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Εισαγωγt]

Όσον αφορά στις Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.) στην Ελλάδα. μπορεί κανείς να βρει μία εκτενιι

βιβλιογραφία πάνω στο ζιιτημα αυτό. Γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά των μαθητιον με

Μαθησιακές Δυσκολίες. στις δυσκολίες που αυτοί και οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν

καθημερινά καθιί)ς και σε άλλες πτυχές του θέματος. Δεν γίνπαι. όμως. πουθενά λόγος για τον

τρόπο ενημέρωσης των γονέων των παιδιιον που αντιμετωπίζουν Μ.Δ .. Έτσι γεννι1θηκε η ανάγκη

δημιουργίας ενός οδηγού που θα ενημεριονει τους γονείς των παιδιιον που αντιμετωπίζουν Μ.Δ. και

θα τους παρέχει χριlσιμες πληροφορίες για τον τρόπο διάγνωσης των Μ.Δ. καθιος και τρόπους

αντιμετιί)πισης καθημερινιον δυσκολιιον και εμποδίων που παρουσιάζονται.

Λαμβάνοντας υπόψιν. όμως. την ανομοιομορφία του πληθυσμού τέθηκε το ζιlτημα της χΡιlσης ενός

σχεδιασμού. που θα επιτρέπει σε όλους τους ανθρίι)πους ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά και τις

δυσκολίες ποικίλης αιτιολογίας. που μπορεί να παρουσιάζουν, την πρόσβαση στο γραπτό αυτό

κείμενο. Γι αυτόν ακριβιί)ς το λόγο θεωΡιlθηκε ότι οι αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού καθιΌς και

της εφαρμογι1ς αυτού στην εκπαίδευση με την μέθοδο Κείμενο για Όλους, πληρούν τις

προϋποθέσεις και αποτελούν τρόπο αντιμετιοπισης των δυσκολιίι)ν αυτιΟν. Ο Καθολικός

Σχεδιασμός, ο οποίος εμφανίστηκε αρχικά στην αρχιτεκτονΙΚll. παΡOυσιcΊ.ζει ένα μοντέλο

σχεδιασμού που επιτρέπει την πρόσβαση ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε δομές. με την

ενσωμcΊ.τωση υποστηρικτικιις τεχνολογίας στο αρχικό σχέδιο κατασκευιlς.

ελετώντας λοιπόν τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού και του Κειμένου για Όλους.

προχωριlσαμε στην δημιουργία ενός φυλλαδίου-οδηγού που στόχο έχει να βοηθιlσει στην

ενημέρωση των γονέων παιδιιίΝ με Μ.Δ .. Για την επιβεβαίωση της ορθιlς χριlσης των αρχών που

προαναφέρθηκαν κρίθηκε αναγκαία η αξιολόγηση του από γονείς. εκπαιδευτικούς και φοιτητές των

αιδαγωγικιον ΤμημcΊ.των του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη χριlση ερωτηματολογίου. Το εν

λόγω ερωτηματολόγιο είχε ως βάση τις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού. Με αυτόν τον τρόπο.

αξιολογιlσαμε τον σχεδιασμό του φυλλαδίου και εξάγαμε συμπεράσματα για το βαθμό

αποτελεσματικότητας του.
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10 ΜΕΡΟΣ : ΘΕΩΡΙΑ

1 Καθολικός Σχεδιασμός

Ο όρος '"Καθολικός Σχεδιασμός" (UnίνeΓsaΙ Design) χρησιμοποη1θηκε πριοτη φορά από τον

αρχιτέκτονα Ronald L. Mace. το 1985 στο ΠανεπισTl1μιο της Βόρειας Καρολίνας. στην AμεΡ1Κl1. Ο

ορισμός που δόθηκε από τον Mace παρουσιάζει έναν «σχεδιασμό προϊόντων και δομιον που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό από ανθριοπους κάθε ηλικίας και

ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά τους.» (ΒUΓgstal1leΓ. 2009). Το N.C. State Univel'sit)! προτείνει

έναν παρόμοιο ορισμό, ο οποίος αναφέρει πως ο Καθολικός Σχεδιασμός είναι 'Ό σχεδιασμός

προϊόντων και περιβαλλόντων ι;)στε να είναι εύχρηστα από όλους τους ανθριοπους στο μέγιστο

δυνατό βαθμό χωρίς προσαρμογές 11 εξειδικευμένο σχεδιασμό'" Μέσα από τον Καθολικό

~xεδιασμό αναγνωρίζονται και απαλείφονται εμπόδια και εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και

δυνατότητες. καθιος και ισότιμη πρόσβαση σε όλους ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά τους. κάτι

που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αΡΧ11 για κάθε ΔημοκραΤΙΚ11 κοινωνία. (Αραμπατζι1. 2009).

~ύμφωνα με την Αραμπατζ11 (2008). η έννοιά του εισ11χθη για πριοτη φορά περίπου στη δεκαετία

του 1970 όπου η ανάγκη κάλυψης των αναγκιί)ν των ατόμων με αναπηρία και πρόσβασης τους σε

δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. άρχισε να κινεί το ενδιαφέρον. Έτσι. σχεδιάστηκαν κτίρια με

διαδρόμους. ανελκυστι1ρες ευρύχωρες πόρτες με σκοπό την εύκολη πρόσβαση ατόμων με

αναπηρικά αμαξίδια. βασισμένα σε ορισμένες αρχές. Παρόλα αυτά εκφράστηκε η άποψη πως η

προσθ11κη υποστηρικτιον δομιον στα 11δη υπάρχοντα κτίρια περισσότερο στιγμάτιζε παρά βοηθούσε

την πρόσβαση των ατόμων αυτιΟν. Επιπλέον. η εισαγωγι1 υποστηΡΙΚΤΙΚ11ς τεχνολογίας ( όπως

άμπες. ηχητικά σ11ματα. ανελκυσΤ11ρες κτλ.) 11ταν πολυδάπανη. πολλές φορές δεν εξυπηρετούσε

τις ανάγκες και έθετε περιορισμούς στην αρχιτεκτονικι1 αισθηΤΙΚ11 των κτιρίων. Η ΒjΟΓk (2009)

αναφέρει ότι κυριαρχούσε ως κοιν11 άποψη το γεγονός ότι. η ΧΡ11ση του Σχεδιασμού για Όλους 11ταν

βοηθηΤΙΚ11 μόνο για ανάπηρους και ηλικιωμένους. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι

ερευνητές στο συμπέρασμα πως είναι προτιμότερο να λαμβάνονται. εξ αΡΧ11ς. υπόψιν οι ανάγκες

των ατόμων στην κατασκεω1 προσβάσιμων κτιρίων (Rose & Meyel", 2002).

Επιπλέον. λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορετικές ανάγκες των πληθυσμυΝ με ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά. αυξανόταν η χρησιμότητα των δημιουργούμενων δομιίn/ για όλους τους χρι1στες.
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Τρανταχτό παράδειγμα είναι οι ράμπες των πε οδρομίων. ΟΙ οποίες αρχικά σχεδιάστηκαν για την

πρόσβαση των ατόμων με αμαξίδια. στα πεζοδρόμια. διευκόλυναν όμως και την πρόσβαση ατόμων

που είχαν παιδικά καροτσάκια. πατίνια. πεζούς με μπαστούνια. ακόμα και πε ούς χωρίς κάποια

αναπηρία.

Με σκοπό να γίνει πιο ΧΡΙ1σιμη η ιδέα του Καθολικού ~χεδlασμoύ το CenteI" tOI" UniνeΓsaΙ Design

του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας ανέπτυξε εφτά αρχές ( Connell et al. στο Β.jοι-Κ. 2009).

Αυτές οι αρχές στόχο έχουν να βοηθ11σουν στην αξιολόγηση των Ι1δη υπαρχόντων δομιΟν. στον

σχεδιασμό νέων υποστηρικτικ<ον δομ<ον και στην εκπαίδευση τόσο των σχεδιαστ<ον όσο και των

καταναλωτ<ον στα χαρακτηριστικά των εύχρηστων προϊόντων (BjoI-k, 2009). Οι αρχές αυτές. όπως

διατυπιοθηκαν από τους .J. MuelleI" and R. Mace. (στο Βjοι-Κ. 2009) και την ΑραμπατζΙ1 (2008) είναι

οι εξΙ1ς: α) Ευελιξία στην χρι1ση. όπου ο σχεδιασμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ικανΟTl1των και

πρoτι~η1σεων. β) ΑποτελεσμαΤΙΚΙ1 απόδοση πληροφορ\(ον: όπου ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην

επαΡΚΙ1 μεταφορά των πληροφορl<ον χωρίς να εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες Ι1 τις

ικανότητες του χρι1στη. γ) Ισότητα στη ΧΡΙ1ση: ο σχεδιασμός γίνεται με τέτοιο τρόπο ι!)στε να

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους ανεξάρτητα από τις ικανότητες κάθε ατόμου. δ) Εύκολη και

σαφΙ1ς ΧΡΙ1ση: ΧΡΙ1ση εύκολη στην κατανόηση ανεξάρτητα από παράγοντες όπως τι γνΙοσεις. τις

ικανότητες και τις εμπειρίες του χρι1στη. ε) Μείωση της σωμαΤΙΚΙ1ς προσπάθειας αποτελεσμαΤΙΚΙ1

ΧΡΙ1ση που δεν απαιτεί σωμαΤΙΚΙ1 κούραση από τον χρι1στη. στ) Κατάλληλο μέγεθος χ<ορων: όπου ο

ΧΡΙ1στης προσεγγίζει τον σχεδιασμό χωρίς να τον απασχολούν χαρακτηριστικά όπως το σωματικό

βάρος και η κινητικότητα του, ζ) ΑσφαλΙ1ς ΧΡΙ1ση: όπου οι δυσάρεστες συνέπειες από λανθασμένες

ενέργειες ελαχιστοποιούνταιγια την ευκολότερη και πιο ασφαλΙ1 χρι1ση.

Το N.C. State UnίνeΓsit)' αναλύει αυτές τις αρχές και προσθέτει κατευθυνΤΙ1ριες γραμμές. οι οποίες

βοηθούν τους δημιουργούς προϊόντων που στηρίζονται στον Καθολικό Σχεδιασμό. Οι αρχές αυτές

όπως τονίζεται. μπορεί να μην σχετίζονται με κάθε σχεδιασμό αλλά είναι σημαντικό να

λαμβάνονται υπό lν με σκοπό την μέγιστη αξιοποίηση των δεξΙΟTl1των κάθε χρι1στη.

~την πριοτη αρχι1. αυTl1 της ευελιξίας στη ΧΡιίση είναι αναγκαία η παΡΟΧΙ1 επιλογιον στους ΧΡΙ1στες

στον τρόπο ΧΡΙ1σης και η διευκόλυνση αριστερόχειρων και δεξιόχειρων ατόμων. Επιπλέον πρέπει

να διευκολύνεται η ορθότητα και η ακρίβεια του ΧΡΙ1στη καθιί)ς και να παρέχεται η δυνατότητα

προσαρμογΙ1ς του υλικού με βάση τον ρυθμό του χρι1στη.

Στη δεύτερη αρχι1. στην αποτεΙ.εσματικιί απόδοση πΙ.ηροφοριιόl". είναι αναγκαία η ΧΡΙ1ση

διαφορετικιον τεχνlκ<ον για την προβολ11 πληροφορ\(ον και ο τονισμός των σημαντικιον στοιχείων

σε σχέση με τις λοιπές πληροφορίες. Απαραίτητη κρίνεται και η ευκολία στην ανάΎ"ωση των
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παρoυσlαζόμε"ων πληροφΟΡΗΟ" καθι))ς και ο τρόπος παρουσίασης πληροφοριιο" που αποσκοπούν

στην καθοδΙ1γηση του χρι1στη. Τέλος. είναι σημανΤΙΚΙ1 η παΡΟΧΙ1 συμβατότητας με πλΙ1θος τεχνlκιον

11 συσκευιον που χρησιμοποιούντω από άτομα με ωσθητηΡlαKές βλάβες .

....την τρίτη αρχι1. αυη1 της ισότητας στη χμιίση τονίζεται ότι πρέπει να παρέχεται ο ίδιος τρόπος

ΧΡΙ1σης για όλους τους ανθρι))πους. Σε περίπτωση που χρειάζεται να υπάρξει μεταΤΡΟΠΙ1

προτείνεται ο τρόπος ΧΡΙ1σης να είναι ισάξιος με αυτόν των υπολοίπων. Είναι επίσης απαραίτητη η

αποφυγΙ1 διαχωρισμού 11 σηγματισμού του ΧΡΙ1στη καθιος επίσης και η διαφύλαξη της ασφάλειας

l\:UI της lδιωτικότητας για όλους. Τέλος πρέπει ο σχεδιασμός να είναι ελκυστικός για όλους τους

χρ ι1στες.

':την τέταρτη αρχι1. στην ειΥκο),η κω σαφη χρηση είναι απαραίτητη η εξάλειψη πεΡΙΤΤΙ1ς

πολυπλοκότητας και η συ"έπεlα στις προσδοκίες του ΧΡΙ1στη καθιος επίσης και η ΧΡΙ1ση μεγάλου

εύρους Ύ"ωστικιον και γλωσσlKιi)\l δεξΙΟTl1των. Επιπλέον είνω σημανΤΙΚΙ1 η τοποθέτηση των

πληροφοριιον βάσει της σημα"Τικότητάς τους και η παΡΟΧΙ1 αποτελεσμαΤΙΚΙ1ς ανατροφοδότησης

l\:ατά τη διάρκεια του έργου αλλά και μετά το τέλος αυτού.

':την πέμπτη αρχι1. στην μr-;ίωση της σωματικιίς προσπ(ί.θειας. είναι αναγκαία η παρΟχ11 μίας

ουδέτερης σωμαTlΚΙ1ς στάσης και η καταβολΙ1 λογΙΚΙ1ς σωμαΤΙΚΙ1ς δύναμης για τη λειτουργία του

προϊόντος. Επιπλέον. δεν μπορεί να παραβλεφθεί και η μείωση στο ελάχιστο της παρατεταμένης

σωμαΤΙΚΙ1ς προσπάθειας καθώς κω των επαναλαμβανόμενων κιν11σεων που απαιτούνται από τον

χρ ι1στη.

Στην έκτη αρχή. αυTl1 του κ(!.Τ(ί.)).η).ο/) μr-;γi;θΟl!ς χcoρων. τονίζεται η αναγκαιότητα για καθαΡΙ1

ΟΠΤΙΚΙ1 των ΧΡΙ1σιμων στοιχείων που παρέχονται. για καθούμενους 11 όρθιους χρι1στες. Πρέπει να

είναι εύκολη και άνετη η πρόσβαση για κάθε ΧΡΙ1στη καθούμε"ο ή όρθιο. να παρέχονται

προσαρμογές ανάλογα με το μέγεθος του χεριού και της λαβΙ1ς του ΧΡΙ1στη καθιος και να παρέχεται

επαΡΚΙ1ς χιορος για τη ΧΡΙ1ση βοηθητικιον συσκευιον 11 προσωΠΙΚ11ς βοι1θεlας.

Τέλος. στην έβδομη αΡΧΙ1 , στην ασφα).ιί ΧΡlίση. είναι αναγκαίο να μειωθούν στο ελάχιστο κίνδυνοι

και λάθη απομονιί)\lοντας. εξαλείφοντας 11 προστατεύοντας προσβάσιμα επικίνδυνα τμΙ1ματα καθιος

κω η παΡΟΧΙ1 ειδΟΠΟl11σεων σε περιπτιί)σεις λCΊ.θoυς 11 κινδύνου. Επίσης. πρέπει να παρέχονται

ασφαλΙ1ς επιλογές σε περιπτιοσεις λανθασμένων κινΙ1σεων και να αποθαρρύνεται η ασυηίδητη

δράση σε ενέργειες που χρειάζονται επαγρύπνηση.
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Ι. Προσαρμογή της Εκπαιδευτικι)ς Διαδικασίας βάσει του Καθολικού Σχεδιασμού.

Ο Καθολικός Σχεδιασμός στον εκπαιδευτικό τομέα εισάγει δύο ζητι1ματα. Το πριίnο ζΙ1τημα είναι

αυτό της εισαγωγΙ1ς της ευελιξίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το δεύτερο είναι η εισαγωγΙ1

του Καθολικού Σχεδιασμού στην μάθηση με αποτέλεσμα την εξελιγμένη πρόσβαση στην γνu)ση

(Rose & Μe)'eι-. 2002). Ο καθολικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση. σύμφωνα με την ΑραμπατζΙ1 και

τους συνεργάτες (2011). αφορά στον σχεδιασμό πρoσβCΊ.σιμων χώρων ( κτίρια και αίθουσες) .

εκπαιδευτικιίΝ υλικ(Ον. λογισμικ(ον και μεθόδων για όλους καθώς και προσαρμογ11 του αναλυτικού

προγράμματος του σχολείου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Rose & Me)IeI" (2002) «ι7ταν

ι,Ιρο}\"lκό οι αΡΧΙΤΕ:κτονf:ς ι'α δουλεΙJουl' π(χνω στο\' σχεδιασμό προσΠιί.σιμω ι' κτιρίο}\" για την

εκπαίδε/)ση κω Ηl. μψ /)π(χρχει κω'είς ι'α δουλειΥπ το θέμα της προσβασιμότητας στις ιa:θόδους και

T(J. υ;.ΙΚΙί. πο/) χρησιμοποιοιΥ\'Τω' μi-:σα σε α/)Τιί. - δηJ.αδι7 το αnl.;.υτικό πρδ)'ραμμα το/) σχο;.είο/))

έσω του μοντέλου υοι που αναπτύχθηκε. ο καθολικός σχεδιασμός προχωρά ένα βΙ1μα πιο πέρα

και εξασφαλίζει στους μαθητές με αναπηρίες. όχι μόνο την εύκολη πρόσβαση στον χιορο όπου

συντελείται η μάθηση. αλλά και βελτι(ονει την πρόσβασιι τους στα Αναλυτικά Προγράμματα

ενσωματώνοντας την ευελιξία σε αυτά.

