
1 2 .  74 p  8 1 _ 8 8  8 / 3 0 / 0 8  5 : 1 5  PM P a g e  81

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την 
Ενίσχυση της Αναγνωστικής Κατανόησης Μαθητών 

με Μαθησιακές Δυσκολίες

Αναστάσιος Καπερώνης, Φαίη Αντωνίου, Χαράλαμπος Καραγιαννίδης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

ankapero@uth.gr, fanton@uth.gr, karagian@uth.gr

Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) αντιμετωπίζουν σημαντικά προ
βλήματα στην κατανόηση του γραπτού λόγου, κυρίως λόγω της ελλιπούς τους 
γνώσης και εφαρμογής των γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών ανα
γνωστικής κατανόησης. Με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ΜΔ αλ
λά και των ερευνητικά αποδεδειγμένων αποτελεσματικών στρατηγικών, κατα
σκευάστηκε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό με τη χρήση του οποίου δίνεται η δυ
νατότητα στους μαθητές με ΜΔ να ενισχύσουν τη γνώση τους στις γνωστικές 
και μεταγνωστικές στρατηγικές με στόχο την ενίσχυση της αναγνωστικής τους 
κατανόησης. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο 
και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του λογισμικού. Το εκπαιδευτικό λογισμικό 
ονομάζεται “Ντέτεκτιβ κειμένων”, καθώς οι μαθητές υποδύονται τους πραγ
ματικούς ντέτεκτιβ. Με βάση τα στοιχεία που τους δίνονται στο κείμενο και τις 
στρατηγικές που διδάσκονται καλούνται να “λύσουν τις υποθέσεις” τους βρί
σκοντας το νόημα του κειμένου. Οι στρατηγικές αφορούν στην ενεργοποίηση 
της προηγούμενης γνώσης, την εύρεση των δυσκολιών του κειμένου και το σχη
ματισμό περίληψης αφηγηματικών ή πραγματολογικών κειμένων με σκοπό την 
κατανόησή τους. Τέλος, οι μαθητές καλούνται μέσω της στρατηγικής αυτορύθ
μισης να χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές αναγνωστικές κατανόησης χωρίς 
εξωτερική ενίσχυση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μαθησιακές δυσκολίες, Αναγνωστική κατανόηση, Ειδική 
αγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  αναγνωστική κατανόηση των μαθητών με Μ αθησιακές Δυσκολίες

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών με Μ αθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) π α 
ρουσιάζει δυσχέρεια στην ανάγνωση. Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί τόσο διε
θνώς (Gersten, Fuchs, Williams & Baker 2001) όσο και στην ελληνική πραγμα
τικότητα (Παντελιάδου 2004) ότι το 80% των μαθητών με ΜΔ έχει αναγνωστι
κές δυσκολίες και ιδιαίτερα αδυναμίες στην κατανόηση των γραπτώ ν κειμέ
νων. Οι μαθητές με ΜΔ συχνά αδυνατούν να αποκωδικοποιήσουν με ευχέρεια 
και ακρίβεια, ενώ δυσκολεύονται σημαντικά να εντοπίσουν την κεντρική ιδέα 
ή να κάνουν την περίληψη ενός κειμένου. Παρόλο που μπορεί να γνωρίζουν
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κάποιες γνωστικές ή μεταγνωστικές στρατηγικές για τη βελτίωση της κατανόη
σής τους κατά την ανάγνωση, είτε δεν τις χρησιμοποιούν (π.χ. δεν εντοπίζουν 
τα δύσκολα σημεία του κειμένου ώστε να αναζητήσουν τη σημασία μιας άγνω
στης λέξης), είτε χρησιμοποιούν στρατηγικές εσωτερικής ενίσχυσης (π.χ. δια
βάζουν πολλές φορές το κείμενο για την κατανόησή του) (Antoniou, 2006). Ε π ι
πλέον, δυσκολεύονται να ρυθμίσουν τη μαθησιακή τους διαδικασία, γεγονός 
που δε συμβάλει στη συγκράτηση της προσοχής και του ενδιαφέροντός τους 
στο μαθησιακό αντικείμενο (Zimmerman 2000). Λόγω του ελλιπούς τους ενδια
φέροντος μάλιστα, οι μαθητές με ΜΔ δυσκολεύονται να συγκρατήσουν και να 
γενικεύσουν το περιεχόμενο του κειμένου (Schiefele 1996). Εκτός από τις δυ
σκολίες αυτές, είναι γεγονός ότι οι μαθητές με Μ Δ χρειάζονται περισσότερο 
χρόνο για την κατανόηση του γραπτού κειμένου. Παρόλα αυτά δεν έχουν την 
ευχέρεια κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας να αφιερώσουν όσο χρόνο χρειά
ζονται στη χρήση των στρατηγικών για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους 
στην ανάγνωση (Allington & Walmsley, 1995).

Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας (Swanson, 1999), 
η διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών αποτελεί την απο
τελεσματικότερη μέθοδο για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης και 
τη βελτίωση της κατανόησης του γραπτού λόγου των μαθητών με ΜΔ. Έ νας 
μεγάλος αριθμός ερευνών έχει διεξαχθεί με βάση την ενσωμάτωση αυτών των 
στρατηγικών στο πλαίσιο της τάξης. Π αρόλα αυτά, φαίνεται πως οι παρεμβά
σεις που πραγματοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι αποτελεσμα
τικές μόνο όταν πραγματοποιούνται σε ερευνητικό περιβάλλον, ενώ οι παρεμ
βάσεις που διεξάγονται σε ένα “οικολογικά έγκυρο” περιβάλλον, όπως αυτό 
της τάξης, απαιτούν τη διδασκαλία των στρατηγικών σε διάστημα μεγαλύτερο 
των 30 μαθημάτων (Souvignier & Antoniou, 2007).

Σύμφωνα με την ελληνική πραγματικότητα όμως, η εξατομικευμένη διδα
σκαλία αποβαίνει εξαιρετικά δύσκολη όταν δεν είναι διαφοροποιημένη, όταν 
δε στοχεύει δηλαδή στο συστηματικό σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού περιβάλ
λοντος για μαθητές με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Π αντελιάδου 
2008). Η  διαφοροποίηση της διδασκαλίας επιτυγχάνεται μέσω της τροποποίη
σης όχι μόνο του περιεχομένου, αλλά και του τρόπου της διδασκαλίας. Τις τε
λευταίες δεκαετίες η διδασκαλία των μαθητών με ΜΔ μέσω ενός νέου τρόπου 
διδασκαλίας, μέσω του υπολογιστή, αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη και 
αποτελεσματική, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ολοκληρώσουν 
τη μαθησιακή δραστηριότητα ανάλογα με το χρόνο που χρειάζονται, παρέχει 
άμεση και διορθωτική ανατροφοδότηση και διδασκαλία στρατηγικών, επιτρέ
πει τη συνεχή επανάληψη και πρακτική των δραστηριοτήτων (Rieth & Semmel 
1991, Hall, Hughes & Filbert 2000), και ενισχύει το ενδιαφέρον και τα  κίνητρα 
των μαθητών (Torgensen 1986).
Ε κπαιδευτικά λογισμικά γ ια  την ενίσχυση της αναγνω στικής κατανόησης

Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα μετα-αναλύσεων (Souvignier & Antoniou 
2007), η ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης μέσω των εκπαιδευτικών λο
γισμικών (Farmer, Klein & Bryson 1992, Lundberg & Olofsson 1993) παράγει μι-
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κρά μεγέθη επίδρασης (d =  .17). Μια προσεκτικότερη παρατήρηση του περιε
χομένου αυτών των λογισμικών δείχνει πως η εφαρμογή των εκπαιδευτικών 
λογισμικών αφορούσε περισσότερο στην ενίσχυση της ακριβούς και ευχερούς 
αποκωδικοποίησης για τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης. Παρόλα 
αυτά, αποδεικνύεται ότι η διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατη
γικών είναι αυτή που αποτελεί την αποτελεσματικότερη διδακτική προσέγγιση 
για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης μέσω της χρήσης εκπαιδευτι
κών λογισμικών (Hall, Hughes & Filbert 2000). Η  συστηματική ενσωμάτωση των 
αποτελεσματικών αυτών στρατηγικών σε εκπαιδευτικά λογισμικά που στοχεύ
ουν στην ενίσχυση της κατανόησης συμβάλουν στη βελτίωση της επίδοσης των 
μαθητών με ΜΔ (Hall, Hughes & Filbert 2000). Ιδιαίτερα όταν βασίζονται στη 
σαφή διδασκαλία στρατηγικών και παρέχουν συνεχή διορθωτική ανατροφο
δότηση στους μαθητές τα αποτελέσματα είναι θετικά (Hall, Hughes & Filbert 
2000). Έ χοντας ως στόχο την παροχή της δυνατότητας για αξιοποίηση περισ
σότερου χρόνου (Carnine 1989) κατά την ανάγνωση, και της εξασφάλισης της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αρκετοί ερευνητές εφάρμοσαν και αξιολόγη
σαν τη διδασκαλία των μαθητών με τη βοήθεια των υπολογιστών (Hall, Hughes 
& Filbert 2000).

