσης προβλημάτων.

Το περιεχόμενο του λογισμικού είναι οργανωμένο σε πέντε κύριες ενότητες

1. Άνθρωπος -προσανατολισμός

2. Περιβάλλον

3. Αντικείμενα

4. Μαθηματικές έwοιες
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5. Ελληνικά

Το σπίτι και το σχολείο μου

Μάθημα: Γλώσσα

Τα προγράμματα του λογισμικού «Το Σπίτι και το Σχολ,είο μου» προσφέρουν πολλές

εναλλακτικές προτάσεις χειρισμού, που επιτρέπουν στον δάσκαλο να προσαρμόσει το μάθημα

στον χρήστη. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το κάθε πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για

πολλά ειδικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, καθώς προσαρμόζεται το επίπεδο δυσκολίας του κάθε

προγράμματος και οι απαιτήσεις πρόσβασης. Αυτή ακριβώς η ευελιξία του προγράμματος, κάνει

το κάθε πρόγραμμα αποτελεσματικό για μία σειρά από άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

με ποικίλο βαθμό δυσκολίας, σε διάφορα περιβάλλοντα.

Συγκεκριμένα, στην Προετοιμασία ΜαθΙ1ματος, αφού επιλέξουμε την κατάλληλη

ραστηριότητα, ένα συγκεκριμένο σκηνικό και το επιθυμητό λεξιλόγιο, παρουσιάζεται το μενού

διεπαφι1ς. Οι παράμετροι διεπαφΙ1ς επιτρέπουν τροποποίηση του προγράμματος ανάλογα με τις

ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του παρόντα χρήστη. Οι επιλογές περιβάλλοντος διεπαφής

επιτρέπουν στο ΧΡΙ1στη να έχει πρόσβαση στον υπολογισηι με το πληκτρολόγιο, με το ποντίκι ή

με το μονό διακόπτη. Η παράμετρος του ορισμού χρόνου απόκριση ς επιτρέπει στο δάσκαλο να

θέσει προκαθορισμένο εύρος χρόνου, κατά το οποίο ο υπολογιστής θα περιμένει την απάντηση.

Εάν η επιλογή του μονού διακόπτη (σκανάρισμα) επιλεγεί ως περιβάλλον διεπαφΙ1ς, η ταχύτητα

σκαναρίσματος μπορεί να μειωθεί ή να επιταχυνθεί. ανάλογα με τις ικανότητες σκαναρίσματος

του χρήστη.

Ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας την ένδειξη καθοδ11γηση, καθορίζεται το κατά πόσο

το αντικείμενο -στόχος θα αναβοσβήσει, προτού ζητηθεί από το ΧΡΙ1στη να το αναγνωρίσει.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

• Φυσιολογικός ήχος και ρεαλιστικά γραφικά

• Προαιρετικό κείμενο
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• Επιλογή δασκάλου για το λεξιλόγιο που θα διδάξει

• Πρόσβαση με πληκτρολόγιο, οθόνη αφής, μονό διακόπτη 11 ποντίκι

• Αυτόματη καταγραφή επίδοσης

Το λογισμικό «Το Σπίτι και το Σχολείο μου» αποτελείται από δύο 'ομιλούντα' εκπαιδευτικά

προγράμματα (το σπίτι, το σχολείο) που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν παιδιά με βαριά

νοηΤΙΚ11 αναπηρία και σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες να κατανΟ11σουν και να εκφράσουν τη

γλώσσα που συναντούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Ιr"~:.ψ~'r.~'W\(,.

& O~"IΙOC;: i)~~t.ι:ι~d~

Λογισμικό: Μαθαίνω τα Νοήματα

Μάθημα: Βασικό Λεξιλόγιο ΕλληνΙΚ11ς Νοηματικής Γλώσσας

Το παρόν εκπαιδευτικό λογισμικό έχει αναπτυχτεί ειδικά για χΡ11ση από κωφούς και

βαρήκοους μαθητές. Το λογισμικό έχει αναπτυχτεί από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

και η επιλογ11, οργάνωση και παρουσίαση του περιεχομένου του έγινε με γνώμονα την ηλικία

των μαθητών, τις ιδιαιτερότητες της γλωσσΙΚ11ς τους εξέλιξης και την κάλυψη όσο το δυνατόν

μεγαλύτερου μέρους των απαΙΤ11σεων των Α.Ρ.Σ. για το Νηπιαγωγείο και τις τρεις πρώτες τάξεις

του Δημοτικού.

Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό «Μαθαίνω τα ΝΟΙ1ματα» αντανακλά τη δομ11 της E.N.r.

όσον αφορά τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες που διέπουν το λεξιλόγιο

(Λαμπροπούλου, 1997; Eftl1in1iou et al., 2004, Ευθυμίου & Κατσογιάννου, 200 Ι), ενώ

ακολουθεί τις μεθοδολογικές αρχές, τις θεματικές ενότητες και τις προτεινόμενες

δραστηριότητες των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών της Ε.Ν.Γ. Επίσης εναρμονίζεται με

τις επικοινωνιακές προδιαγραφές του Α.Π.Σ., υιοθετώντας σε όλα τα επίπεδα γλωσσΙΚ11ς
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επικοινωνίας με το μαθητή την ΕλληνΙΚ11 οηματιΚΊ1 Γλώσσα, χωρίς ταυτόχρονη χΡΙ1ση

γραπτού ή προφορικού λόγου.

Τέλος, υποστηρίζει την εξατομικευμένη διδασκαλία της γλώσσας για την

ποτελεσματικότερη επαφή του μαθητή με το διδακτικό αντικείμενο σε τάξεις όπου οι μαθητές

ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας, ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα

συνδιδασκαλίας σε τάξεις με μικρό αριθμό μαθητών.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του λογισμικού έχει οργανώσει σε πέντε κεφάλαια.

Πίνακας 1: Κε άλu.ια περιεϊ.ομέvc')\' Λoγισμι~oύ «l'vlaeαivcι) τα οηματα»

A-Bασι~ά -οήματα

Δ-Ομάδες ΛεξΙλογίου

,
οηματαΒ-Σύνθετα

Ε-Το Δα~Tυλι~ό Αι φάβητο

Πτι 'ακαζ Κεφσ)αίωι' Περιεχομέι '('}1'

Κάθε κεφάλαιο απαρτίζεταιαπό εκπαιδευτικέςενότητες που με τη σειρά τους δομούνται σε

υποενότητες που περιέχουν κύκλους μαθημάτων. Κάθε μάθημα πραγματεύεται ένα

συγκεκριμένο στοιχείο της δομής του λεξιλογίου της Ε.Ν,Γ. Για την επίτευξη των

εκπαιδευτικώνστόχων, κάθε μάθημα συνδυάζει την παρουσίαση της θεωρίας με την παράθεση

σχετικών νοημάτων, ενώ επιτρέπει στον δάσκαλο να επεκτείνει το λεξιλόγιο των μαθητών με

επιπλέοννοήματα, σχετικά με το διδακτικό αντικείμενο.

Όσον αφορά τα νοήματα που παρέχονται, αντιστοιχούν, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, σε

έwοιες που απαντώνταικαι στο λημματολόγιοτου μαθήματοςΓλώσσας αυΤ11ς της βαθμίδαςτης

ΓενΙΚ11ς Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που η παρουσίαση των ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών της Ε.Ν.Γ. επιβάλλει τη χΡΙ1ση νοημάτων που δεν βρίσκουν αντίστοιχο σε

αυτόν τον κατάλογο.
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Ως ενδεικτικό παράδειγμα της οργάνωσης των περιεχομένων του λογισμικού «Μαθαίνω τα

Ν011ματα», το κεφάλαιο Α-Βασικά ΝΟΙ1ματα απαρτίζεται από τις ενότητες:

'Βασικές Χειρομορφές',

'Βασικές Κινήσεις Σχηματισμού Νοήματος',

'Βασικές Θέσεις Σχηματισμού Ν011ματος',

'Βασικοί Προσανατολισμοί Παλάμης'

'Μη Χειροκινησιακά Χαρακτηριστικά (εκτός χεριών)'.