~τόχoς της ευελιξίας είναι να αποφευχθούν οι περιπτιοσεις στις οποίες ο καθολικός σχεδιασμός

βελτιώνει τον τρόπο πρόσβασης αλλά. παράλληλα αναστέλλει την μάθηση. Τέτοιες περιπτιοσεις

μπορεί να είναι εργαλεία σχεδιασμένα με βάση τον καθολικό σχεδιασμό τα οποία βοηθούν μια

πλευρά της μάθησης αλλά. παράλληλα απαλλάσσουν τον ΧΡΙ1στη από KCΊ.ΠOια διαδικασία. η οποία

γίνεται αυτόματα χωρίς την ενδεχόμενη προσπάθεια από τον χρήστη. Επομένως. «καθολικός

σχεδιασμός στην εκπαίδευση είναι μια προσέγγιση στο σχεδιασμό της διδακτέας ύλης. του υλικού

rat του περιεχομένου κατό. τέτοιον τρόπο (οστε να επωφελούνται άνθρωποι με διαφορετικά

μαθησιακά στυλ χωρίς προσαρμογές και εκ των υστέρων ΤΡΟΠΟΠΟ111σεις» όπως χαρακτηριστικό.

αναφέρει η Αραμπατ 11 (2008).

Ο διαδικτυακός τόπος του CAST (Rose & Meyel'. συμπληρωματικός διαδικτυακός οδηγός) όπως

και οι Rose & Meyel" (2002) περιγράφουν τις βασικές αρχές που διέπουν την εφαρμογΙ1 του

καθολικού σχεδιασμού στην εκπαίδευση. Αυτές οι αρχές είναι:

,.. Το «τι» τικ μάθηση( : ΠαΡΟΎΙ) πολλαπλ(ον μέσων αναπαράσταση(.
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Οι μαθητές διαφέρουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβά"ο"ται και κατα\'οούν τις

πληροφορίες. οι οποίες τους παρουσιάζονται. Για παράδειγμα: άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες.

8υσκολίες στη μάθηση και πολιτισμικές διαφορές μπορεί να χρειάζονται διαφορετικούς τρόπους

αναπαράστασης της πληροφορίας. Εν ολίγοις. δεν υπάρχει ιδανικός τρόπος αναπαράστασης της

πληροφορίας για όλους και είναι απαραίτητο να υπάρχουν επιλογές.

, Το «nιoc:» τ1)(: μάθησης: Παροχι] πολλαπλιον μέσων δράσηc: και έκφρασηζ.

Οι μαθητές διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χειριστούν ένα μαθησιακό περιβάλλον

και να εκφράσουν τις γνιοσεις τους. Γω παράδειγμα: μαθητές με κινητικές αναπηρίες. αυτοί που

αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω γλωσσικ<!)ν δωφορών αντιμετωπίζουν τη μάθηση πολύ

διαφορετικά. Πρέπει να αναγνωρίζεται. συγχρόνως. και το γεγονός ότι η δράση και η έκφραση

απαιτούν ΧΡΙ1ση στρατηγικιί)\l. εξάσκηση και οργάνωση όπου οι μαθητές μπορεί να διαφέρουν.

Είναι. επομένως απαραίτητο να υπάρχουν επιλογές στον τρόπο που δρουν και εκφράζονται οι

μαθητές. αφού δεν υπάρχει ένας κοινός τρόπος για όλους.

, Το «νιατί» TlJC: μάθησης Παροχι] πολλαπλιον μέσων εuπλοκι]c: στη διαδικασία.

Οι μαθητές διαφέρουν στον τρόπο εμπλΟΚΙ1ς και κινητοποίησης για μάθηση. Παράγοντες που

μπορεί να επηρεάσουν είναι η κουλτούρα. η θεματολογία του μαθι1ματος. η σύνδεση του μαθητή με

το θέμα Κ.α .. Γω παράδειγμα: μαθητές που αποδίδουν καλύτερα στη διαδικασία της μάθησης μέσα

από τον αυθορμητισμό. τις αυστηρές ρουτίνες ή τις καινοτόμες ιδέες εμπλέκονται στη διαδικασία

της μάθησης με ποικίλους τρόπους. Είναι επομένως απαραίτητο να υπάρχουν επιλογές στον τρόπο

r.μπλOK11ςτων μαθητιον στη μαθησιαΚΙ1 διαδικασία. καθιος δεν υπάρχει ιδανικός τρόπος για όλους.

Για τις τρεις αυτές αρχές. οι Rose και Me)IeI" (2002) παρατιιρησαν ότι εξαιτίας της ανομοιομορφίας

που παρουσιάζουν οι μαθητές μεταξύ τους. η παΡΟΧΙ1 ευελιξίας στις εκπαιδευτικέςστρατηγικές και

στα εκπαιδευτικά υλικά είναι απαραίτητη. κάτι το οποίο πετυχαίνεται μέσω αυτιον των αρχών και

μάλιστα κάθε μία εξ αυτιον μειcονει τα εμπόδια και αυξάνει την ευελιξία της μάθησης. Μάλιστα οι

αρχές αυτές βασίζονται στη θεωρία του Leν V)'gotsky( 1962. στο Rose & ΜeΥeΓ. 2002). ο οποίος

περιέγραψε τρία υποσυστιιματα του εγκεφάλου που σχετίζονται με α) την αναγν<!)ριση

πληροφοριιΌν β) την ανάπτυξη στρατηγικιον και γ) την συναισθημαΤΙΚΙ1ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη

θεωρία του VygOtSK)I συμπεραίνουμε πως ανάλογα με την ανάπτυξη των υποσυστημάτων αυτών.

κάθε μαθητιις μαθαίνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο όπως άλλωστε αναπτύσσεται και ο

εγκέφαλός του.
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Θεωρείται. βέβαια. σκόπιμο \'0. αναφερθεί το γεγονός ότι η εφαρμογ11 του καθολικού Σχεδιασμού

στην τάξη δεν σημαίνει απαραίτητα και την ολΙΚΊ1 απαλοιφΙ1 των αναγκ(ον για τη διευκόλυνση

μαθηnΟν. που μπορεί να χρειάζονταικαι άλλα υποστηρικτικάυλικά Ι1 δομές (Αραμπατζι1.2008).

2. Προσφορά τω\' Τεχνολογικών Μέσων στον Καθολικό σχεδιασμό.

Στη σύγχρονη κοινωνία. η τεχνολογία. αναμφισβι1τητα. διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και βρίσκει

ΧΡΙ1ση στις περισσότερες πλευρές της ζωΙ1ς μας. Έτσι. λοιπόν. υπογραμμίζεται και η σημασία της

στη μάθηση . Σύμφωνα με την ΑραμπατζΙ1 et al. (20]]) η εκπαίδευση οφείλει να δημιουργεί

συνθι1κες. οι οποίες επιτρέπουν σε κάθε μαθητJ1 να κατανοεί το ρόλο των νέων τεχνολογΗΟν.να τις

χρησιμοποιεί. να τις αξιοποιεί επαρκιί)ς. αλλά και να βελτιιονεl συνεχιος την ικανότητα του για

πρόσβαση σε αυτές. Αντίθετα. χρησιμοποιιίΝταςτα παραδοσιακά μέσα (κείμενα. εικόνες. λόγος).

στη μάθηση πολύ συχνά ξεχνιέται ο ρόλος τους και πολύ συχνά επιλέγονται αυτά που έχουν

χρησιμοποιηθείξανά 11 είναι βολικά για τον εκπαιδευτικό (Rose & Me)Iel" 2002).

Με την εισαγωγ11 τεχνολογικιον μέσων στη διδασκαλία πρέπει να αναλογιστούμε την

καταλληλότητα τους στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. να λάβουμε υπόψιν τις ανάγκες των

μαθητών καθ(ος και τις απαιη1σεις που έχει το κάθε τεχνολογικό μέσο στη χρ11ση του. Παρόλο που

τα παραδοσιακά. με τα νέα τεχνολογικά μέσα παρουσιάζουν ομοιότητες. αυτές σταματούν στο

'(εγονός ότι οι πληροφορίες παρουσιάζονται μέσω εικόνας. κειμένου και ι1χου. Τα νέα τεχνολογικά

μέσα δίνουν τη δυνατότητα της μεταφοράς της πληροφορία. η οποία παράλληλα δέχεται

ι:πεξεργασία και προσαρμογ11 από τον ΧΡΙ1στη ( Rose & Μe)ιeΓ, 2002). Οι Rose & MeyeI' (2002)

προσθέτουν τέσσερα χαρακτηριστικά στην ευελιξία των νέων τεχνολογικ(ον μέσων και αυτά είναι η

προσαρμοστικότητα. η ευκολία μορφοποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες του χΡ11στη. η δυνατότητα

εισαγωγΙ1ς σημεl(οσεων και η δυνατότητα δικτύωσης τους.

Η τεχνολογία παρέχει στον καθολικό σχεδιασμό την πολυμορφlκότητα και την ευελιξία των

ψηφιακ(ον μέσων σύμφωνα με τους Rose και Me)IeI' (2002). Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να συγχέεται

ο καθολικός σχεδιασμός με την υποστηΡΙΚΤΙΚΙ1 τεχνολογία. καθώς η δεύτερη αφορά μια

παρέμβαση που γίνεται αφού εντοπιστεί το πρόβλημα. εν(ο ο Καθολικός Σχεδιασμός ακολουθεί τη
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λογΙΚ11 «τό προλαμβάνεη' κάλλιο\! του θεραπεύει\!» και αποσκοπεί να δημιουργΙ1σει εκεί\'Ο το

περιβάλλον και τα εργαλεία που θα επιτρέπουν σε όλους τους μαθητές να πετύχουν στο σχολείο

ανεξάρτητα από τις διαφορές τους (Αραμπατζι1. 2008).

Ο ΒUΓgstal1leΓ (2009) υποστηρίζα πως η υποστηΡΙΚΤΙΚ11 τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να

προωθ11σει την πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση 11 αντίθετα να την δυσκολέψει. Γι αυτό το λόγο

παραθέτει κατευθυνΤΙ1ριες γραμμές οι οποίες σχεδιάστηκαν από τους ValldeΓI,eίdell & VandeΓΙ1eίden

(1992) και βοηθούν σχεδιαστές ΗΝ και προγραμματιστέςνα δημιουργ11σουν προϊόντα που προάγουν τη

ΧΡ11ση τους από ένα ευρύ κοινό. Οι κατευθυνηΙρlες αυτές γραμμές παρουσιάζονται παρακάτω και

συνοδεύονταιαπό παραδείγματαπου δίνει ο ΒΙΙΓgstalΙ1el' με σκοπό την καλύτερη κατανόηση.

• Η αΠf:ΙΚ()\ϊσιι τω1' πλιιμοφομιώ\·. Περιέχει όλα τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούπαl για να

παρουσιό.σουν πληροφορίες στον χρι1στη. ο σωστός σχεδιασμός πρέπει να μεγιστοποιεί τον αριθμό

των ανθρό)πων που μπορούν να ακούσουν τις ηχογραφημένες πληροφορίες. να μην χάνουν

σημαντικές πληροφορίες όσοι δεν μπορούν να ακούσουν 11 να δουν. να έχουν ΟΠΤΙΚΙ1 επαφΙ1 και

πρόσβαση σε τυπωμένες πληροφορίες. να τους παρέχονται κατανοητές πληροφορίες και να μην

υπό.ρχεl κίνδυ\"Ος εκδ11λωσης κρίσης κατό. την προβολι1 των πληροφοριό)\·.

• Είσοδος πληροφaρι(;)\' κω χειρ ιστιίι) ια. Περιέχει όλα τα μέσα επικοινωνίας του χρι1στη με την

συσκευιl αναπαραγωγΙ1ς των πληροφοριιΟν. Ο σχεδιασμός συμβάλλει στην μεγιστοποίηση του

αριθμού τον ανθρό)πω\' που έχουν πρόσβαση στον έλ,εγχο της συσκευιlς. που μπορού\' να βρουν με

ευκολία κουμπιά και άλλου είδους χειρισηΙρια αν δεν βλέπουν. \'α διαβάσουν τυχόν ετικέτες στα

κουμπιά και στα Xειρlσηlρtα. να έχουν πρόσβαση στον καθορισμό και τη ρύθμιση των χειριστηρίων

εό.ν δεν βλέπουν, να μπορούν σωματικά να χειριστούν τη συσκευι1 και να εισάγου\' πληροφορίες και

να μπορούν να συνδέσουν ειδικές εναλλακτικές συσκευές εισόδου.

• Χειρισμοί. Περιλαμβό.νεl όλες τις ε\'έργεlες που πρέπει να γίνου\' από τον ΧΡΙ1στη σε σχέση με το

προϊόν 11 τη δtαT11ρηση ρουτίνας. Ο σχεδιασμός εδώ πρέπει να μεγιστοποιεί τον αριθμό των

ανθρώπων που μπορούν να εισό.γουν και \'α αφαιρέσουν απικείμενα με σκοπό τη λειτουργία της

συσκευι1ς. να μπορούν να χειριστούν και να θέσουν σε λειτουργία τη συσκευι1. να αφαιρέσουν. να

αντικαταση1σουν 11 να επανατοποθεη1σουν αποσπό)μενα κομμάτια και να να είναι σε θέση να

κατανοήσουν τον τρόπο ΧΡΙ1σης της συσκευΙ1ς

• Οδlπίες χρ'Ισης. Επικε\τρό)\'εταl στις οδηγίες χρήσης της συσκευι1ς. Ο σχεδιασμός πρέπει να

μεγιστοποιεί τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στις οδηγίες και μπορούν να

καταλάβουν τις πληροφορίες που αυτές περιέχουν.

• Ασφαλιις ΧΡ'Ιση. Περιλαμβά\'εl όλες τις ενδείξεις που προστατεύουν από ενδεχόμενους κινδύνους. Ο

σχεδιασμός πρέπει να μεγιστοποιεί τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να καταλάβουν τις

προειδΟΠΟ111σεlς για κίνδυνο και να χρησιμοποιούν τη συσκευΙ1 χωρί.ς κίνδυνο λόγω έλλειψης

κινητικού ελέγχου 11 απροσεξίας στις προειδΟΠΟΙ11σεις κινδύνου.

[1 Ι]



Οι MolTa και Re)II101dS (2010) αναφέρουν πως το πιο δύσκολο μέρος της διδασκαλίας από τον

εκπαιδευτικό είναι να φέρει εις πέρας τη διδασκαλία ανεξάρτητα από παράγοντες που θέτουν

εμπόδια και ο στόχος είναι να δοθούν στους μαθητές πολλαπλοί τρόποι διάδρασης με τις

πληροφορίες. Συγκεκριμένα αναφέρουν πως "η εκπαίδευση πρέπει να κάνει πολλά με όσο το

υνατόν λιγότερα εργαλεία" και αυτό επιτυγχό.νεται μέσω της τεχνολογίας.Έτσι. προτείνουν την

ΧΡΙ1ση βιντεοσκοπημένωνεργασΗον αντί γραπn;)ν. τηλεδιασκέψεων.διαδικτυακ(ονσυζητιισεωνκαι

ηλεκτρονικ(ον κουίζ που παρέχουν την ευελιξία στο αποτέλεσμα. Κό.νουν. επίσης. λόγο για τη

ΧΡΙ1ση ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book). ΚαταλΙ1γουν λοιπόν. ότι η ΧΡΙ1ση τέτοιων μέσων θα

προσδιοσει στα πανεπιστιιμια την ευκαιρία να επεκταθούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε

μαθητές ανεξάρτητααπό την απόσταση τους από αυτά και από τον χώρο που τα ίδια διαθέτουν.
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3. E-book- Το ηλεκτρονικό βιβλίο ωc: μέσο έκφρασηc: του ΚαθολικούΣχεδιασμού.

Παρόλο που υπάρχει μία αρκετά μεγάλη σύγχυση σχετικά με την δημιουργία ορισμού του

ηλεκτρονικού βιβλίου, προέκυψε η ανάγκη διαχωρισμού του από την συσκευι1 που το αναπαράγει.

Έτσι. οι Vasillioll και Rovvle)/ (2008. στο ΜaΓtin & Quan Haase. 2013) μετά από προσεκτικιl

νάλυση πρότειναν τον ακόλουθο ορισμό : "Το ηλεκτροι'ικό βιβλίο είνu.ι εΚΓ:ίl'Ο το ψηφιακδ

αl'ΤΙΚΓ:ίμΓ:l'Ο με κείμε)'{1. ιί!Ku.ι (ί.λ;.ΟΙ) είδοος ΠF.ριεχ()με1"Ο το οποίο ΠΡΟΚΙ)ΠΤΕ:Ι ως uποτi:λr:σμu

ει'σωματώl'Οl'τας στη γ1"(ι)στιί έτι'οια του βιβλίοο, χuρακτηριστικrΊ. ποι) lJπrί.ΡΧΟΙJ1· σε η).εκτρονι κrΊ.