Ο Salomon (1988) διαπίστωσε πως η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού από 
μαθητές χωρίς ΜΔ της 7ης τάξης συμβάλει στη βελτίωση της αναγνωστικής τους 
κατανόησης αλλά και της γνώσης και χρήσης αναγνωστικών στρατηγικών. Συ
γκεκριμένα, το λογισμικό παρείχε προτάσεις για τη χρήση μεταγνωστικών 
στρατηγικών κατά την ανάγνωση κειμένων. Οι προτάσεις αυτές παρακινούσαν 
τους μαθητές να κάνουν προβλέψεις σχετικές με τον τίτλο και το περιεχόμενο 
του κειμένου πριν την πρώτη του ανάγνωση, να αναγνωρίσουν τις προτάσεις 
που συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του νοήματος και να γενικεύσουν 
τις νοητικές τους εικόνες σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου.Τέλος, οι μα
θητές καλούνταν να δημιουργήσουν την περίληψη του κειμένου. Ιδιαίτερο εν
διαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να χρησι
μοποιήσουν εργαλεία “διευκόλυνσης” όπως η αποκωδικοποίηση της λέξης από 
το λογισμικό, ή εργαλεία “διαδικασίας” που υποστήριζαν τη χρήση των γνω
στικών στρατηγικών.

Τη σημασία της υιοθέτησης εργαλείων διευκόλυνσης υποστηρίζουν επίσης 
οι Scardamalia και Bereiter (1986). Οι MacArthur και Haynes (1995) απέδειξαν 
πως η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που βασίζεται στην παραγω 
γή λόγου, σε στρατηγικές εύρεσης των άγνωστων λέξεων, στη δημιουργία ερω
τήσεων κατανόησης με βάση το κείμενο, η υπόδειξη των βασικών ιδεών αλλά 
και οι επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις βασικές έννοιες του κειμένου, από μα
θητές με ΜΔ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την ενίσχυση της κατανόησής 
τους κατά την ανάγνωση.

Οι Lancaster, Schumaker και Deshler (2002) ανέπτυξαν ένα αλληλεπιδρα
στικό λογισμικό (Interactive Hypermedia Program - IHP) και κατέληξαν στο συ
μπέρασμα ότι οι μαθητές με ΜΔ είναι σε θέση να διδαχθούν μέσω του υπολο
γιστή στρατηγικές αυτό-ενίσχυσης και να τις χρησιμοποιούν κατά την τυπική
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διδασκαλία. Επίσης, η Fuchs και οι συνεργάτες της δημιούργησαν ένα εκπαι
δευτικό λογισμικό με στόχο οι μαθητές που μπορεί να οδηγηθούν σε ακαδη
μαϊκή αποτυχία (at-risk students), να κάνουν αριθμητικούς συνδυασμούς αλλά 
και να βελτιώσουν την αναγνωστική τους κατανόηση. Η  διδασκαλία χωρίστη
κε σε 50 συνεδρίες οι οποίες έλαβαν χρόνο άνω των 18 εβδομάδων και τα απο
τελέσματα ήταν θετικά για την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών.

Στην ελληνική πραγματικότητα έχουν δημιουργηθεί αρκετά εκπαιδευτικά 
λογισμικά για μαθητές με ή χωρίς ΜΔ (Εκπαιδευτική Πύλη Υ Π ΕΠ Θ ), και από 
αυτά ένας μικρός αριθμός στοχεύει στη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόη
σης των μαθητών με ΜΔ που φοιτούν στις πρώτες δυο τάξεις του δημοτικού 
(βλ. Σπαντιδάκης και συν., 2007). Α πό την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν εκπαι
δευτικά λογισμικά που να απευθύνονται στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού 
και να βασίζονται στη διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών 
για την ενίσχυση της κατανόησης κατά την ανάγνωση.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή του σχεδιασμού ενός εκ
παιδευτικού λογισμικού για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης αφη
γηματικών των μαθητών με ΜΔ που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του δημο
τικού.