Η ενότητα' Βασικές Χειρομορφές', με τη σειρά της, περιλαμβάνει τις υποενότητες:

'Οι συχνότερες χειρομορφές',

'Σχηματισμός νοήματος με ένα χέρι'

'Σχηματισμός νοήματος με δύο χέρια',

όπου για την τελευταία υποενότητα διακρίνεται μια ακόμη υποδιαίρεση ανάμεσα στη

'Χρήση της ίδιας χειρομορφής' και τη 'ΧΡΙ1ση διαφορετικών χειρομορφών'.

Η υποενότητα 'Οι συχνότερες χειρομορφές' περιλαμβάνει έναν κύκλο 15 μαθημάτων, τα

οποία παρουσιάζουν στο μαθητή τις 15 χειρομορφές με τις οποίες σχηματίζονται τα

περισσότερα νοήματα της Ε.Ν.Γ., σύμφωνα με το αποτέλεσμα στατιστικής μέτρησης σε μεγάλο

όγκο λεξιλογικών δεδομένων. Ενώ σύμφωνα με αυηιν την προσέγγιση στην οργάνωση και

παρουσίαση των χαρακτηριστικών της συνθετικής δομ11ς του νοήματος, η ενότητα

'Χαρακτηριστικά εκτός των χεριών' περιλαμβάνει τις υποενότητες 'Εκφράσεις προσώπου',

'Κινήσεις κεφαλής' και 'Κινήσεις σήματος'.

Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, κάθε μάθημα παρουσιάζει στο μαθητή τη

θεωρία σε δύο μέρη, τα οποία ακολουθούνται από ένα μέρος εμπέδωσης του εκπαιδευτικού

αντικειμένου με σειρά κατάλληλων ασκήσεων. Παράλληλα, παρέχεται στον δάσκαλο επιπλέον

εκπαιδευτικό υλικό για εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών. Στοιχεία από το επιπλέον

υλικό χρησιμοποιούνται στην ομάδα ασκήσεων με τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα (τελευταία

ομάδα ασκήσεων κάθε μαθΙ1ματος), καθώς και στο τεστ αξιολόγησης που αναλογεί στον κύκλο

μαθημάτων όπου εντάσσεται το μάθημα.

Τέλος, για να παρακολουθεί ο δάσκαλος την εξέλιξη των μαθητών και να οργανώνει τη

συνέχεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην τάξη, με την ολοκλ11ρωση κάθε κύκλου

μαθημάτων, παρέχεται τεστ αξιολόγησης που επιτρέπει την ανίχνευση του βαθμού κατάκτησης

από κάθε μαθηΤ11 της υπό έλεγχο ύλης (επιλογή του εικονιδίου της κουκουβάγιας από την

κεντρική οθόνη). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των πληροφοριών των επιδόσεων
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των μαθητών (με επιλογή του εικονιδίου του εκτυπωτή), καθώς και αποθήκευσης των αρχείων

επιδόσεων ανά μαθηΤ11 (με επιλογή του εικονιδίου-δισκέτα).

ΕΚΤΟ!ΝΟΥΣ

Δεξιότητες: Επικοινωνίας - Λόγου, Γλώσσα, Μαθηματικές Δεξιότητες

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες είναι ειδικά επιλεγμένες,

λαμβάνοντας υπόψη και χρήστες που χρησιμοποιούν διακόπτη. Οι επτά παροτρυντικές

δραστηριότητες του προγράμματος είναι προσπελάσιμες μέσω του ποντικιού, του

πληκτρολογίου, του διακόπτη, οθόνης επαφής 11 ακόμη και πίνακα αλληλεπίδρασης,

καθιστώντας το πρόγραμμα ανεκτίμητο β0l1θημα για την τάξη στο σύνολό της και

υποστηρίζοντας συγκεκριμένα πεδία ενδιαφέροντος και ανάπτυξη δεξΙΟΤ11των επικοινωνίας και

λόγου, γλώσσας και μαθηματικών.