ΠΓ:ριβrΊλλoντα. '.. Ο ορισμός αυτός είναι αρκετά χρι1σιμος καθ(ος δίνει στους ερευνητές τη

υνατότητα να μελετιΙσουν τα ηλεκτρονlκύ. βιβλία ανεξάρτητα από το μέσο αναπαραγωγιις τους

καθ(ος και τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα μέσα αναπαραγωγιlς ( e-ΓeadeΓS) υποστηρίζουν την

πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία ( ΜaΓtίη & Qllan-Haase. 2013).

Οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν την δεκαετία του 1970 με το PΓO.ject GLιteηbeΓg και το ΟχfΟΓd

Text ΑΓC!1iνe. Αργότερα, μεταξύ των δεκαετι(ον του 1980 και του 1990 συζητιΙθηκαν οι πιθανότητες

παροχιlς βιβλίων σε ηλεκτρονικιl μορφιl. Στις μέρες μας, υπάρχουν πολλές μορφές ηλεκτρονικών

βιβλίων προσβάσιμες σε μία ποικιλία συσκευιον όπως οι Η/Υ, οι φορητοί Η/Υ. οι συσκευές κινητιον

τηλεφώνων Κ.α.

Συγκρινόμενα με τα παραδοσιακά βιβλία τα ηλεκτρονικά βιβλία προσφέρουν πολλές δυνατότητες

όπως: εύρεση λέξεων-κλεlδl(ον, αναζι1τηση μέσα στο βιβλίο και ανάμεσα σε πολλά βιβλία. εύκολη

προσαρμογlι στο περιβάλλον αναζιlτησης, εξαγωγlι πληροφοριιον από το κείμενο και σύγκριση

αυτών. Προσφέρουν επίσης μία μεγάλη γκάμα χαρακτηριστικών όπως υπερσυνδέσμους.

σελιδοδείκτες. υπογράμμιση. τονισμό των πιο σημαντικ(ον πληροφορl(ον του κειμένου, συνδέσμους

με λεξικά. πολυμεσικά αντικείμενα. Επιπλέον οι πληροφορίες του κειμένου μπορούν να

ποκοπούν, να αντιγραφούν και να αποθηκευτούν (οστε να μπορεί ο χριlστης να έχει πρόσβαση σε

υτές. Τέλος, το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών βιβλίων μπορεί εύκολα να γίνει προσβάσιμο από

οποιαδήποτε περΙΟΧΙΙ με τη χριlση διάφορων προγραμμάτων περιιιγησης από φορητές συσκευές

όπως tablets, φορητούς Η/Υ, κινητά, χωρίς να περιορίζει το χριlστη. (Rowle)/ & Vassilioll. 2008)

Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι προσαρμοστικό. μπορεί να μετασχηματιστεί.μπορεί να σημειωθεί και

δίνει τη δυνατότητα δικτύωσης με διάφορα ψηφιακά μέσα ( κείμενο, αρχείο 11χου και βίντεο).

(Rose & ΜeΥeΓ. 2002). Είναι λοιπόν λογικό να χαρακτηριστεί ως ευέλικτο και προσβάσιμο ακόμα
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και από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψιν και οι δυσκολίες που ενέχει η κατασκευΙ1 και ΧΡΙ1ση των

ηλεκτρονlκίον βιβλίων. Εννέα είναι τα πιο βασικά ζητJ1ματα όπως περιγράφηκαν από τους

AIΊl1stlΌng & LonsdaJe (2003) στο "E-book lηaΡΡing eχeΓcίse" (στο Rον,lleΥ & Vassiliou. 2008). Τα

ζητJ1ματα αυτά αφορούν: α) στα υλικά και στα λογισμικά που χρησιμοποιούνται 11 θα

χρησιμοποιηθούν. β) σε θέματα εκτύπωσης και αντιγραφι1ς. γ) στον τρόπο χΡι1σης δ) σε

προβλι1ματα στην μη διαισθητικι1 διάδραση ε) σε προβλι1ματα κόστους και συλλογι1ς δεδομένων.

στ) στον περιορισμένο αριθμό τίτλων βιβλίων και σε θέματα αρχειοθέτησης. ζ) σε ζητJ1ματα

αυθεντικότητας, η) σε έλλειψη δεξΙOτJ1των πληροφόρησης των μαθητ<ον και τέλος θ) στην

"πχνοφοβία" που χαρακτηρίζει μέρους του προσωπικού των βιβλιοθηκών και των εκδοτι!)\!.

Οι Rose και Me)IeI' (2002). αναφέρουν σχετικά με την εκπαίδευση. ότι οι εκπαιδευτικοί

χρησιμοποιούν πιο εύκολα τα παραδοσιακά εκτυπωμένα βιβλία. Βέβαια, οι μαθητές. πλέον,

χρησιμοποιούν ολοένα και περισσόπρο πολυτροπικά μέσα για την σύνθεση μηνυμάτων στην

καθημερινότητα τους. Το γεγονός αυτό γέwησε την ανάγκη, τα μέσα που χρησιμοποιούνται στο

σχολείο να συνδυαστούν με αυτά. που τα παιδιά χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους,

καθιστcοντας την μάθηση σαφcος πιο ελκυστικι1. (BealΊ1e,2005 στο Rowley & VasiJliou, 2008).

Σε μία έρευνα που διεξΙ1χθη από την LaΓSΟJ1 (20 Ι Ο) διαπιστίοθηκε πως η αξιοποίηση του e-book

από μαθητές δημοτικού βοηθά στην ανάπτυξη νέων στρατηγικcον και δεξΙOτJ1των που αφορούν

στην ανάγνωση. Παρόλο που το ηλεκτρονικό βιβλίο αποτελεί κίνητρο για τους μαθητές του

δημοτικού, δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο σε φοιτητές. καθ<J)ς οι δεύτεροι προτιμούν να

χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά βιβλία για το διάβασμα τους ακόμα και αν έχουν ένα μέσο

αναπαραγωγι1ς ηλεκτρονικιον βιβλίων (e-ΓeadeΓ). Παρόλα αυτά δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν το

παραπάνω γεγονός συμβαίνει γιατί οι ίδιοι εκ προθέσεως αποζητούν τα παραδοσιακά βιβλία 11

αναγκό.ζονται λόγω έλλειψης υλικών διαθέσιμων στα e-ΓeadeΓS (FοasbeΓg 2011). Το ηλεκτρονικό

βιβλίο βέβαια χρησιμοποιείται ως γενΙΚ11 πηγ11 πληροφόρησης των φοιτητ<ον, για την συγγραφ11

εργασιών και γενικότερης πληροφόρησης πάνω στο αντικείμενο σπουδcον τους.
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4. Κείμενο για όλους ( easy-to read).

Το δικαίωμα στην ανάγνωση και στην ενημέρωση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και τη βάση σε

οποιοδΙ1ΠΟτε δημοκρατικό κράτος. Η παραπάνω πρόταση υποστηρίζεται και από τον TlΌnbacke

(1993) , ο οποίος προσθέτει πως η πρόσβαση σε γραπτά κείμενα και ως εκ τούτου στη λογοτεχνία.

στον πολιτισμό και στην πληροφορία γενικότερα σε μια μορφΙ1 κατανοηTl1 από όλους. αποτελεί

δημοκρατικό δικαίωμα όλων και βελτιιονεl την ποιότητα ζωΙ1ς αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση του

ατόμου. Η αυτοπεποίθηση αυTl1 προέρχεται από την ευκαιρία που δίνεται στο άτομο να διευρύνει

τους ορίζοντες του. όσον αφορά στον κόσμο. και να αΠΟΚΤι1σει τον έλεγχο της ζωΙ1ς του αφού

αποκτά την δυνατότητα να πληροφορείται για το τι συμβαίνει στην κοινωνία. προκειμένου να

εξασκεί τα δημοκραTlκά του καθι1κοντα. να διεκδικεί τα δlκαlιΌματά του. να ορίζει τη ζωΙ1 του και

να διασφαλίζει την ποιότητά της. Παρότι η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας

και συμβάλλει στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. υπάρχουν ακόμα μερίδες ανθρι'οπων οι

οποίοι αδυνατούν 11 δυσκολεύονται να διαβάσουν. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκε η ανάγκη για

εύρεση λύσεων (!)στε \'α είναι δυναTl1 η πρόσβαση όλων σε γραπτά κείμενα ανεξάρτητα από τυχόν

υσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν (Αραμπατζι1. 2009). Μια τέτοια λύση αποτελεί και η

τεχνlΚΙ1 του Κειμένου για Όλους.

Το Κείμενο για Όλους ορίζεται ως η μέθοδος μεταγραφΙ1ς κειμένου που διευκολύνει την ανάγνωση

και κυρίως την κατανόηση και αποτελεί ένα εργαλείο του UnίνeΓsa] Design. αφού ακολουθεί τις

ίδιες αρχές και συμβάλλει στον εγγραμματισμό όλων εκείνων των ομάδων που αντιμετωπίζουν

δυσκολίες στην κατανόηση κειμένου (Αραμπατζι1. 2009).

Σύμφωνα με την ΑραμπατζΙ1 (2009) παρ' όλη την πρόοδο της καταπολέμησηςτου αναλφαβητισμού

ένα μέρος του πληθυσμού δυσκολεύεται 11 αδυνατεί να διαβάσει. Οι ομάδες ατόμων που μπορούν

να επωφεληθούν από το Κείμενο για Όλους είναι σύμφωνα με τον BaITow et al. (2011). οι εξΙ1ς:

• άτομα που έχουν μία νοηΤΙΚΙ1 αναπηρία.

• μια συγκεκριμένη δυσκολία στη μάθηση 11 στην επικοινωνία όπως δυσλεξία 11 αφασία,

• άτομα με διαφορεΤΙΚ11 μητρική γλι'οσσα. συμπεριλαμβανομένων των κωφcΌν που

χρησιμοποιούν την νοημαΤΙΚ11 ως πρώτη γλώσσα και

• άτομα που κατέχουν βασικού επιπέδου αναγνωσΤΙΚΙ1 ικανότητα.

Ο TIOnbacke (1993) κάνει μία άλλη διάκριση και παρουσιάζει τις ομάδες-στόχουςτου Κειμένου για

Όλους ως εξΙ1ς:
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• άτομα με Μαθησιακές ΔυσJ(ολίες και NOητtκ11 Υστέρηση

• άτομα που έχουν προσβληθεί από εγκεφαλικό και έχασαν την ιδιότητα να ανγνωρίζουν τη

γλίοσσα τους

• άτομα εκ γενεTlις κωφά

• άτομα με δυσλεξίας

• ηλικιωμένους

• και άτομα ανεκπαίδευτα στην ανάγνωση όπως:

αναλφάβητους

άτομα με κοινωνικά προβλιιματα

μετανάστες. και σε ένα βαθμό

παιδιά της πρωτοβάθμια εκπαίδευσης.

Έχει συζητηθεί επίσης η πιθανότητα διαβάθμιση της δυσκολίας των κειμένων cοστε ο αναγνίοστης

να επιλέγει το κατάλληλο επίπεδο γι αυτόν. Βέβαια. όπως υποστηρίζει η Αραμπατζιι (2009). κάτι

τέτοιο θα οδηγούσε σε μεγαλύτερο στιγματισμό των ατόμων.

Με σκοπό να εξυπηρεTlισει τις ανάγκες των ομάδων που αναφέρθηκαν προηγουμένως το Κείμενο

για Ολους πρέπει ο σχεδιασμός του να διέπεται από ορισμένες αρχές οι οποίες θα συμβάλλουν στο

επιθυμητό αποτέλεσμα Για την συγγραφιι Κειμένου για Ολους. σύμφωνα με τον T1"Onbacke (1993)

πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένες αρχές ώστε το αποτέλεσμα του κειμένου να είναι εύκολα

κατανοητό. Οι αρχές αυτές παρουσιάζονται εν συντομία παρακάτω και αφορούν στο σχεδιασμό.

r Προτιμάται η αποφυγιι των αφηρημένων εννoιcoν.

r Οι πληροφορίες πρέπει να ακολουθούν λογικιι σειρά και συνέχεια.

r Το κείμενο πρέπει να μην είναι μακροσκελές και να μην περιλαμβάνει εισαγωγές και

πολλούς χαραΚΤ11ρες .

.,. Προτιμάται η κυριολεκτικιι χριιση της γλιοσσας LVcl) αποφεύγονται οι μεταφορές οι οποίες

μπορεί να παρερμηνευτούν από τον αναγνιΟστη .

.,. Το κείμενο πρέπει να χαρακτηρίζεται από ακρίβεια. Είναι προτιμότερο να τοποθετούνται οι

λέξεις μία πρότασης σε μία σειρά καθcος και να αποφεύγονται πολλές έννοιες μαζί σε μία

πρόταση.

r Το λεξιλόγιο πρέπει να είναι απλό και κατανοητό. Οπου είναι απαραίτητη η χριιση

ασυνιιθιστων λέξεων είναι αναγκαία η εξιιγησιι της.
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,. Είναι δυνατόν να περιγραφούν και να εξηγηθούν ακόμα και αρκετά δύσκολες έννοιες όταν

χρησιμοποιείταιμεστός λόγος και ακολουθείταιμία χρονολογΙΙ()lσειρά.

Βέβαια. σύμφωνα με την Αραμπατζ11 (2009) είναι βασικό να λαμβάνονται υπόψιν διάφοροι

παράγοντες πριν την συγγραφ11 ενός Κειμένου για Όλους όπως: ποιος θα είναι ο στόχος του

l--:ειμένου. τι χρειάζεται να επισημανθεί και με ποια σειρά. αν θα χρησιμοποιηθούν και σε ποιο

βαθμό εικόνες και τέλος το αναγνωστικό κοινό στο οποίο αναφερόμαστε. Τονίζεται επίσης η

σημασία της διαTl1ρησης του ιδιαίτερου τρόπου συγγραφΙ1ς και έκφρασης του κάθε συγγραφέα.

':ημαντικό κομμάτι της συγγραφΙ1ς ενός κειμένου eas)l-to-Γead αποτελεί η εικονογράφηση του και η

τοποθέτηση του κειμένου στη διάταξη της σελίδας. Σύμφωνα με την ΑραμπατζΙ1 (2009) σε κανένα

άλλο πληροφοριακό μέσο δεν είναι τόσο σημανΤlΚ11 η εικονογράφηση όσο στο Κείμενο για Όλους.

Με την ΧΡΙ1ση εικόνων το κείμενο γίνεται εύληπτο και καθιστά το μΙ1νυμα του περιεχόμενου πιο

ιακριτό. Στην περίπτωση που η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στο κείμενο το νόημα μπορεί να

παρανοηθεί και να δημιουργηθεί σύγχυση στον αναγνιοστη (Αραμπατζι1. 2009).

Η εικονογράφηση μπορεί να χωριστεί σε τρεις βασικές κατηγορίες. στις φωτογραφίες. τις

ζωγραφιές και τα σύμβολα. όπου η καθεμία παίζει τον δικό της ρόλο στο κείμενο και μεταξύ τους

αλληλοσυμπληριονονται για να κάνουν πιο κατανοητό το αποτέλεσμα.

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση μιας έννοιας 11δη γνωσTl1ς στους ανθριΟπους.

όπως για παράδειγμα ένα Ύ"ωστό πρόσωπο 11 μια Ύ"ωσTl1 τοποθεσία. 11 για την προσθι1κη επιπλέον

πληροφορίας σε αυTl1 του κειμένου κυρίως με επεξηγηματικό τρόπο. για παράδειγμα η φωτογραφία

ενός υπεύθυνου μιας υπηρεσίας δίπλα στο όνομα του ιοστε να γίνεται ξεκάθαρο με ποιόν πρέπει να

ίνε! η επικοινωνία. Οι φωτογραφίες περιέχουν πολλές πληροφορίες μέσα τους επομένως πρέπει να

υπάρχει προσΟΧ11 ιοστε πρcοτον να ελαχιστοποιηθούν οι περιττές πληροφορίες αλλά και μετά την

εκτύπωση η επιθυμηTlΙ πληροφορία να είναι ξεκάθαρη (Fιηl!10ff. 1998. ΒaΠΌ\ν. 201 1).

Ζωγραφιές

Οι ζωγραφιές βασίζονται στο μειονέκτημα των φωτογραφιιΟν. δηλαδΙ1 την πολυπλοκότητα της

εικόνας και το πλΙ1θος των περιττιί)ν πληροφοριιΌν. Έτσι. είτε με την χριιση έτοιμων πακέτων

εικονιδίων τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους. είτε με την πληρωμΙ1 γραφίστα. ο οποίος θα παράγει

αυθεντικές τις επιθυμητές εικόνες. η ζωγραφιά χρησιμοποιείται για την στοχευμένη απεικόνιση
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πληροφορίας. παράλληλης και αντιστοιχισμέ,'ης με το κείμενο (FΓe)'IΙ0ftΌ J998. BaITo,\. 20 J 1).