Μ ΕΘ Ο ΔΟ Λ Ο ΓΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ονομάζεται “Ντέτεκτιβ κειμένων” και αποτελεί 
τη μεταφορά των στρατηγικών από ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αναγνω
στικής κατανόησης στον υπολογιστή (Antoniou, 2006). Το πρωτότυπο αναγνω
στικό πρόγραμμα είχε έντυπη μορφή και εφαρμόστηκε σε διάστημα 4 μηνών 
(28-40 συνεδρίες) σε 268 μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, εκ των 
οποίων οι 73 είχαν Μ αθησιακές Δυσκολίες. Το πρόγραμμα αποτελούνταν από 
πέντε διδακτικές ενότητες κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές της πειρα
ματικής ομάδας διδάχτηκαν με σαφή, άμεσο και επεξηγηματικό τρόπο από τον 
εκπαιδευτικό τέσσερις αναγνωστικές στρατηγικές και μια στρατηγική αυτό- 
ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι αναγνωστικές στρατηγικές των 4 πρώτων ενοτήτων 
ήταν: “Παρατήρηση της επικεφαλίδας”, “Αντιμετώπιση των δυσκολιών του κει
μένου”, “Περίληψη αφηγηματικού κειμένου” και η “Περίληψη πραγματολογι
κού κειμένου”, ενώ η πέμπτη ενότητα αφορούσε στη διδασκαλία μιας στρατη
γικής αυτορύθμισης. Τα αποτελέσματα απέδειξαν πως οι μαθητές με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες ενίσχυσαν την αναγνωστική τους κατανόηση μετά τη 
λήξη του προγράμματος, ενώ τα αποτελέσματα ήταν το ίδιο θετικά και 2 μήνες 
μετά τη λήξη του προγράμματος. Οι μαθητές με ΜΔ βελτίωσαν την αναγνω
στική τους κατανόηση μόνο μακροπρόθεσμα, ενώ όλοι οι μαθητές είχαν σημα
ντικά αποτελέσματα στη γνώση αναγνωστικών στρατηγικών και ενίσχυσαν την 
αναγνωστική τους αυτό-αποτελεσματικότητα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα. Π αρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική 
διαφορά στο διαγνωστικό ενδιαφέρον των μαθητών της πειραματικής ομάδας 
σε σχέση με αυτό της ομάδας ελέγχου.
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Εκπαιδευτικό Σενάριο και Δραστηριότητες
Το εκπαιδευτικό λογισμικό ακολουθεί το σχεδιαοτικό πρότυπο του έντυ

που αναγνωστικού προγράμματος με τη μόνη διαφορά ότι δεν περιλαμβάνεται 
η τέταρτη στρατηγική “Περίληψη πραγματολογικού κειμένου”. Το εκπαιδευτι
κό λογισμικό περιλαμβάνει 4 στρατηγικές: “Παρατήρηση της επικεφαλίδας”, 
“Αντιμετώπιση των δυσκολιών του κειμένου”, “Περίληψη αφηγηματικού κει
μένου” και “Αυτορύθμιση”.

Η  διδασκαλία των στρατηγικών παρουσιάζεται ως μια ιστορία κατά την 
οποία ο μαθητής πρέπει να υποδυθεί ένα πραγματικό ντέτεκτιβ και να κατα
κτήσει συγκεκριμένα εργαλεία (στρατηγικές) για να καταφέρει να λύσει την 
υπόθεση του (να κατανοήσει το κείμενο). Ο χρήστης του λογισμικού καλείται 
στην αρχή να εισάγει το όνομα και τον κωδικό του, ώστε σε περίπτωση διακο
πής να συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε την εφαρμογή του. Στην ίδια 
οθόνη ο ντέτεκτιβ των κειμένων (που τον υποστηρίζει σε όλη την πορεία της 
εφαρμογής) του ανακοινώνει προφορικά τα βήματα που πρέπει να κάνει για 
να γίνει και ο μαθητής πραγματικός ντέτεκτιβ των κειμένων. Στόχος του είναι 
η απόκτηση των - χρήσιμων για έναν ντέτεκτιβ -  εργαλείων, όπως “κιάλια”, 
“μεγεθυντικός φακός” και “μπλοκ σημειώσεων”, τα  οποία αντιστοιχούν στις 
στρατηγικές “Παρατήρηση της επικεφαλίδας”, “Αντιμετώπιση των δυσκολιών 
του κειμένου”, και “Περίληψη αφηγηματικού κειμένου”. Για την κατάκτηση 
κάθε εργαλείου ο μαθητής θα πρέπει να περάσει μία σειρά από “δοκιμασίες” 
στις οποίες του παρέχεται βοήθεια και διορθωτική ανατροφοδότηση. Εφόσον 
ο μαθητής φέρει εις πέρας και τις τρεις δραστηριότητες, θα έχει στην κατοχή 
του και τα τρία εργαλεία που χρειάζεται ένας ντέντεκτιβ των κειμένων.