Στο πρόγραμμα Εκτό !νους χρησιμοποιούνται ζωηροί και ευχάριστοι χαρακτήρες, ώστε να

κεντρίζουν τη φαντασία και την προσοχή των νεαρών μαθητών. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την

ανάπτυξη πρώιμων μαθησιακών δεξΙΟΤ11των μεγάλης σημασίας, συμπεριλαμβανομένων των

παρακάτω:

• Εξερεύνηση της ικανότητας συνδυασμού αιτίας και αποτελέσματος.

• Βελτίωση οπτικού διαχωρισμού και μνήμης.

• Βελτίωση ικανότητας εντοπισμού και προσανατολισμού σε σχέση με το διαχωρισμό

"δεξί-αριστερό" .

• Βελτίωση συγκέντρωσης, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.
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• Ενθάρρυνση της ανάπτυξης της γλωσσικής ικανότητας.

• Υποστήριξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και της ικανότητας

αντιμετώπισης διαδοχικών ενεργειών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛOΓlΣMIKO ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Γνωστικό Ειδική εκπαιδευτική

Α/Α αντικείμενο Τάξεις Βαθμίδα ανάγκη Τίτλος Λογισμικού

1 Ιστορία Γ-ΣΤ Δημοτικό Προβλήματα Ακοής Ταξίδι στο κόσμο στον κόσμο με νόημα

2 Φυσlκά Ε-ΣΤ Δημοτικό Προβλήματα Ακοής Ταξίδι στη φύση με νόημα

3 Γεωγραφία Ε-ΣΤ Δημοτικό Προβλήματα Ακοής Ταξίδι στον κόσμο με νόημα

4 Γλώσσα Α-Γ Δημοτικό Προβλήματα Ακοής Η Γλώσσα μου με τα μάτια μου

5 Μαθηματικά Α-ΣΤ Δημοτικό Προβλήματα Ακοής Μαθηματικά με νόημα

6 Γλώσσα Δ-ΣΤ Δημοτικό Προβλήματα Ορασης Γλώσσα Δ-Στ Δημοτικού

7 Ιστορία Α-Γ Γυμνάσιο Προβλήματα Ακοής Ιστορία Α-Γ Γυμνασίου

8 Χημεία Β-Γ Γυμνάσιο Προβλήματα Ακοής Χημεία με νόημα

Αρχαία Ελληνική

9 Γλώσσα Α-Γ Γυμνάσιο Προβλήματα Ακοής Αρχαία με νόημα

10 Ιστορία Α-Γ Γυμνάσιο Προβλήματα Ορασης Λογισμικό για Ιστορία Α-Γ Γυμνασίου

11 Χημεία Β-Γ Γυμνάσιο Προβλήματα Ορασης Χημεία Β' - Γ' Γυμνασίου

Επιπλέον χαρακτηριστικά αλλά και τα λογισμικά του παραπάνω πίνακα βρίσκονται στο

DVD-ROM που περικλείεται στην πτυχιακή εργασία.
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Συμπεράσματα

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό στο οποίο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα.

ανεξαρτήτως καταγωγής 11 φυσΙΚ11ς μειονεξίας. Ειδικότερα για την ειδική αγωγ11 σκοπός είναι να

επιτύχει κάθε μαθητΊ1ς στον ανώτερο βαθμό να αυξήσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, να

καλλιεργήσει το πνεύμα. και να διευκολύνει την μετάβασή του από το σχολείο στην ενηλικίωση.