Σύμβολα

Τα σύμβολα αποτελούν την πιο μεγάλη και δύσκολη στην ΧΡΙ1ση κατηγορία. λόγω της αφαίρεσης

και της γενικότητας από την οποία χαρακτηρίζονται. Αποτελούνται κυρίως από σκίτσα με απλές

,ραμμές που αντιπροσωπεύουν αντικείμενα. πράξεις 111δέες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν γω

την κατασκευ11 ολόκληρων προτάσεων. Τα σύμβολα οργανιονονται σε συση1ματα. όπου το καθένα

είναι γνωστό και χρησιμοποιείται από διαφορεΤΙΚ11 ομάδα ανθριΟπων. γι' αυτό και πριν την επιλογ11

των συμβόλων πρέπει. είτε να υπάρχει η επιβεβαίωση ότι το κοινό των αναγνωστιον στο οποίο

στοχεύει 11 κάθε δημοσίευση γνωρίζει το συγκεκριμένο σύστημα συμβόλων, είτε να διδαχθεί. είτε

τέλος. επειδΙ1 το κοινό είναι ευρύ και είναι δύσκολη η οποιαδ11ΠΟτε επιβεβαίωση. να

χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα σύμβολα. ο συμβολισμός των οποίων είναι ευρέως γνωστός. Η πιο

συνηθισμένη ΧΡΙ1ση των συμβόλων είναι για την εικονογράφηση λέξεων- κλειδιιον του κειμένου. η

οποία είναι και η πιο αποτελεσμαΤΙΚ11 ΧΡΙ1ση τους καθιος κάνουν το κείμενο προσβάσιμο και σε

ανθριοπους που διαβάζουν αλλά και σε άλλους που δεν μπορούν (Fιη']10ff. 1998. ΒaIΊΌ'~' 20 J1 ).

Σε ότι αφορά στην διάταξη του κειμένου στην σελίδα. αυη1 πρέπει να είναι σαφΙ1ς και να

διευκολύνει την κατανόηση. Σε αυτό βοηθούν τα μεγάλα περιθώρω και ο συγκεκριμένος αριθμι'ον

σειρών κειμένου ανά σελίδα. καθU)ς επίσης και η διάταξη των προτάσεων έτσι ώστε να μην

περιέχει διαφορετικά και πολλά ν0l1ματα και η παύση να γίνεται εκεί που φυσικά θα γινόταν από

τον αναγνώστη. Όσον αφορά στη γραμματοσειρά η Αραμπατζ11 (2009) υποστηρίζει ότι είναι καλό

να χρησιμοποιούνταιοι ΑΓίal και Ηelνetίca και το μέγεθος της να μην είναι μικρότερο από J2 ενώ

οι επικεφαλίδες να παρουσιάζονται σε μέγεθος 16 11 18.

ά.θε είδος κειμένου μπορεί να μετατραπεί σε Κείμενο για Όλους και να προσαρμοστεί στις

ανάγκες του συνόλου στο οποίο απευθύνεται. Με αυτόν τον τρόπο είναι ανάγκη να μετατραπούν με

αυη1 τη μέθοδο λογοτεχνικά κείμενα. ειδήσεις και επικαιρότητα. (Αραμπατζι1. 2009).
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2 MαθησιαKέ~ ΔυσKoλίε~

1. Oρισμό~ και χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Δυσκολιών (Μ.Δ.).

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μείζον πρόβλημα για την ελληνlΚl1 εκπαιδευΤΙΚ11

πραγματικότητα. Αρκετά μεγάλος αριθμός μαθητ<Ον/ΤΡΗΟν. που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές

Δυσκολίες. δεν εντοπίζονται έγκαιρα και στερούνται αποτελεσμαΤΙΚ11ς σn1ριξης από το σχολικό

περιβάλλον. ορισμένοι μάλιστα δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη αυτ(ίΝ καθ' όλη τη διάρκεια της

σχολΙΚ11ς τους φοίτησης (Παντελιάδου. Μπάτσας 2007). Οι μαθητές που το γνωρίζουν συχνά

αγωνίζονται να αξΙΟΠΟΙ11σουν ό.ΤΙ θεσμικά τους προσφέρεται αλλά συνΙ1θως απογοητεύονταικαι τα

παρατούν. Οι εκπαιδευτικοί. από την άλλη πλευρά, αποζητούν βοήθεια και συχνά καταφεύγουν

στην αναζ11τηση τρόπων κατανόησης των δυσκολιιον και υποσΤΙ1ριξης των παιδιιίΝ αυτιΟν. μόνοι

τους. Οι γονείς. με τη σειρά τους. αντιμετωπίζουν το θέμα από μία άλλη οπτικι1. Συχνά

απογοητεύονται 11 ψάχνουν τρόπους λύσης πολλές φορές με μεγάλο χρηματικό κόστος και με

αμφίβολα αποτελέσματα (Παντελιάδου. Μπότσας. 2007).

Πολλοί ορισμοί έχουν προκύψει στην προσπάθεια ανάδειξης της φύσης των ΙΙαθησιακ(ον

Δυσκολιών αυτός όμως που είναι ευρύτερα αποδεκτός είναι εκείνος του Hal11111il (1990) (στο

Παντελιάδου. Μπότσας. 2007) ο οποίος υποστηρίζει ότι «οι Μαθησιακές Δυσκοι.ίες είωι i.πl.ς

γε\"lκός όρος που αnl.φi.jJf:T(J./ σε μια ω'ομοιογι-τιι ομδ.δα διαταραχ(iJ1'. οι οποίες εκδη;.(i)\'οl'Τ(J./ με

σημαvτικf.:ς δuσκολίF.ς στην πρόσκτηση κω χρllση ικανοτιιτω1' ακρόασης. ομιl.ίας. αν(/γ1·ωσης.

~'ραφlίς. συ;';.ογισμο/) '1 μαθημωικllς ικα\·ότηuις. Οι διωαραχf.:ς uorf.:; F.ίnl.ι εγγεn:ίς στο (ί.τομο.

αποδίδΟl'τω σε δυσ;.ι-:ιτουργία του κε\'Τρικού l'ι-:υρικού συστιΙματος κω μπορι-:ί \'α υπ(ί.ρχουl' σε όλη τη

δι(ί.ρκι-:ια της ζωllς. Προβ;.ιίματα σε σΙJμπεριφoρές (l./)[(J-ελf.:γχου. κοι\'ωΙ'ικιlς ωιτίl.ηψης και

κοινωνικllς αι.λη;.επίδρασης μπορι-:ί \'α συl'υπάρχου\' με τις Μαθησιακf.ς Δυσκοι.ίες. α;.λδ. δι-:l'

συ\'ιστο';\' από μό\'α τους τέτοιες. Α\' και οι ΜαθησιαΚF:ς Δυσκολίες μπορι-:ί ι'α εμφα\'ίζο\'Ται μαζί με

άλ/ες καταστάσεις μειονι-:ξίας (πχ αισθητηριαΚ17 βλ(ί.βη. νοηΤΙΚ17 Kueoari:fJIlall, σunJ.ισθημυ.τικI7

διω(φαχιl) '1 μΡ. εξωτερικές επιδράσεις. όπως οι πο/.ιτισμικές διαφορές 17 η αn:παΡΚΙIι,,--Ιακα[(ί.λΙ.η;.η

διδασκυ.;)α. δε'\' είι'αι το (ί.μι-:σο αποτυεσμα ωπώ\' τωι' καuιστδ.σεων 17 επιδρ(ί.σF.ωι'»

Παρόλα αυτά. τα σΤΟ1χεία που συλλέγονται δεν είναι επαΡΚ11 για τη δημιουργία ενός ορισμού

καθ(ος αυτοί δεν δίνουν μία αποκρυσταλλωμένη περιγραφΙ1 της κατάστασης αλλά παρουσιάζουν

μία γενικευμένη εικόνα αυη1ς (Τζουριάδου. 2011).
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~ύμφωνα με τους Παντελιάδου (2011) και Παντελιάδου και Μπότσα (2007). από ΤΟ\' ορισμό του

l-Ιal11111ίllπροκύπτουνστοιχεία τα οποία διαφοροποιούν τους μαθητές με Μ.Δ. από τους μαθητές με

άλλα προβλι1ματα 11 τους τυπικούς μαθητές. Έτσι: α) οι Μ.Δ. υποτελούν μία ανομοιογενι1 ομάδα

ιαταραχιον ()που τα χαρακτηριστικά που εκδηλ(ονονται δεν είναι κοινά στον πληθυσμό της

κατηγορίας. β) οι Μ.Δ. έχουν οργανικι1 αιτιολογία που είναι ενδογενι1ς στο μαθηη1 και δεν

προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες και. τέλος. γ) οι Μ.Δ. εκδηλ(ονονται πάντοτε με

σημαντικά προβλι1ματα στη μάθηση.

Μια σύντομη κατηγοριοποίηση των διάφορων χαρακτηριστικ(ον των Μαθησιακ(ον Δυσκολιιον

μπορεί να αναδείξει τρεις βασικές κατηγορίες (Παντελιάδου. 2011). οι οποίες παρουσιάζονται

συνοπτικά παρακάτω.

-Γνωστικά. χαρακτηριστικά.. 1-1 κατηγορία αυη1 περιλαμβάνει την αντίληψη. την προσοχι1. την

γλ(Οσσα. την μνι1μη. τις μεταγνωστικές δεξιότητες και τα κίνητρα των μαθητιΟν. Οι μαθητές με

Μ.Δ. αντιμετωπίζουν συχνά προβλι1ματα στην μακρόχρονη και βραχύχρονη μνι1μη. στη χρι1ση

crTpaTllYlKU)\I που αφορούν στην μνι1μη και στη γενίκευση αυτιον και δυσκολίες στην δισ.η1ρηση

της προσοχι1ς. Λόγω των παραπάνω συχνά οι μαθητές με Μ.Δ. βι(ονουν την σχολικι1 αποτυχία

καθώς δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιη1σεις του σχολείου.

-Συναισθηματικά χαρακτηριστικά. Οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών με Μ.Δ. συχνά οδηγούν σε

υιοθέτηση χαμηλι1ς αυτοεκτίμησης και απαξίωσης του εαυτού τους. Παράλληλα είναι κυρίαρχα τα

συναισθι1ματα άγχους. ανεπάρκειας και φόβου που προέρχονται από το μη υποστηρικτικό

περιβάλλον τόσο του σχολείου όσο και της οικογένειας πολλές φορές. Σύμφωνα με τη l-ΙaΓteΓ

(1985. στο Παντελιάδου. 2011) η αυτοαντίληψη μπορεί να διακριθεί σε ακαδημαϊκι1. κοινωνική και

συνολικιi1 γενικι1. Σύμφωνα με τον BYlΊ1e (1996 στο Παντελιάδου. 2011) η ακαδημαϊκι1

αυτοαντίληψη των μαθητιον με Μ.Δ. επηρεάζει σημαντικά την γενικι1 αυτοαντίληψη με

αποτέλεσμα η σχoλlΚ11 επιτυχία και η αυξημένη αυτοαντίληψη να είναι δύο ποσά ανάλογα.

-Κοινωνικά χαρακτηριστικά. Τα ακαδημαϊκά προβλι1ματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές. συχνά.

δημιουργούν αντικοινωνικές συμπεριφορές Kαθιi)ς τους καθιστούν αντικείμενα πειράγματος.

Παράλληλα. η αποτυχία τούς οδηγεί στην κοινωνικι1 απομόνωση από τους συνομηλίκους με

αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους. Ένα μείζον θέμα στην

επικοινωνία των παιδιιον με Μ.Δ. με τους συμμαθητές τους είναι η δυσκολία στην προσαρμογι1

του λόγου τους στο πλαίσιο μίας συζι1τησης . Το πρόβλημα αυτό εντείνεται ιδιαίτερα στην εφηβικι1

[20]



ηλικία. Παράλληλα. η δυσκολία απόδοσης σωστJ1ς ερμηνείας σε κοι\,ω\'ικά ερεθίσματα. λόγω

προβλημάτων προσΟΧ11ς και ΟΠΤΙΚΙ1ς και αKOυστtΚ11ς αντίληψης δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο

την επικοινωνία τους.

Έτσι, σύμφωνα με τους Παντελιάδου και Μπότσα (2007) προκύπτουν ορισμένα χαρακτηριστικά

που διαφοροποιούν του μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες από τους τυπικούς μαθητές 11 τους

μαθητές με άλλα προβλι1ματα. Η ανομοιομορφία των χαρακτηριστικιο" που παρουσιάζει ο

πληθυσμός των μαθητών με Μ.Δ. δεν επιτρέπει την δόμηση ενός κεντρικού προφίλ. Το γεγονός ότι

η αιτιολογία των Μ.Δ. εδράζεται κυρίως σε δυσλειτουργίες του Κεντρικού Νευρικού ΣυστJ1μαΤOζ

(Κ.Ν.Σ.) αποκλείει την πιθανότητα δημιουργίας Μ.Δ. μετά την είσοδο του μαθητJ1 στο σχολείο. Η

απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ του γνωστικού δυναμικού και της σχολlΚ11ς επίδοσης του

μαθητή αποτελεί KΡlτJ1ΡΙO διάγνωσης για πολλά χρόνια.

1.1. Μύθοι γύρω από nc: MaenaIαKtc: Δυσκολίεc:.

Η ελλlΠΙ1ζ ενημέρωση σχετικά με την αιτιολογία και τις προσπάθειες σαφούς ορισμού οδ11γησαν

στην δημιουργία μύθων γύρω από τις Μ.Δ .. Σύμφωνα με τους Παντελιάδου και Μπότσα (2007)

τέτοιοι μύθοι είναι οι εξΙ1ς:

1. Οι Μ.Δ. δΕ.')' αποπ)ο/),' ειδlΚΙ7 εκπωδευΤΙΚΙ7 (Χ1'(ί.γκη.

Αντίθετα οι Μ.Δ. δεν αποτελούν δημιούργημα των επιστημόνων αφού υπάρχουν έρευνες που

τονίζουν τις διαφορές νευΡOλOγtΚ11ς φύσης που εντοπίζονται στη λειτουργία του εγκεφάλου των

ατόμων με Μ .Δ.

2. Οι μαθητές με Μ.Δ. Ι:χουν χu.μηl.17 1'οημοσύ1'η.

~ύμφωνα με τον ορισμό οι μαθητές με Μ.Δ. έχουν φυσιολογlΚ11 νοημοσύνη.

3. Οι μαθητi:ς με Μ.Δ. δεν μπoρoιJν να μrί.θoυ,·.

Οι μαθητές με Μ.Δ. μπορούν όχι μόνο να μάθουν αλλά και να προχωΡ11σουν και σε ανιοτερες

σπουδές.
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4. Οι Μ.Δ. είnη u.πυτ(.;/,c:σμu αn:πuρκούς διδασκα/)ας.

"Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα. οι Μ.Δ. εί\'αl αποτέλεσμα νευρολογlκ(ον δυσλειτουργ\{ον και δεν

εμφανίζονται μετά την εισαγωγι1 του μαθητJ1 στο σχολείο. Είναι 6μως εφικτό με την κατάλληλη

προσαρμογι1 της διδασκαλίας να διευκολυνθεί η μάθηση και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του

μαθη τJl·

5. Οι μ(ι.θητf.:ς με Μ.Δ. c:ί\'ω τεμπf.:/,ηδf:ς

Αν και ο χρόνος που χρειάζονται για να μάθουν οι μαθητές με Μ.Δ. είναι περισσότερος και λόγω

του φόβου της σχολlκι1ς επιτυχίας δεν αναλαμβάνουν εύκολα ακαδημαϊκά έργα.

6. Οι μαθητf.:ς με Λf.Δ. (J.)Τtμf:τωπίζουι· ΠΡOβ/.ι7μUΤα μό1'Ο στα μαθιιματu του σχολείο/).

Οι μαθητές με Μ.Δ. αντιμετωπίζουν σημαντικύ. κοινωνικό-συναισθηματικά προβλι1ματα λόγω

συνεχόμενων αποτυχ\{ον 11 προβλημάτων γνωστικ(ον λειτουργl(Ον.

7. Οι Μ.Δ. ξεπεΡ"ιοιΥ1'Τω με το,· κωρc5.

Αν και οι Μ.Δ. εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ηλικία δεν παύουν να υπάρχουν δια

βίου.

8. Οι Μ.Δ. θεραΠf:ιJΟ1'Τω.

Αποτελούν διαΡΚΙ1 και μόνιμη συνθι1κη και εν(ί) υπάρχουν προγράμματα που συνιστούν στη

διευκόλυνση και τη βελτίωση της μάθησης. οι διάφορες θεραπείες έχουν αποκλειστεί λόγω

έλλειψης τεκμηρίωσης.

"Όπως χαρακτηριστικό. αναφέρει η Παντελιάδου (2007) η ανάδειξη και η απόρριψη των μύθων που

έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις ΜαθησιακέςΔυσκολίες. οι οποίοι παρουσιάζονταιπαραπό.νω. είναι

απαραίτητη για την κατανόηση του περιεχόμενου των ΜαθησιακώνΔυσκολl(Ον. καθu)ς και για την

αποτελεσμαΤΙΚ11εκπαιδευτικι1 υποση1ριξη των μαθητcον που τις αντιμετωπίζουν.
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2. Η αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών από τουι:; γονείc;.

1εγάλο κομμάτι στη ζω11 όλων των παιδΙΙύν αποτελεί το οικογενειακό περιβάλλον και κυρίως οι

γονείς. Είναι εκείνοι που στηρίζουν το παιδί και το βοηθούν να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που

αντιμετωπίζει. Ενισχύοντας την άποψη πως οι γονείς διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην

εκπαίδευση των παιδΗον με Μαθησιακές Δυσκολίες οι Αραμπατζ11 και Μπότσας (2007)

παρουσιάζουν τρεις σημαντικούς λόγους για τους οποίους ο ρόλος των γονέων επιτείνεται. Ο

πρ(οτος λόγος είναι ότι σύμφωνα με την νομοθεσία εξασφαλίζεται η συμμετΟχ11 των γονέων στις

εκπαιδευτικές αποφάσεις που αφορούν στο παιδί τους και θεωρούνται σημαντικοί στην

διαμόρφωσηΕξατομικευμένουΕκπαιδευτικούΠρογρά.μματος.Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι γονείς

που δραστηριοποιούνται σε συλλόγους και ομάδες διαμορφ(ονουν πολιτικές και διοικητικές

αποφάσεις για την εκπαίδευση των παιδΗον τους. Ως τρίτο λόγο αναφέρουν την ανάπτυξη της

έγκαιρης ανίχνευσης και παρέμβασηςκαι πόσο αυη1 στηρίζεται στους γονείς για την αντψεnοπιση

των ΜαθησιακιΩνΔυσκολι<J)V.

Τι συμβαίνει όμως όταν οι γονείς μαθαίνουν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει Μαθησιακές

Δυσκολίες: Η διάγνωση των Μαθησιακιον Δυσκολιών είναι η πιο σημανΤΙΚ11 και. ίσως. επιοδυνη

στιγμΙ1 για τους γονείς. Μπορεί να είναι τόσο επιοδυνη όσο η ανακοίνωσηθανάτου ενός συγγενικού

προσιοπου (Healey. 1997) Γι αυτούς είναι δύσκολο να αποδεχτούν την ύπαρξη ενός προβλ11ματος

στο ως ΤΙύρα. φαινομενικά. φυσιολογικό παιδί τους. ·Ετσι. οι αντιδράσεις ποικίλουν. Ορισμένοι

γονείς αισθάνονται θυμό. απογ011τευση. 11 εμφανίζουν σωματικά προβλl1ματα. αναζητούν μία

"δεύτερη Ύ',ιί)μη" απευθυνόμενοι σε άλλους ειδικούς. αντιδρούν με συγκρούσεις με το σύντροφό

τους. με διαΡΚ11 αλλαγ11 ειδικιΩν και αναζ11τηση νέας διάΎ'ιωσης 11 με την ανάπτυξη μιας σειράς

αμυντικιον μηχαν1σμcΟν. όπως η άρνηση. όπως αναφέρει ο GallaglleJ" (1995) (στο Παντελιάδου.

2007).

Τα στάδια βέβαια από τα οποία περνούν οι γονείς διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την

ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Κάποιοι γονείς ανακουφίζονται διότι πλέον Ύ'ιωρίζουν τι ως τιορα

συνέβαινε στο παιδί τους και κά.ποιοι γεμίζουν με ενοχές καθ<J)ς παρέλειψαν να αναζηTl1σουν

νωρίτερα απαντ11σεις ( Riddick. 1996 στο Χιδερίδου-ΜανδαΡ11 2010). Ο Healy (] 997) αναφέρει

πως οι γονείς κατακλύζονταιαπό συναισθ11ματασοκ, δυσπιστίας. ά.γχους. φόβου και απόΎ'ιωσης.
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Μετά την διάγνωση των Μαθησιακ<!)\' ΔυσκολΙ<!Ν. οι γονείς προσπαθούν να προσαρμοστούν

άλλοτε πετυχαίνοντας το και άλλοτε όχι. και αναζητούν την αιτία του προβλι1ματος. Η αναζΙ1 τηση

της αιτίας προκύππι κυρίως από δύο λόγους. Ο ένας είναι για να μετατοπίσουν το βάρος της

ευθύνης κάπου αλλού. ίοστε να μην είναι εκείνοι οι υπεύθυνοι. και ο δεύτερος είναι για να βρουν

μια θεραπεία κατάλληλη για τις ανάγκες του παιδιού τους (Πανπλιάδου. 2007). Επιπλέον. οι γονείς

μπορεί να αποδεχθούν το παιδί τους και να εστιάσουν στα θετικά σημεία χωρίς ασχολούνται με τις

αποτυχίες του. α<ο αντίθετα μπορεί να το απορρίψουν με αποτέλεσμα να μην δημιουργούν

ρεαλιστικές απαιΤ11σεις (αυξανόμενες απαιΤ11σεις) 11 να γίνουν υπερπροστατευτικοί (μειώνοντας τις

απαΙΤ11σεις τους). Στις δύο προηγούμενες περιπτιοσεις , αυη1 των μη ρεαλιστικ(ίΝ απαιη1σεων και

αυη1 της υπερπροστατευτικότητας. το παιδί δεν έχει ευκαιρίες να αναπτυχθεί στο μέγιστο βαθμό.

όπως συμβαίνει στην περίπτωση της αποδΟΧ11ς.

Ο Hea!y (1997) περιγράφει τα στάδια από τα οποία περνούν οι γονείς κατά τη διαδικασία

προσαρμογΙ1ςτους στα νέα δεδομένα. μετά τη διά.γνωση. Αυτά περιγράφονταισύντομα παρακάτω.

1ο Σπί.διο: Οι γονείς μπορεί να αντιδράσουν έντονα και να σοκαριστούν 11 ακόμα να

αποθαρρυνθούν μπορεί επίσης να ξεσπάσουν έντονα 11 ακόμα και να γελάσουν χωρίς προφανΙ1

λόγο.

20 Στιί.διο: Το στάδιο αυτό αποτελεί μάλλον μια συνέχεια του πρ(Οτου. Οι γονείς μπορεί να

αρνηθούν την αναπηρία του παιδιού τους 11 να προσπαθΙ1σουν να αποφύγουν την πραγματικότητα

με κάποιον τρόπο.

30 Υπί.διο: Εδ(ο οι γονείς μπορεί να ν\{Ωσουν θυμό και να επιρρίψουν ευθύνες στους ειδικούς.

-/0 Σπί.διο: Αυτό είναι το στάδιο της παραίτησης των γονέων οι οποίοι μπορεί να πέσουν σε

κατάθλιψη. Συναισθ11ματα όπως ντροπή, ενΟΧ11. απελπισία και άγχος μπορεί να γίνουν έντονα και

να κατακλύσουν τους γονείς.

-ο Στδ.διο: Και ακολουθεί η αποδοχι1. Οι γονείς παρουσιάζουν μία άνευ όρων θεΤlΚl1 αποδΟΧ11 του

παιδιού. Βέβαια οι επισΤ11μονες διαφωνούν για το αν το στάδιο αυτό περιγράφει την απλΙ1 αποδΟΧ11

του παιδιού 11 ένα καινούργιο επίπεδο γν(οσης όπου οι γονείς καταφέρνουν μαθαίνοντας νέες

δεξιότητες να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες και να αποδέχονται ολοκληρωτικά το παιδί τους.
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60 Σπίδιο.· Οι γονείς πλέον είναι έτοιμοι να διαμορφ(!)σουν τη ζωΙ1 τους με τα καινούργια δεδομένα

και να απαλλάξουν το παιδί τους από τα αδικαιολόγητα συναισθΙ1ματα τους δημιουργ<!)ντας ένα

υποστηρικτικό περιβάλλον.

Μια σειρά συναισθηματικ(ον σταδίων από τα οποία περνούν οι γονείς κατά την διαδικασία

διάγνωσης. παρουσιάζονται επίσης από τον DlΌtaI" (1975. στο Καπετάνιος. 2000) και

περιγράφονται ως εξΙ1ς:

• ~OK. όπου οι γονείς αντιδρούν υπερβολικά σοκαρισμένοι και είναι συναισθηματικά

αποδιοργανωμένοι.

• Άρνηση όπου προσπαθούν να δραπετεύσουν από την πραγματικότητα και εμφανίζονται

δύσπιστοι.

•
•
•

Θλίψη. θυμός. αγωνία. όπου η υπερβολΙΚ11 θλίψη και ο θΡ11νος κατακλύζουν τους γονείς.

Προσαρμογ11. όπου οι έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις καταλαγιάζουν. ~~
Αναδιοργάνωση. όπου αναπτύσσεται τελικώς μία θεΤΙΚ11 στάση από τους γονείς. ~8ΙΙΛIΟ8Η~ΗF.

~ .... ,
"ι. \~
~

Πάνω σε αυτά τα στάδια ο Καπετάνιος (2000) προσθέτει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ακολουθία

των σταδίων αυτιον αφού κάποιοι μπορεί να παραλείψουν ένα στάδιο 11 να επανέλθουν σε αυτό

ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Για παράδειγμα. γονείς που μπορεί να αποδεχθούν το παιδί

τους στην παιδΙΚ11 ηλιl\.iα αλλά μετά καθ(ος αυτό μπαίνει στην εφηβεία τα προβλ11ματα να αυξηθούν

και οι γονείς να ανακαλύψουν ότι η κατάσταση του παιδιού τους είναι δυσβάσταχτη.
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3. Η ενημέρωση των γονέων πάνω ση, Μαθησιακέ, Δυσκολίε,.

Όπως τονίστηκε προηγουμένως. ο ρόλος των γονέω\' είναι σημαντικός για την αντιμετ<οπιση των

Μαθησιακ(ον Δυσκολ\(ον και την ανάδειξη των δεξΙΟTl1των των παιδl(!)\'. Χωρίς σωσTlΙ ενημέρωση

όμως οι γονείς μπερδεύονται και σπαταλούν χρόνο σε αμφίβολες θεραπείες. [;\'(0 πολλές φορές

οδηγούνται σε αδιέξοδα.

Μετά από συζηTl1σεlς. που πραγμαΤΟΠΟΙΙ1θηκαν στο ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διάγνωσης

Διαφοροδιάγνωσης και ΥποσTl1ρlξης) της Λάρισας. (οστε να απαντηθεί το ερ(οτημα του αν οι

γονείς ενημερώνονται εύκολα για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και από ποιους φορείς και μέσα.

καταλ11ξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Οι άνθρωποι που μας μίλησαν και είναι κυρίως αυτοί που

έρχονται σε επαφΙ1 με τους γονείς παιδιιί)\l με Μαθησιακές Δυσκολίες υποστηρίζουν ότι η

ενημέρωση των γονέων είναι ελλlΠ11ς και πως πολλές φορές ΟΙ ίδιοι δεν ενδιαφέρονται να μάθουν

περαιτέρω πληροφορίες πάνω στο θέμα. Συγκεκριμένα. οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι γονείς

είναι συχνά ασύνδετες μεταξύ τους και προέρχονται πολλές φορές από άγνωστες πηγές με

αποτέλεσμα να μπερδεύουν και να οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Η ενημέρωση μπορεί

να προέρχεται από το σχολείο και συγκεκριμένα από ειδικούς που εργάζονται σε αυτό καθ(ος και

από τα ΚΕΔΔΥ. αν οι γονείς απευθυνθούν σε αυτά. Παράλληλα. υλικό μπορεί να βρεθεί και στο

διαδίκτυο. το οποίο όμως πολλές φορές αποτελεί απλΙ1 καταγραφή απόψεων γονέων και δεν φέρει

υπογραφ11 κάποιου ειδικού. με αποτέλεσμα να μπερδεύει και να δημιουργεί ανησυχία στους

αναγνώστες του. Λαμβάνοντας υπόψιν την ανομοιομορφία που παρουσιάζεται στους μαθητές με

Μαθησιακές Δυσκολίες καθίσταται αντιληΠTl1 η σύγχυση που μπορεί να προκαλέσει στους γονείς η

ανάγνωση κειμένων από μη ειδικούς.

Όταν οι ειδικοί ερωTl1θηκαν για το ποιος είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούν περισσότερο για την

ενημέρωση των γονέων. απάντησαν πως ο προφορικός τρόπος ενημέρωσης χρησιμοποιείται κατά

κόρον. αφού δεν είναι δυναTl1 η κατασκευ11 ενημερωτικίον φυλλαδίων 11 ιστοσελίδας. λόγω κόστους

τόσο χρηματικού όσο και χρονικού. Επίσης. συχνά οι γονείς παραπέμπονται σε διάφορους

συλλόγους όταν αυτοί δραστηριοποιούνται στην πεΡΙΟΧΙ1 11 είναι εύκολο για κάποιον να

επικοινωνΙ1σεl με αυτούς. Επιπλέον. και εξαιτίας της έλλειψης τρόπων πληροφόρησης. όπως οι

ίδιοι υποστηρίζουν. προσπαθούν με ότι μέσα έχουν. είτε γράφοντας άρθρα σε περιοδικά .. στο

διαδίκτυο. είτε γράφοντας εξατομικευμένες οδηγίες και γενικές παρατηΡΙ1σεις προς τους γονείς. να

βοηθούν όσο μπορούν στην πληροφόρηση πάνω στο θέμα.
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ΑναλυΤΙΚΙ1 περιγραφΙ1 των Μ.Δ. περιλαμβάνει και η διάγνωση. η οποία περιγράφει την κατάσταση

του παιδιού και τις δυσκολίες που αυτό αντιμετωπίζει. Λαμβάνοντας όμως υπόψιν την

πολυπλοκότητα των Μ.Δ. είναι εύκολο να συμπεράνουμε πως η αναλυτικιι περιγραφιι στη

διάγνωση δεν φτάνει να καλύψει τη γν(οση που χρειάζονται οι γονείς για να αποδεχτούν και να

είναι ικανοί να στηρίξουν το παιδί τους. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πολλοί γονείς

δυσκολεύονται να κατανΟ11σουν τους όρους που χρησιμοποιεί η διάγνωση η οποία πολλές φορές

καθυστερεί να δοθεί με αποτέλεσμα την ψυΧΙΚΙ1 κατάρρευση των γονέω\' (Χιδερίδου-Μανδαριl.

201 Ο).

Η συζιιτηση που έλαβε XU)pa στο ΚΕΔΔΥ μας οδ11γησε στο συμπέρασμα ότι οι τρόποι ενημέρωσης

των γονέων είναι ελλιπείς σε σχέση με άλλες χιί)ρες. όπου υπάρχουν ολοκληρωμένοι οδηγοί για

τους γονείς. οι οποίοι δίνουν πληροφορίες και αποτελούν πραγματικά εργαλεία. χριισιμα όχι μόνο

για εκπαιδευτικούς αλλά και για γονείς. Ένας τέτοιος οδηγός είναι το IDEA. το οποίο

δημιουργιιθηκε από το NationaI CenteI" fol" Leal'ning Disabilities. Το ]ΟΕΑ είναι ένας οδηγός.

γραμμένος στην Αγγλικιι γλ(Οσσα. ο οποίος παρέχει πληροφορίες στους γονείς και στους

εκπαιδευτικούς για οποιαδιιποτε πλευρά τον Μαθησιακών ΔυσκολιU)ν. από την ισχύουσα

νομοθεσία και τα δικαι(οματα του παιδιού έως τον τρόπο αναγvιί)ρισης των Μ.Δ. και το που

μπορούν οι γονείς να απευθυνθούν καθu)ς και τρόπους διευκόλυνσης της καθημερινότητας.

Έτσι λοιπόν. YLW11ellKL η ανάγκη για τη δημlOυργία ενός σύντομου οδηγού για τους γονείς των

παιδι<ον με Μαθησιακές Δυσκολίες. Ο οδηγός αυτός κρίνεται αναγκαίο να είναι σύντομος και

περιεκτικός και να καλύπτει τις πρωτογενείς ανάγκες ενημέρωσης των γονέων. Λαμβάνοντας όμως

υπόψιν τις διάφορες ομάδες ανθρώπων με αναγνωστικές δυσκολίες. όπως αυτές περιγράφηκαν στο

κεφάλαιο του Σχεδιασμού για Όλους. αποφασίστηκε ότι ο σχεδιασμός του θα βασιστεί στο

Univel"saI Design u)στε να εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Έτσι θα

αποτελεί όχι μόνο ενημερωτικό εργαλείο αλλά θα είναι προσβάσιμο από άτομα που αντιμετωπίζουν

υσκολίες στην ανό.γνωση και στην πρόσβασιι τους σε κείμενα γενικότερα. Η έρευνα που

περιγράφεται παρακάτω. διεξιιχθη με σκοπό να διευκρινιστεί το κατά πόσο επιτυγχάνεται η

παραπό.νω πρόταση μέσα από το σχεδιασμό του φυλλαδίου-οδηγού.
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20 MEPO~ : ΕΡΕ'{ΝΑ

1. Μεθοδολογία της Έρευνας

Η έρευνα που πραγμαΤΟΠΟΙ11θηκε είναι ποσοτικιι και τα ερευνητικά δεδομένα που περιέχει είναι

καταγραφ11 προσωπικ(ον απόψεων των ατόμων που συμπλιιρωσαν το ερωτηματολόγιο της. Το

εργαλείο που χρησιμΟΠΟΙΙ1θηκε κυρίως llrav το ερωτηματολόγιο. Παράλληλα για την διευκρίνηση

ορισμένων ερωτημάτων προηγι1θηκε μια συζΙ1τηση με κάποιες προκαθορισμένες ερωη1σεις σε

ειδικούς που εργάζονται στο ΚΕΔΔγ της Λάρισας. με σκοπό την ποιοτιK11 συλλογι1 δεδομένων. Η

συζιιτηση είχε τη μορφιι η~H-δoμημένης συνέντευξης. Η ημι-δομημένη αυηι συνέντευξη

πραγμαΤΟΠΟl11θηκε με σκοπό να διερευνηθεί η ύπαρξη και ευκολία προσέγγισης τρόπων

ενημέρωσης των γονέων και από ποιους φορείς μιας και η βιβλιογραφία δεν καταδεικνύει

ιδιαίτερες τέτοιες πηγές. φού διερευνΙ1θηκε το θέμα αυτό προχωΡ11σαμε στην κατασκευΙ1 ενός

υλλαδίου-οδηγού με βάση τον ~xεδιασμό για Όλους και διεξιιχθη έρευνα με σκοπό να

διαπιστωθεί αν η ΧΡΙ1ση των αρχιον του έγινε ορθά.