την ενεργό ζω11 και την αυτονομία. Με την κατάλληλη ειδική εκπαίδευση, το παιδί εφοδιάζεται

με γνώσεις και δεξιότητες, λαμβάνοντας υπ όψιν βέβαια τα όρια των δυναΤΟτΊ1των του. Τα

παιδιά με προβλ11ματα είναι δυνατόν να υποβοηθηθούν δουλεύοντας με Η/γ. εφόσον η χρήση

των ΤΠΕ αποτελεί μία μοναδική και πολύτιμη συμβολή στην διαδικασία της μάθησης που

μπορεί να εμπλουτίσει τις εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Στη σημεριν11 εΠΟΧ11 η τεχνολογία της επικοινωνίας και της πληροφορίας είναι παντού

παρούσα: στην εργασία, στο σπίτι και φυσικά στην εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι πολλά

εξαρτώνται από την προσωπικότητα του μαθητΊ1, η τεχνολογία των πολυμέσων ανοίγει ένα νέο

δρόμο για τη μάθηση με βάση την προσωΠΙΚ11 ανακάλυψη και εμπειρία. Ο δρόμος αυτός

φαίνεται ότι προσφέρει ενδιαφέρουσες και ολότελα νέες προοπτικές.

Ο Η/γ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, επεξεργασίας πληροφοριών. που μας δίνει τη

δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα ηλεκτρονικά δίκτυα και εποπτικά μέσα (Ο Η/γ αποθηκεύει.

οργανώνει, κάνει ανάκληση και συσχετισμό πληροφοριών). Η αλληλεπίδραση του Η/γ με το

άτομο είναι άμεση, ενεργή και βελτιώνει τη μαθησιακή διεργασία. Η χρήση του Η/γ δημιουργεί

αφ'ενός μεν ένα πλούσιο σε ερεθίσματα και πληροφορίες μαθησιακό περιβάλλον οδηγώντας τον

μαθητή στη γνώση, και αφ'ετέρου δε, αποτελεί ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια

του δασκάλου.

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η χρ11ση του Η/γ συμβάλλει

σημαντικά στη διαδικασία της μάθησης παρέχοντας πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και

δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε « ένα ευρύ cuπίcu!un1» . Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν

διανοητικές, αισθητηριακές, αντιληπτικές και κινητικές αδυναμίες, αποτελούν ένα πρόβλημα

κοινωνικών θεραπευτικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών διαστάσεων. Έτσι, το διδακτικό

πρόγραμμα πρέπει να εμπλουτιστεί και να εκσυγχρονιστεί με προηγμένα εκπαιδευτικά και

τεχνολογικά περιβάλλοντα καθώς και με μαθησιακά και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά

καθημεριν11ς πραΚΤΙΚ11ς . Ο Η/γ δίνει πολλές ευκαιρίες στα άτομα με ειδικές ικανότητες με

ποτέλεσμα τα οφέλη να είναι πολλά, γιατί οι μαθητές παίρνουν στα χέρια τους την ίδια τους τη

άθηση και εργάζονται με τους δικούς τους ρυθμούς. Τα ηλεκτρονικά εξαρn1ματα και το
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εκπαιδευτικό λογισμικό αποκαθιστούν τις φυσικές αδυναμίες των παιδιών και βοηθούν στην

πρόσβαση της πληροφορίας και επομένως στην εκπαίδευσ11 τους. Η τεχνολογία της

πληροφορίας προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη σε άτομα με σωματικές αναπηρίες. αφού έχει τα

μέσα και τα εργαλεία. στη φυσΙΚ11. γνωστική και υποστηρικτική πρόσβαση.

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η χρήση του Η/γ , συμβάλει

ημαντικά στη διαδικασία της μάθησης παρέχοντας πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Ωστόσο.

το διδακτικό πρόγραμμα, πρέπει να εμπλουτιστεί και να εκσυγχρονιστεί με προηγμένα

εκπαιδευτικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα, καθώς και με μαθησιακά και ψυχαγωγικά

χαρακτηριστικά. Ο Η/γ και τα περιφερειακά του δίνουν πολλές ευκαιρίες στα Α.με.Α, γιατί οι

μαθητές παίρνουν στα χέρια τους τη μάθηση και εργάζονται με τους δικούς τους ρυθμούς. Τα

λεκτρονικά εξαρτήματα και το εκπαιδευτικό λογισμικό αποκαθιστούν τις φυσικές αδυναμίες

των παιδιών και βοηθούν στην πρόσβαση της πληροφορίας και επομένως στην εκπαίδευσή τους.
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