Έτσι. στην πρώτη φάση της έρευνας εντοπίζεται το θέμα της έλλειψης πηγιον πληροφόρησης των

γονέων μέσα από την συζιιτηση με τους ειδικούς και την βιβλΙOγραφlΚll ανασκόπηση. ~τη δεύτερη

φάση της έρευνας και αφού έχει σχεδιαστεί το φυλλάδιο-οδηγός. μοιράζεται μαζί με το

ερωτηματολόγιο και αξιολογείται ως προς τη λειτουργικότητα του και τον βαθμό συμφωνίας του με

τις βασικές αρχές του Σχεδιασμού για Όλους. ΘεωΡΙ1θηκε σκόπιμο. τα αποτελέσματα της

συνέντευξης να παρουσιαστούν στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας έχοντας ως στόχο να

αναδείξει τις σημαντικές ελλείψεις πηγ(ον πληροφόρησης των γονέων και να υπογραμμίσει την

αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός φυλλαδίου-οδηγού με στόχο την ενημέρωση τους.

2. γποθέσεις της έρευνας.

Όπως έχει 11δη αναφερθεί. οι πηγές πληροφόρησης των γονέων στο θέμα των Μαθησιακ(ον

ΔυσκολΗον είναι λιγοστές και συνι1θως δυσπρόσιτες. Οι υπάρχουσες πηγές περιλαμβάνουν
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συνΙ1θως δύσκολους όρους. δυσνόητους για κάποιους που δεν γνωρίζουν την ορολογία του θΙματος

και είναι γραμμένες συνΙ1θως για ειδικούς. Επιπλέον ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού δεν

μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιουδ11ΠΟτε είδους κείμενο διότι ανΙ1Κει σε κάποια από τις ομάδες

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση. Έτσι λοιπόν. στόχος της παρούσας εργασίας είναι η

δημιουργία ενός φυλλαδίου που θα αποτελεί πρακτικό οδηγό πληροφοριιον για γονείς. οι οποίοι

ενδιαφέρονται να μάθουν για τις Μ.Δ .. και θα στηρίζεται στις αρχές του Σχεδιασμού για Όλους

(οστε να καταστεί προσβάσιμος από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Άξονες λοιπόν της έρευνας αποτΙλεσαν. αρχικά. το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε

πληροφορίες που να αφορούν στις Μ.Δ. και στη συνέχεια κατά πόσο το υλικό που δημιουργιιθηκε

με βάση τις αρχές του Σχεδιασμού για Όλους ανταποκρινόταν στις ανάγκες του αναγνωστικού

κοινού.

3. Συμμετέχοντα:

Στην έρευνα συμμετείχαν εργαζόμενοι του ΚΕΔΔΥ της Λάρισας, γονείς. εκπαιδευτικοί και φοιτητές

του Παιδαγωγικού ΤμΙ1ματος ΕιδΙΚΙ1ς ΑγωγΙ1ς και του ΤμΙ1ματος ΔημΟΤΙΚΙ1ς Εκπαίδευσης του

Πανεπιστημίου του Βόλου. Στην πρ(οτη φάση οι συμμετέχοντες Ι1ταν οι εργαζόμενοι του ΚΕΔΔγ

και πιο συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ, ένας Λογοπεδικός. μία Φιλόλογος. μία

Νηπιαγωγός και ένας Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συζηΤ11σεις έγιναν μετά

από συνεννόηση μας με τον προϊστάμενο του ΚΕΔΔΥ. Αφού μας έδωσε τη συγκατάθεση του και

δέχτηκε, ορίσαμε την κατάλληλη ημέρα και την (ο ρο. για την συνάντηση.

Στην δεύτερη φάση οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που δέχτηκαν διαμένουν στη Λάρισα και

δέχτηκαν να συμπληρ(οσουν το ερωτηματολόγιο αφού ερωΤ11θηκαν γι' αυτό και ενημερώθηκαν για

το σκοπό της έρευνας. Τέλος, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκοnαι στο τελευταίο

έτος φοίτησης τους και επιλέχθηκαν. συγκεκριμένα. από τα Παιδαγωγικά ΤμΙ1ματα λόγω των

γνcοσεων που Ι1δη έχουν λάβει κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε αυτά. Οι συμμετέχοντες,

στην έρευνα που διεξΙ1χθη με τη ΧΡΙ1ση ερωτηματολογίου. Ι1ταν συνολικά πενιιντα δύο (52).
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4. Ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκα\'.

Για την έρευνα χρησιμοποιι1θηκαν δύο ερευνητικές τεχνικές. Η μία 11ταν η χρι1ση ημι-δομημένης

συνέντευξης για την διερεύνηση ύπαρξης πηγιον πληροφόρησης για τους γονείς. και η δεύτερη

ι1ταν η χρι1ση ερωτηματολογίων. Η ημι-δομημένη συνέντευξη (η οποία χρησιμΟΠΟll1θηκε ως

πιλοτικι1 έρευνα) περιείχε ορισμένες συγκεκριμένες ερωTl1σεις (βλ. Παράρτημα). οι οποίες

καθοδηγούσαν σε ορισμένα σημεία τη συζι1τηση ιοστε να μην ξεφεύγει από το ερευνητικό

ενδιαφέρον αλλά άφηνε περιθιορια στους ερωτηθέντες να αναπτύξουν τη σκέψη τους πάνω στο

θέμα. Άλλωστε. σκοπός είναι ο εμπλουτισμός της συζι1τησης και των δεδομένων και όχι η μείωση

των απανTl1σεων σε ποσοτικές αφού αποτελεί πιλοτικι1 έρευνα και στόχο έχει να αποσπάσει

πληροφορίες για τον τρόπο έγκαιρης πληροφόρησης των γονέων στην ελληνικι1 πραγματικότητα.

Δεν γίνεται μεγάλη αναφορά στην συνέντευξη διότι εξυπηρετεί απλά και μόνο στην επιβεβαίωση

κάποιων αρχικών υποθέσεων. για την συνέχεια της κύριας έρευνας και τα αποτελέσματα της

εξυπηρετούν στην ανάδειξη της αναγκαιότητας δημιουργίας πηγιον πληροφόρησης. Επίσης, όπως

προαναφέρθηκε τα αποτελέσματα της παρουσιάστηκαν εν συντομία στο θεωρητικό κομμάτι της

εργασίας.

Η δεύτερη τεχνικι1 είναι το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο ι1ταν διαμορφωμένο με την

κλίμακα ΙίkeΓt και έδινε τη δυνατότητα διαβάθμισης της απάντησης. Για κάθε μία ερόnηση

υπι1ρχαν πέντε πιθανές απανTl1σεις (Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ. Πάρα Πολύ. και εκφράστηκαν

με αριθμούς από το 1 ως το 5 αντίστοιχα). Το ερωτηματολόγιο περιείχε διοδεκα ερωτι1σεις και σε

κάθε μία από αυτές υπι1ρχε μία ανΟΙΧTl1 εριοτηση που έδινε τη δυνατότητα πρόσθετων σχολίων 11

παρατηρι1σεων από τους συμμετέχοντες. με σκοπό την καταγραφι1 των δικών τους απόψεων. Η

συγκεκριμένη επιλογι1 χρησιμοποιι1θηκε με σκοπό οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να

εκφράσουν τη δική τους προσωπικι1 επιλογι1. ακολουθόΝτας την συμβουλι1 του Κειμένου για

Όλους η οποία προτείνει να δίνεται η δυνατότητα έκφρασης των ιδιαίτερων προτιμι1σεων της

ομάδας-στόχου στην οποία θα απευθύνεται το κείμενο. Για τον σχεδιασμό των ερωTl1σεων

χρησιμοποιι1θηκαν οι αρχές του Κειμένου για Όλους και οι κατευθυνTl1ριες γραμμές του

Σχεδιασμού για Όλους.

[30]



5. Διαδικασία διεξαγωγψ;:; TtJc: έρευναc:

Για τη διεξαγωγι1 της έρευνας llταν αναγκαίος ο διαχωρισμός της σε δύο μέρη. Στην πρ(οτη φάση.

έγινε η διερεύνηση των ερωτημάτων που αφορούσαν στους τρόπους ενημέρωσης των γονέων και

κατά πόσο είναι εύκολη η πρόσβαση τους σε αυτούς. Για την απάντηση των εν λόγω ερωτημάτων

επικοινωνιισαμε με ειδικούς του ΚΕΔΔγ του νομού Λάρισας και Ιlρθαμε σε επαφl, μαζί τους αφού

λάβαμε την απαραίτητη άδεια. Η συναντιΙσεις έγιναν σε δύο μέρες και οι συμμετέχοντες μίλησαν

ξεχωριστά. ο καθένας. εκφρύ.ζοντας τις απόψεις τους για το θέμα Οι ό.νθρωποι εκεί μας μίλησαν για

τον τρόπο που οι ίδιοι ενημερ(ονουν τους γονείς. μας υπέδειξαν προβλι1ματα που προκύπτουν στην

ενημέρωση των γονέων και προέβαλλαν την ανό.γκη δημιουργίας τρόπων ενημέρωσης τους.

Στο δεύτερο μέρος και αφού μελετήθηκε εκτενώς η βιβλιογραφία που συλλέχθηκε και αναφερόταν

στον Καθολικό Σχεδιασμό και στο Κείμενο για Όλους (eaSΥ-to-Γead) σχεδιάστηκε ένα φυλλάδιο

οδηγός ο οποίος αποτέλεσε και το ερευνητικό αντικείμενο της δεύτερης φάσης. Σε αυτό το σημείο

σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στις αρχές του Κειμένου για Όλους και στη μέθοδο

του Καθολικού Σχεδιασμού και σκοπό είχε να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο το φυλλάδιο-οδηγός

αντιστοιχούσε σε αυτές. Σε αυτιΙ τη φάση επιλέχθηκαν_ όπως προαναφέρθηκε. φοιτητές του

Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδlκιlς Αγωγι1ς, του Παιδαγωγικού Τμήματος ΔημOΤlΚllς Εκπαίδευσης

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και γονείς και εκπαιδευτικοί από το νομό Λάρισας. Οι άνθρωποι

αυτοί συμπλιlρωσαν το ερωτηματολόγιο αφού τους έγινε γνωστός ο σκοπός της έρευνας και

δέχτηκαν να συμβάλλουν σε αυτιΙν. Τέλος. με βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και την

υπάρχουσα βιβλιογραφία θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα αυτιΙς της έρευνας.

6. Αποτελέσματαέρευναc:.

Πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι α\'αγκαίο να αναφερθεί πως δεν χρειάστηκε

στατισΤΙΚIΙ ανάλυση των αποτελεσμάτων με κάποιο ειδικό πρόγραμμα εκτός κάποιας εξαγωγιlς

ποσοστιον και παρουσίασης του αριθμού απαντιΙσεων που δόθηκαν σε κάθε ερ(Οτηση. διότι η

έρευνα βασίστηκε σε llδη υπάρχουσα θεωρία και τα αποτελέσματα θα αναλυθούν με βύ.ση αυTlΙ·

[3] ]



Οι απανΤ11σεις που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια 11ταν κυρίως θεΤ1κά και υποδεικνύουν πως η

χρ11ση της θεωρίας στο σχεδιασμό του φυλλαδίου-οδηγού έγινε ορθά. Ο αριθμός των

ερωτηματολογίων που συγκεντριί)θηκαν 11rav KL\'llvra δύο (52). Ο αριθμός των απανΤ11σεων που

δόθηκε για κύ.θε εριίπηση δίνετε στον πίνακα 1.1.

Πίνακας 1.1 : Ο αριθμός των απαντt)σεων που δόθηκε για κάθε ερώτηση.

Ο αριθμός των απανΤ11σεων που δόθηκαν για κάθε εριlπηση

2 " 4 5.)

Ερ(οτηση Ι η Ο Ο Ο 10 42

Ερώτηση 2η Ο Ο Ο 15 37

-+

Ερώτηση 3η Ο Ο Ο 16 36

---- ---

Ερ(οτηση 4η Ο Ο Ο 15 37

ι

Εριοτηση 5η Ο Ο 2 17 33

Ερώτηση 6η Ο Ο 18 "".).)

Ερώτηση 7η Ο Ο 16 35

--- -----

Ι Ερώτηση 8η Ο Ο 2 20 30

~ -

Ερώτηση 9η Ο Ο Ο 16 36

Εριοτηση ]Οη Ο Ο Ο 12 40

Ερ(οτηση 11 η Ο Ο Ο 27 Υ-)

Ερώτηση 12η Ο Ο 7 44
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Αναλυτικότερα. το μεγαλύτερο ποσοστό των απανTlισεων στο ερωτηματολόγιο συγκεντριί)θηκε

στην επιλογ11 «Πάρα Πολύ» που αντιστοιχούσε στον αριθμό πέντε (5). 2:ε ορισμένες απανΤ11σεις

μάλιστα το ποσοστό ξεπέρασε το 80%. Συγκεκριμένα στην πριοτη εριίnηση «Σε ποιο βαθμό

βρίσκετε ενδιαφέρον και ελκυστικό προς ανάγνωση το φυλλάδιο. με την πριίnη ματιά:» το ποσοστό

που συγκεντριοθηκε στην επιλογιι «Πάρα Πολύ» έφτασε το 80.77% και στην δωδέκατη εριοτηση

«σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το φόντο του φυλλαδίου είναι ευχάριστο και δεν κουράζει τον

αναγνι'οστη:» το ποσοστό άγγιξε το 84.62%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντριοθηκαν για όλες τις

ερωTlισεις στις επιλογές 4 (Πολύ) και 5 (Πάρα Πολύ) ενιJ) σε ορισμένες ερωTlισεις ένα μικρό

ποσοστό των συμμετεχόντων διάλεξε την επιλογιι 3 (Αρκετά). Τα συνολικά ποσοστά των

απανΤ11σεων που περιλάμβαναν τις επιλογές 3 (Αρκετά). 4 (Πολύ) και 5 (Πάρα Πολύ) 11ταν 1.12%.

30.29% και 68.59% αντίστοιχα. όπως παρουσιάζονταιστον πίνακα 1.3.

Συγκεκριμένα οι ερωTlισεις στις οποίες οι συμμετέχοντες διάλεξαν την επιλογΙ1 3 (Αρκετά) 11ταν η

εριοτηση 5 «Σε ποιο βαθμό βρίσκετε κατάλληλο το μέγεθος και τον τύπο των εικόνων που

συνοδεύουν το κείμενο:» με ποσοστό 3.85%. η ερι'οτηση 6 «Σε ποιο βαθμό βρίσκετε κατάλληλα τα

χρώματα των εικόνων που συνοδεύουν το κείμενο:» με ποσοστό 1.92%. η εριοτηση 7 « Σε ποιο

βαθμό πιστεύετε ότι ταιριάζουν οι εικόνες με το περιεχόμενο του κειμένου του φυλλαδίου» με

ποσοστό 1.92% . η ερώτηση 8 « Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι εικόνες βοηθούν στην κατανόηση

του κειμένου του φυλλαδίου:» με ποσοστό 3.85% και τέλος. η ερι'οτηση 12 « 2:ε ποιο βαθμό

πιστεύετε ότι το φόντο του φυλλαδίου είναι ευχάριστο και δεν κουράζει τον αναγνιοστη:» με

ποσοστό 1.92%. Τα ποσοστά των απαντιισεων που δόθηκαν σε κάθε ερι'οτηση φαίνονται στον

πίνακα 1.2.

......υγκρίνοντας τα ποσοστά των επιλογιον 4 (Πολύ) και 5 (Πάρα Πολύ) είναι προφανές ότι τα

μεγαλύτερα ποσοστά έχουν συγκεντρωθεί στην επιλογιι 5 (Πάρα Πολύ) εκτός από την εριοτηση 11

«Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο του φυλλαδίου είναι

επαρκείς:». στην οποία το ποσοστό της επιλογιις 4 (Πολύ) είναι μεγαλύτερο από αυτό της επιλογιις

5 (Πάρα Πολύ). όχι όμως με μεγάλη διαφορά (διαφορά 3.84%)

[33]



Πίνακας 1.2: Τα ποσοστά των απανηισεων που δόθηκαν για κάθε ερώτηση.

Ποσοστά απανηΙσεων για κάθε εΡ<lΗηση (%)

ι 'Ί 4 5.)

Εριοτηση J η Ο Ο Ο 19.23 80.77

Εριοτηση 2η Ο Ο Ο 28.85 71.15

10
ι

Εριοτηση 3η Ο Ο 30.77 69.23

Εριοτηση 4η Ο Ο Ο 28.85 71.15

Ερώτηση 5η Ο Ο 3.85 32.69 63.46

Εριοτηση 6η Ο Ο 1.92 34.62 63.46

Εριοτηση 7η Ο Ο 1.92 30.77 67.31

Εριοτηση 8η Ο Ο 3.85 38.46 57.69

Εριοτηση 9η Ο Ο Ο 30.77 69.23

ι

Ερώτηση 10η Ο Ο Ο 23.08 76.92

Εριοτηση 11 η Ο Ο Ο 51.92 48.08

Ερώτηση 12η Ο Ο 1.92 13.46 84.62
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Πίνακας ] .3. Συνολικό ποσοστό «(%) που συγκέντρωσε κάθε επιλογή στο σύνολο των

ερωτήσεων.

Συνολικό Ποσοστό που συγκέντρωσε κύ.θε επιλογΙ1 για το σύνολο των ερωη1σεων

Ποσοστό %

ΕπιλογΙ1 1 (Καθόλου)
ι

Επιλογ112 (Λίγο)

ΕπιλογΙ1 3 (Αρκετά)

ΕπιλογΙ1 4 (Πολύ)
~ -
ΕπιλογΙ1 5 (Πάρα Πολύ)

Ο

Ο

1.l2

30,29

68.59

Όσον αφορά στην ανοιχη1 ερcοτηση που υΠΙ1ρχε κάτω από κό.θε ερcοτηση και ζητούσε από τους

συμμετέχοντες να περιγρό.ψουν τη δlΚΙ1 τους άποψη και να προτείνουν έναν άλλο τρόπο δεν

δόθηκαν απανη1σεις. Ο αριθμός των ατόμων που απάντησαν σε αυτές Ι1ταν ελάχιστος και μάλιστα

οι περιγραφΙ1 των απόψεων τους περιοριζόταν σε μία 11 δύο ερωη1σεις και Ι1ταν ιδιαίτερα λακωνlκι1.

Μάλιστα πολλοί εξέφραζαν τις θετικές εντυπώσεις τους από το φυλλάδιο και δεν πρότειναν κάποια

αλλαγ ι1·

Πιο συγκεκριμένα. στην ερώτηση 2 «Σε ποιο βαθμό βρίσκετε κατάλληλο το μέγεθος και τον τύπο

της γραμματοσειράς;» κάποιοι πρότειναν η γραμματοσειρά να αλλάξει στυλ, να μεγαλcοσεl και να

τονιστεί λίγο περισσότερο. ΑπανΤΙ1σεις που δόθηκαν Ι1ταν οι εξ11ς «Τα μο.ύρα πλιχγια γριχμμuτα θα

μπορουσα1' ίσως να γί\'ου\' σε Bo!ιf κω A,.iel γραμμuτoσειριχ κω ίσως όχι π/άγια.» και «Θα

μπορούσες να χρησιμοποιιισεις μία διαφορετικιί. όχι τόσο συνηθισμf.:νη γραμμuτoσειρ(Χ.» Στην

ερcοτηση 5 «Σε ποιο βαθμό βρίσκετε κατάλληλο το μέγεθος και τον τύπο των εικόνων που

συνοδεύουν το κείμενο;» οι συμμετέχοντες πρότειναν την αύξηση του μεγέθους των εικόνων και

την απόδοση των εικόνων με πιο παιδικό τρόπο. Μέσα στις απανη1σεις που δόθηκαν 11ταν οι εξΙ1ς,

«Λίγο μεγ(Jλύτερο μΕ:γΕ:θος στις εlκόνc:ς» . « Το μΕ:γεθος (των c:ικόνω\) είνω καπΊλλη/,ο αλλά θα

μποροιΎσες να χρησιμοποιlίσF.ις λίγο πιο πωδlκΕ:ς εικόn:ς» και « Θα προτιμοιΎσα ΟΙ εικόνες \"(χ είχ<l.1'

πωδικοιΎς IΙρωες. όπως U/jl1l1ie Ille ροοlι. Micke)' M01l8e. GoofjJ. που ΟΠΤΙΚΙΧ ίσως \"(Ι. απηχούσαν

καλύτερα στους <Ι.1'αγnόστες.» Στην ερώτηση 6 «Σε ποιο βαθμό βρίσκετε κατάλληλα τα χρcοματα

των εικόνων που συνοδεύουν το κείμενο:» ένας συμμετέχων εξέφρασε ακριβcος αντίθετη άποψη

από τους υπόλοιπους, ο οποίος απάντησε το εξΙ1ς «\'0. γί\'ου\' λί)'ο πιο {ντον(!. [(J. χριοματω;, Οι άλλοι
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συμμετέχοντες απάντησαν στην εν λόγω ερ(οτηση τα εξιις «τα χρ(όμαΤ{/. είωι τ{λ ι-: Ι α, σι-: (/.πα!-οι);

τόl'Ο1Jς, ξεκο/)ρασΤ{/. κω (ί.n:Τ{/. στο μ/πι του α\'{ι.;,,'(όστlμ) . «Τα χρ(όμαΤ{/. κω οι εικόn:ς δι-:\' ι-:ί\'{/.ι

κουραστικ{ς, εί1'ω ευχ(ί.ριστο να το παρακολουθείς)) και «{μεινα ενθουσιασμl.τη με τα χρ(όματα που

συ1'ΟδΕ.'ι)ου1' το κείμΕτω). Στην ερώτηση 8 «Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι εικόνες βοηθούν στην

κατανόηση του κειμένου του φυλλαδίου;» απάντησαν πως είναι αρκετά βοηθητικές για την

κατανόηση του κειμένου εν(ο ένας συμμετέχων απάντησε το εξιlς «Θεωρώ ότι οι αγ(f.πημl.τοι ιίρωι-:ς

τω1' παιδι(ό1' πο/! προω'i:φΕ:Ρα ίσως να βοηθοl)σω' παραΠ(Χ1'ω σε (I.IJT().)) Στην ερunηση Ι Ο «Σε ποιο

βαθμό πιστεύετε ότι οι σημαντικές πληροφορίεςτονίζονται ιδιαίτερα στο κείμενο του φυλλαδίου:»

μόνο ένα συμμετέχων διιλωσε πως θα IΙταν καλό οι πληροφορίες που τονίζονται να συνοδεύονται

από κάποιου είδους υπογράμμιση, Γενικότερα τα σχόλια που γράφτηκαν IΙταν ιδιαίτερα θετικά και

ενθουσ\(οδη για το αποτέλεσμαπου τους παρουσιό.στηκε, Μερικά από αυτά τα σχόλια είναι: «Πο;,ι)

ενδιαφίρον και κατυτοπιστικ() το φυλ),άδlO» «Έμεινα ικανοποιημl.τοςαπό τον τρόπο αν(ί.πτυξης του

θi:μωος)) και «Οι )'οι'είς ε1'ιιμf:ρ(ό1'Ονται (από το φυλλάδιο-οδηγό) ικα1'ΟΠΟΙητικ(ί. και κατ{/'1'Ο0Ι)1'

παρα1'Οιίσειςσχετικ(χ με τις λι!(/.θησιακ{ςΔυσκολίες)).
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7. Συ'ήτηση

....ύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. είναι εμφανές ότι μέσα από την πιλΟΤΙΚ11 έρευνα που διεξ11χθη

τονίζονται ιδιαίτερα οι ελλείψεις στον τομέα της ενημέρωσης των γονέων. για το θέμα των

Μαθησιακ(ί)\' ΔυσκολΗΟν. στην Ελλάδα. Η ενημέρωση τους γίνεται. κυρίως. μέσα από τα ΚΕΔΔγ

και μερικές φορές. μέσω του σχολείου 11 κάποιων συλλόγων που δραστηριοποιούνται σε κό.ποιες

περιοχές τις Ελλάδας. Η χΡ11ση δύσκολων όρων από τους ειδικούς δεν βοηθά και δημιουργεί

περαιτέρω εμπόδια στην διαδικασία ενημέρωσης. Πολλές προσπάθειες γίνονται από τους

ανθρ(οπους που εργάζονται στο ΚΕΔΔγ για να βοηθ11σουν στην ενημέρωση των γονέων

συντάσσοντας ό.ρθρα και γρά.φοντας εξατομικευμένες οδηγίες όσο είναι δυνατό. Παρόλα αυτά

πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς αδυνατώντας να βρουν πηγές πληροφόρησης παραιτούνται από

τη διαδικασία. Τα παραπάνω ευΡ11ματα ενισχύονται κατά κάποιο τρόπο από προηγούμενη έρευνα

που έχει διεξάγει η Χlδερίδου-ΜανδαΡl1 (2010) σε γονείς παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες με

σκοπό να καταγράψει τις εμπειρίες τους. Είναι ανάγκη λοιπόν να δημιουργηθεί υλικό. το οποίο θα

είναι εύκολα προσβάσιμοαπό τους γονείς που θέλουν να ενημερωθούνστο θέμα των Μαθησιακ(ον

Δυσκολιών, και το οποίο δεν θα περιέχει δυσνόητους όρους με σκοπό να ενθαρρύνει τον

αναγνιοστηνα το διαβάσει και να ενημερωθείαπό αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, δημιουργΙ1σαμε ένα φυλλάδιο-οδηγό το οποίο αποτελεί ένα

πρακτικό οδηγό ενημέρωσηςτων γονέων βασισμένο στις αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού και του

Κειμένου για Όλους. Αυτό το φυλλάδιο-οδηγός.αφού αποτέλεσε αντικείμενο της δεύτερης φάσης

της έρευνας και δlερευνι1θηκε. βάσει των απανΤΙ1σεων, το ποσοστό στο οποίο ανταποκρίνεταιστις

αρχές σχεδιασμού του, προσφέρεται ως μια απάντηση στην τόσο έντονη ανάγκη των γονέων να

βοηθ11σουντα παιδιά τους.

Αναλύοντας τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια γίνεται σαφές ότι οι

συμμετέχοντες στην έρευνα προσέγγισαν θετικά τον οδηγό και 11ταν αρκετά ικανοποιημένοι από

τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριιΟν. Το γεγονός ότι δεν υΠ11ρχαν ιδιαίτερες προτάσεις

αλλαγών στον οδηγό και λαμβάνοντας υπόψιν τα υψηλά ποσοστά των επιλογών 4 (Πολύ) και 5

(Πάρα Πολύ) καταδεικνύει πως ο οδηγός αποτελεί ευχάριστο και συνάμα αποτελεσματικό μέσο

ενημέρωσης γ1α τους γονείς. Επιπλέον. η θεΤΙΚ11 στάση των συμμετεχόντων, που διαφαίνεται από

τα σχόλια τους στο ερωτηματολόγιο. προδίδει την καταλληλότητα και την ελκυστικότητα του

οδηγού καθό)ς και την συμφωνία που προκύπτει μεταξύ του σχεδιασμού του και των αρχών βάσει

των οποίων σχεδιάστηκε.
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Παρόλο που το φυλλάδιο-οδηγός αξιολογι1θηκε θετικά από τους συμμετέχοντες. κρίνεται σκόπιμη

η επέκταση των ερευν(Ον. όσον αφορά στους τρόπους ενημέρωσης των γονέων και η ανάπτυξη

παρόμοιων οδηγ(Ον. με σκοπό την πλΙ1ρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. χωρίς να αποκλείονται

οι ομάδες των ατόμων με αναγνωστικές δυσκολίες. Προτείνεται. μάλιστα. η ανάπτυξη και ά.λλων

οδηγ6)ν που θα αφορούν στην ενημέρωση σε άλλες πτυχές ζητημάτων της Ειδικι1ς Αγωγι1ς. Τέτοιοι

οδηγοί θα μπορούσαν να συνταχθούν με θέμα το\' αυτισμό. την νοητική υστέρηση. τα κινητικά

προβλι1ματα Κ.α .. Αυτό θα αποτελούσε σημαντικό βι1μα για την ενημέρωση των γονέων και θα

έδινε στους γονείς ένα πρ(οτο βι1μα στην ενημέρωση και κατ' επέκταση την έγκαιρη παρέμβαση 11

πρόληψη.
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Ερωτηματολόγιο Ήμι-Δομημένης Συνέντευξης στο ΚΕΔΔν ΑΙ Φάσης

Ι. Από πού παραπέμπονται συνΙ1Θως οι γονείς για να έρΘουν εδιο και να ζηn1σουν συμβουλές 11

εξέταση των παιδι6)ν τους για να δουν αν υφίστανται ΜαΘησιακές Δυσκολίες:

2. Ζητούν να τους δοΘούν περαιτέρω πληροφορίες για τις ΜαΘησιακές Δυσκολίες:

3. Παρουσιάζουν βελτίωση όσον αφορά στις γνιοσεις που λαμβάνουν γύρω από το Θέμα ιί)στε σε

κάΘε συνεδρία να ζητούν περισσότερες πληροφορίες και να εμβαΘύνουν στο θέμα για να

βοηθ11σουν τα παιδιά να το αντιμετωπίσουν και του _ίδιους να κατανΟΙ1σουν το πρόβλημα:

4. Πώς αντιδρούν οι γονείς στη διάγνωση των Μ.Δ. :

5. Υπάρχουν διαφορετικές αντιδράσεις από αυτούς που Ι1δη γνωρίζουν κάποια πράγματα και από

αυτούς που δεν γνωρί .ουν:

6. ι{ε ποιους τρόπους ενημεριονετε για τις Μ .Δ.:

7. Ποιόν από αυτούς χρησιμοποιείτε περισσότερο:

8. Τους παροτρύνεται να απευθυνθούν κάπου αλλού 11 να ψάξουν περισσότερες πληροφορίες: (για

παράδειγμα στο διαδί κτυο)

9. ΑκολουΘούν αυn1 τη συμβουλ1111 μένουν σε αυτά που τους λέτε εσείς:

Ι Ο. Κυκλοφορεί επαρκές ενημερωτικό υλικό για τις Μ.Δ.: Είναι προσβάσιμο για οποιονδ11ποτε :

(ακόμα και σε αναλφάβητους:)
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Ερωτηματολόγιο ΒΙ Φάσης

Επιλέξτε τον αριθμό της απάντησης σύμφωνα με την άποψη σας.

1=Καθόλου 2=Λίγο 3=Αρκετά 4=Πολύ 5=Πάρα Πολύ

1. Σε ποιο βαθμό βρίσκετε ενδιαφέρον και ελκυστικό προς ανάγνωση το φυλλάδιο. με την πρ(οτη

ματιά:

Η δΙΚΙ1 σας πρόταση

2 3 4 5

2. Σε ποιο βαθμό βρίσκετε κατάλληλο το μέγεθος και τον τύπο της γραμματοσειράς:

2 3 4 5

Η δlΚΙ1 σας πρόταση

3. Σε ποιο βαθμό βρίσκετε κατάλληλη τη γραμμαΤΙΚΙ1 και το συντακτικό του κειμένου του

φυλλαδίου:

Η δΙΚΙ1 σας πρόταση

2 3 4 5

4. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται είναι απλό και κατανοητό:
- -

Η δική σας πρόταση

2 3 4 5

5. Σε ποιο βαθμό βρίσκετε κατάλληλο το μέγεθος και τον τύπο των εικόνων που συνοδεύουν το

κείμενο:

Η δlΚΙ1 σας πρόταση

2 3 4 5

6. Σε ποιο βαθμό βρίσκετε κατάλληλα τα χρuψατα των εικόνων που συνοδεύουν το κείμενο:

Η δΙΚΙ1 σας πρόταση

2 3

[44]
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7. _ε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι ταιριάζουν οι εικόνες με το περιεχόμενο του κειμένου του

φυλλαδίου:

Η δlκι1 σας πρόταση

2 3 4 5

8. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι εικόνες βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου του φυλλαδίου:

Η δlκι1 σας πρόταση

2 4 5

9. Σε ποιο βαθμό βρίσκετε κατάλληλο τον τρόπο οργάνωσης των πληροφορ\(ον που περιέχονται

στο φυλλάδιο:

Η δlκιι σας πρόταση

2 3 4 5

10. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι σημαντικές πληροφορίες τονίζονται ιδιαίτερα στο κείμενο του

φυλλαδίου:

Η δlκι1 σας πρόταση

2 3 4 5

11. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο κείμενο του φυλλαδίου είναι

επαρκείς:

Η δlκι1 σας πρόταση

2 3 4 5

12. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι το φόντο του φυλλαδίου είναι ευχάριστο και δεν κουράζει τον

αναγν(ί)στη:

Η δlκι1 σας πρόταση

2 3

[45]
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Μαθησιακές Δυσκολίες

Πρακτικός οδηγός για γονείς
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Επιμέλεια κειμένου : Βλάνδου Μαρία

Εικονογράφηση: Βλάνδου Μαρία, Διαμάντης Μενέλαος
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Περιεχόμενα

Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρείτε:

~
-

Ι .~. '

• ~s"3.1.

• ένα τεστ για τις Μαθησιακές Δυσκολίες (Μ.Δ.),

1

JI

• πληροφορίες για το που μπορείτε να απευθυνθείτε

και διαδικασίες που θα ακολουθήσετε,

• τρόπους για να κάνετε το μαθησιακό περιβάλλον

του παιδιού σας ένα ευχάριστο και ασφαλές μέρος

για μάθηση,

• τρόπους βελτίωσης της αυτοεκτίμησης του παιδιού,

• που μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες

πάνω στο θέμα των Μαθησιακών Δυσκολιών.
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Τα γκρι τετράγωνα υπoδεικvύoυν την μικρή σημασία της

περιγραφόμενης συμπεριφοράς στην αντίστοιχη

ηλικιακή ομάδα.

Το Τεστ που ακολουθεί

δεν αποτελεί από μόνο του δείγμα ότι το παιδί σας αντιμετωπίζει

ΜαθησιακέςΔ υσκολίες είναι σχεδιασμένο ως ένας βοηθητικός οδηγός.

Κατά την συμπλήρωση του σκεφτείτε την συμπεριφορά του παιδιού

κατά τους τελευταίους τουλάχιστον 6 μήνες.

Τεστ

Κίνηση

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

• Φαίνεται αδέξιος, ρίχνει πράγματα κάτω. D D
• Δεν μπορεί να συγχρονίσει τα χέρια με το D D
βλέμμα του και αποτυγχάνει σε δραστηριότητες.

• Δυσκολεύεται με κουμπιά, κρεμάστρες, D D
φερμουάρ και το δέσιμο των παπουτσιών.

• Ζωγραφίζει ανώριμα σε σχέση με την ηλικία του. D D
• Δυσκολεύεται να χρωματίσει μέσα σε γραμμές. D D
• Πιάνει το μολύβι αδέξια, δεν κάνει καλά γράμματα. D D
• Δυσκολεύεται με τα μικρά αντικείμενα που D D
απαιτούν λεπτομέρεια.

, • Δεν του αρέσει να γράφεvζωγραφίζει και το D D
αποφεύγει.
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Ομιλία

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

• Παρουσιάζει καθυστέρηση στην ομιλία. D D
• Μιλάει πολύ δυνατά ή πολύ σιγανά. D D
• Δυσκολεύεται να ονομάσει αντικείμενα. D D
• Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα θέμα όταν μιλάει. D D
• Χρησιμοποιεί παράξενες λέξεις. D D
• Δυσκολεύεται να πει ξανά μια ιστορία που μόλις έχει D D
ακούσει.

• Χρησιμοποιεί συνεχώς τις ίδιες λέξεις. D D
• Χρησιμοποιεί λανθασμένα την γραμματική και τις D D
λέξεις μέσα στη συζήτηση.

• Προφέρει λανθασμένα λέξεις πολύ συχνά. D D
• Μπερδεύει λέξεις που ακούγονται παρόμοια. D D
• Δυσκολεύεται στην ομοιοκαταληξία. D D
• Δεν του αρέσουν τα βιβλία ή οι ιστορίες. D D
• Δυσκολεύεται να καταλάβει οδηγίες. D D
• Δυσκολεύεται να κατανοήσει παροιμίες, καθημερινές D D
εκφράσεις, χιούμορ κτλ.



6

Διάβασμα

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

• Μπερδεύει γράμματα που μοιάζουν. D D
• Δυσκολεύεται να θυμηθεί λέξεις. D D
• Χάνει τη σειρά την οποία διαβάζει. D D
• Μπερδεύει λέξεις που μοιάζουν. D D
• Αλλάζει τη σειρά των γραμμάτων σε λέξεις. D D
• Δυσκολεύεται να μάθει να διαβάζει. D D
• Δυσκολεύεται να ονομάσει τα γράμματα. D D
• Δυσκολεύεται να συνδέσει γράμματα με ήχους. D D
• Δεν συσχετίζει άγνωστες λέξεις με παλιές αλλά D D
μαντεύει.

• Διαβάζει αργά. D D
• Προσπερνάει λέξεις καθώς διαβάζει. D D
• Δεν θυμάται εύκολα καινούργιες λέξεις. D D
• Αποφεύγει να διαβάσει ή διαβάζει απρόθυμα. D D



Γραπτός λόγος

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

• Αποφεύγει το γράψιμο. D D
• Καθυστερεί να μάθει τον τρόπο γραφής και D D
αντιγραφής.

• Γράφει ακατάστατα και ελλειπή, σβήνει πολύ. D D
• Δυσκολεύεται να θυμηθεί την μορφή των γραμμάτων D Dκαι των αριθμών.

• Συχνά αλλάζει τη σειρά γραμμάτων, αριθμών και D Dσυμβόλων.

• Δυσκολεύεται να "μείνει στην γραμμή" όταν γράφει D Dκαι έχει άνισα κενά στο γραπτό του.

• Δυσκολεύεται να αντιγράψει (μπερδεύει παρόμοια D D
γράμματα και αριθμούς).

• Δυσκολεύεται να διορθώσει το γραπτό του/της. D D

7



8

Προσοχή

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

• Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε εργασίες και D D
δραστηριότητες.

• Δεν μπορεί να ακολουθήσει οδηγίες και δεν μπορεί D Dνα τελειώσει τις εργασίες του/της.

• Δυσκολεύεται να οργανώσει τα καθήκοντά και τις D D
δραστηριότητες του/ της.

• Αποφεύγει, αντιπαθεί δραστηρίοτητες που απαιτούν D Dσκέψη.

• Χάνει πράγματα που είναι αναγκαία για τις D Dδραστηριότητες και τα καθι1κοντά του/της..

• Αποσπάται εύκολα η προσοχή του. D D
• Ξεχνάει καθημερινές δραστηριότητες. D D
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Μαθηματικά

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

• Δυσκολεύεται στην απλή αριθμητική και στην ένα D D
προς ένα αντιστοιχία αριθμών, συμβόλων και

αντικειμένων.

• Δεν μπορεί να τελειοποιήσει την μαθηματική γνώση. D D(αναγνώριση ποσοτήτων χωρίς μέτρημα)

• Δυσκολεύεται στην μάθηση και απομνημόνευση D Dβασικών αρχών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

• Δυσκολεύεται να μάθει στρατηγικές αρχές/σημεία D Dτην μέτρησης. (2, 5, 1Ο, 100)

• Δυσκολία υπολογισμών.(ποσότητες, αξίες) D D
• Δυσκολία σύγκρισης. (μεγαλύτερο από, μικρότερο D Dαπό)

• Δεν μπορεί να πει την ώρα. D D
• Καθώς και να συλλάβει την έwοια του χρόνου. D D
• Δυσκολεύεται να μετρήσει γρήγορα και να κάνει D D
υπολογισμούς.
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Κοινωνικά/Συναισθηματικά

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

• Δεν μπορεί να καταλάβει τις διαθέσεις και τα

D Dσυναισθήματα των ανθρώπων γύρω του.(μπορεί να πει

το λάθος πράγμα την λάθος στιγμή)

• Μπορεί να αντιδράσει ακατάλληλα στο πείραγμα. D D
• Δυσκολεύεται να μπει σε μια κοινωνική ομάδα, D Dκαθώς και να διατηρήσει θετική εικόνα.

• Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του όταν υπάρχει D Dεκνευρισμός.

• Δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την πίεση μιας D Dομάδας, την ταπείνωση και τις ξαφνικές προκλήσεις.

Άλλα

• Μπερδεύει το αριστερά με το δεξιά.

• Συχνά χάνει αντικείμενα.

• Δυσκολεύεται να μάθει καινούργια παιχνίδια και να

λύσει παζλ.

• Αναβάλει υποχρεώσεις από τη μια μέρα στην άλλη.

• Δεν έχει την αντίληψη προσαρμογής των ικανοτήτων

του από μια κατάσταση σε μια άλλη.

Νηπιαγωγείο Δημοτικό

D D
D D
D D
D D

D D
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Που μπορώ να απευθυνθώ;

Α
Στο ΚΕΔΔΥ της περιοχής.

Στο Πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό

Κέντρο της περιοχής.

Τι είναι το ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης);

Είναι μία υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας που:

• αξιολογεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και βγάζει

συμπεράσματα,

• δίνει οδηγίες στους μαθητές και στους γονείς, τρόπους για να

βοηθηθούν και τους υποστηρίζει.

Γιατί να πάμε;

Επειδή θα βοηθήσουν το παιδί να μαθαίνει ευκολότερα και πιο

ευχάριστα.

11



Τι θα κάνει εκεί το παιδί;

• Θα συναντήσει την ομάδα και θα ενημερωθεί για το πρόγραμμα

της ημέρας θα συναντήσει μέχρι πέντε ανθρώπους της ομάδας και θα

μιλήσουν, θα διαβάσουν, θα γράψουν και θα δουν εικόνες.

Χρειάζεται προετοιμασία;

• Χρειάζεται μόνο καλή διάθεση.

12

• Το παιδί να μην είναι κουρασμένο και να έχει φάει καλά.

• Είναι καλό να έχει μαζί του μερικά γραπτά του από το σχολείο.



Αλήθειες για τις Μαθησιακές

Δυσκολίες.

1. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν είναι διαταραχή.

2. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν έχουν χαμηλή

νοημοσύνη.

3. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν να μάθουν.

4. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες επηρεάζουν τους ανθρώπους κάθε

ηλικίας.

5. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν έχουν θεραπεία.

6. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.
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8. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αντιμετωπίζουν

πρόβλημα μόνο στα μαθήματα του σχολείου.

7. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν είναι απλά τεμπέληδες.



Πως βοηθάω το παιδί στο σπίτι;

Πώς μαθαίνει το παιδί σας;

Ο κάθε ένας από εμάς έχει το δικό του τρόπο μάθησης. Μερικοί άνθρωποι μαθαίνουν

ευκολότερα:

Βλέποντας ή διαβάζοντας:

• Μαθαίνει καλύτερα βλέποντας ή διαβάζοντας.

• • Τον βοηθούν οι γραπτές σημειώσεις, οι οδηγίες, τα διαγράμματα, οι χάρτες και οι εικόνες.

• Μπορεί να του αρέσει να ζωγραφίζει, να διαβάζει, και να γράφει, πιθανώς να είναι καλός!ή στην

!ορθογραφία.

Ακούγοντας:

• Μαθαίνει καλύτερα ακούγοντας.

• Τα πάει καλά σε περιβάλλοντα μάθησης που χρησιμοποιούν τον διάλογο.

• Ωφελείται από τις συζητήσεις στην τάξη, προφορικές οδηγίες, ομάδες μελέτης.

• Μπορεί να αγαπά τη μουσική και τις γλώσσες.

14



Κάνοντας κάτι:

• Μαθαίνει καλύτερα ενεργώντας.

• Τα πάει καλύτερα όταν μπορεί να κινηθεί, να αγγίξει, να εξερευνήσει και να δημιουργήσει,

!Προκειμένου να μάθει.

• Ωφελείται από τις δραστηριότητες των χεριών, τα εργαστηριακά μαθήματα και τις εκδρομές

• Μπορεί να αγαπά τον αθλητισμό, το θέατρο, το χορό και τις πολεμικές τέχνες.

Μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδίμε

Μαθησιακές Δυσκολίες αναγνωρίζοντας τον τρόπο

με τον οποίο μαθαίνει.

Θυμηθείτε:

Τα περισσότερα προβλιίματα συμπεριφοράς είναι

το αποτέλεσμα της σύγχυσης που νιώθει το παιδίμε

Μαθησιακές δυσκολίες. Τα προβλιίματα συμπεριφοράς

είναι το αποτέλεσμα των Μαθησιακών Δυσκολιών και

όχι η αιτία.
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Η θετική αντιμετώπιση του

παιδιού σας είναι πολύ θετική για την

εξέλιξή του.

Τι μπορούμε να κάνουμε ως γονείς;

• Αποδεχόμαστε τις δυσκολίες του παιδιού μας.

• Συνεργαζόμαστε με το σχολείο του.

• Απευθυνόμαστε σε ειδικούς για την αξιολόγηση του

παιδιού.

• Στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε κάθε προσπάθειά του, όσο

ασήμαντη και να είναι.
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Συμβουλές για παιδιά και γονείς που βοηθούν στη μελέτη:

• Να έχει τον δικό του χώρο εργασίας,

• κατάλληλο για μελέτης και

• έτοιμα όλα τα υλικά που θα χρειαστούν.

• Τακτικές ώρες μελέτης,

• καθώς και κατάλληλη ώρα για μελέτη.

• Αρχίστε με κάτι εύκολο.

• Οι οδηγίες και οι επεξηγήσεις πρέπει να είναι

σαφής και συγκεκριμένες.

• Χρησιμοποιήστε όλες του τις αισθήσεις.

Ακοή, όραση και αφή.

• Χρησιμοποιήστε πολυμέσα, (υπολογιστή,

ΜΡ3, κασέτα ήχου, DVD)

• Μάθετε να σταματάτε και να κάνετε

διάλειμμα.
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• Χρησιμοποιήστε ένα κίτρινο ή πορτοκαλί

μαρκαδόρο για να χρωματίζετε τα σημαντικά

σημεία στα βιβλία.

• Διαβάστε εξωσχολικά βιβλία, περιοδικά ή

εφημερίδες, κόμικς, παραμύθια, αθλητικές εφημερίδες

• Κάντε επανάληψη

• Συμφωνήστε από κοινού για τους στόχους

της εβδομάδας.

• Τηρήσετε τα χρονικά όρια που έχετε θέσει

εξ αρχής.

18
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Μαθησιακέςστρατηγικέςπου χρησιμοποιούνταιγια:

1. Επίλυση προβλημάτων

2. Γραφή/ορθογραφία

3. Έλεγχος

4. Έκθεση

Κατανοώντας τους διαφορετικούς τύπους των Μαθησιακών Δυσκολιών

και τα σημάδια τους, μπορείτε να εντοπίσετε τις συγκεκριμένες προκλιίσεις

που αντιμετωπίζει το παιδί σας και να βρείτε προγράμματα θεραπείας που

λειτουργούν.
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1. Στρατηγική: Κατανόηση και επίλυση προβλημάτων

• Ζωγραφίστε μία εικόνα.

• Μαντέψτε και ε'λέγξτε.

• Κάνετε λίστα.

• Κάνετε πίνακα.

• Παίξτε ρόλους.

• Δου'λέψτε αντίστροφα (ξεκινάω από το τέλος).

• Γράψτε μία μαθηματική πρόταση (πχ. 2+3=5).

• Χρησιμοποιήστε αντικείμενα.

2. Στρατηγική: Γραφή και ορθογραφία Γ

,
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• Ψιθυρίζετε την ορθογραφία ενώ την γράφετε.

• Διαβάστε δυνατά, ξεχωρίστε τις συλλαβές.

• Εξασκηθείτε με μικρές 'λέξεις

• Ε'λέγξτε, διορθώστε



3. Στρατηγική: Ελέγχου και διόρθωσης
~".ι.ι -

• Ελέγξτε λέξεις, προτάσεις και κείμενο

• Προσεκτικός έλR.γχoς

• Ελέγξτε το περιεχόμενο

• Ελέγξτε συγκεκριμένα ορθογραφικά λάθη

Εφαρμόστε τις τεχνικές για

όσο χρειαστεί, μέχρι το παιδί να

μπορεί να τις χρησιμοποιεί

μόνο του.

Χρησιμοποιείστε διάφορους τρόπους

εξάσκησης για να κινητοποιήσετε

το παιδί σας

4. Στρατηγική: Έκθεση

• Γράψτε τις παραγράφους.

• Ξαναγράψτε αν χρειαστεί.

• Συνθέστε το κείμενο.

• Διορθώστε.

21
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Κύκλος αποτυχίας

Στρεσσογόνοι παράγοντες επηρεάζουν πολύ γρήγορα την μάθηση και την

συμπεριφορά για παράδειγμα:

• Τα προβλήματα μοιάζουν ανυπέρβλητα

• Οι οδηγίες δεν γίνονται κατανοητές

• Συνεχώς του υπενθυμίζουν ότι πρέπει να δουλεύει περισσότερο.

• Γίνονται λάθη τα οποία οδηγούν όλη την τάξη σε γέλια.

Πιθανές αντιδράσεις του παιδιού

c • Διαμαρτύρεται, γίνεται επιθετικό.

• Δεν θέλει να πάει άλλο στο σχολείο.

Είμαι μια αποτυχία!

Δεν τολμώ να ρωτήσ . Δεν είμαι τόσο καλός.

Με απασχολεί κάθε τι που κάνω.

Δεν πιστεύουν ότι μπορώ

να πάρω καλό βαθμό.

Θα ήθελα να δεί στους

άλλους ότι μπορω και εγω.
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2. Εξάσκηση
Επαναλάβετε τις τεχνικές διαβάσματος και επίλυσης

ασκήσεων μέχρι το παιδί να τις εφαρμόζει μόνο του.

3. Ασφάλεια και ελπίδα

Προσφέρετέ του ένα ασφαλές περιβάλλον. Επιτρέψτε

στο παιδί σας να κάνει λάθη και μην το μαλώνετε για

αυτά. Παρόλα αυτά βοηθήστε το να εξασκηθεί σε

αυτά για να μπορέσει να βελτιωθεί.

1. Επικοινωνία
Συζητήστε μαζί του πιθανά προβλήματα που

αντυμετωπίζει και σχεδιάστε μαζι την λύση βήμα

βήμα.

Την αύξηση της

αυτοεκτίμησης μπορεί να βοηθήσουν,

μικροί στόχοι και αρμοδιότητες, στις οποίες μπορεί το

παιδί να αντεπεξέλθει με ευκολία.

Βελτίωση αυτοεκτίμησης

σε 6 βήματα.

4. Έπαινος
Επαινείτε το συχνά για πράγματα για πράγματα

που κάνει σωστά, γιατί μόνο έτσι αυξάνεται η

αυτοπεποίθησή του.

5. Υπομονή
Να είστε υπομονετικοί με το παιδί σας και να το

βοηθάτε με αγάπη.

6. Ευκαιρίες επιτυχίας

Δώστε στο παιδί την ευκαιρία να τα καταφέρνει μόνο

του σε καθημερινές δραστηριότητες.



Αμοιβές

Ποιες μπορεί να είναι οι αμοιβές;

Είναι τα ενδιαφέροντα του παιδιού, οι αγαπημένες δραστηριότητες,

ένα φαγητό, μία εκπομπή στην τηλεόραση, ένα καινούργιο παιχνίδι Κ.α.

Πως χρησιμοποιούμε τις αμοιβές;

• καταγράφουμε αυτά που αρέσουν στο παιδί

• ορίζουμε το πότε και γιατί θα δίνονται οι αμοιβές

• ορίζουμε το πως θα μαζεύονται οι πόντοι για τις αμοιβές.

• τις βάζουμε σε σειρά από τα πιο μικρά στα πιο μεγάλα\
\
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Οι συνέπειες, τόσο οι αμοιβές,

όσο και οι πμωρίες πρέπει να εφαρμόζονται με ταχύτητα &
συνέπεια
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Πληροφορίες για τις Μ.Δ.

Βρίσκουμε:

Στο internet :

• www.dyslexia-goηeis.gr

• www.specialeducatioη.gr στην ενότητα μαθησιακές δυσκολίες

• www.dyslexia.gr
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