Στη συνέχεια (Εικόνα 1) ο μαθητής καλείται να ενεργοποιήσει την προη
γούμενη γνώση του μέσω της σύνδεσης κάποιων επικεφαλίδων και διάσπαρ
των προτάσεων που πρέπει να κατηγοριοποιηθούν με βάση το νόημά τους. Η 
δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ή χωρίς βοήθεια, σύμφωνα με 
τις ανάγκες και τις επιθυμίες του μαθητή. Μετά την ολοκλήρωση μιας σειράς 
δραστηριοτήτων για την ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης και την επι
τυχή εφαρμογή τους από το μαθητή, πραγματοποιείται έλεγχος, όπου καλείται 
να απαντήσει σε μία σειρά ερωτήσεων. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου κατα
κτά το πρώτο εργαλείο, τα κιάλια, που συμβολίζουν τη στρατηγική “Π αρατή
ρηση της επικεφαλίδας”.

Σε επόμενη οθόνη (Εικόνα 2) ο μαθητής καλείται να διαβάσει ένα κείμενο 
και να ανακαλύψει τι σημαίνουν οι άγνωστες λέξεις, αφού όμως ενεργοποιήσει 
το πλήκτρο “κιάλια” για να ενεργοποιήσει την προηγούμενη γνώση του. Ο μα
θητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το σημασιολογικό ή εικονικό λεξικό για την 
εύρεση των άγνωστων λέξεων. Στη συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος κατα
νόησης των δύσκολων σημείων του κειμένου και ο μαθητής κατακτά το δεύτε
ρο εργαλείο, το “μεγεθυντικό φακό”, που αντιπροσωπεύει τη στρατηγική “Α ν
τιμετώπιση των δυσκολιών του κειμένου”.

Ο
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Εικόνα 1:Δραστηριότητα για τη στρα
τηγική "Παρατήρηση της επικε
φαλίδας”

Εικόνα 2: Δραστηριότητα για τη στρατηγι
κή "Αντιμετώπιση των δυσκο
λιών του κειμένου”

Σε επόμενη οθόνη (Εικόνα 3) ο μαθητής μαθαίνει να σχεδιάζει περιλήψεις 
απαντώντας στις ερωτήσεις που αντιστοιχούν στη γραμματική ιστορίας: ποιος, 
που, πότε, τι έγινε πώς τελειώνει η ιστορία. Στη συνέχεια τοποθετώ ντας τις 
απαντήσεις με τέτοια σειρά ώστε να δημιουργείται μια περίληψη. Μετά τις σω
στές απαντήσεις στις ερωτήσεις ελέγχου ο μαθητής έχει κατακτήσει το τρίτο ερ
γαλείο, το “μπλοκ σημειώσεων”, που αντιπροσωπεύει τη στρατηγική “Περίλη
ψη αφηγηματικού κειμένου”.

Εικόνα 3:Δραστηριότητα για τη στρατηγική "Περίληψη αφηγηματικού κειμένου”

Στο τελικό στάδιο ο μαθητής καλείται να “λύσει μια νέα υπόθεση” ενεργο
ποιώντας χωρίς νύξεις (π.χ. να μην αλλάζει η διαφάνεια σε περίπτωση παρά
λειψης μιας στρατηγικής) ή βοήθεια όλες τις στρατηγικές εργαλεία. Εφόσον ο 
μαθητής ολοκληρώσει επιτυχώς αποκτά τον τίτλο του “Ντέτεκτιβ Κειμένων”.

ΣΥ Ν Ο Ψ Η  ΚΑΙ Μ ΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει συνοπτικά το σχεδιασμό ενός εκπαιδευ

τικού λογισμικού για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες.Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης μέσω εμπει-

θ
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ρογνωμόνων (expert-based evaluation) είναι πολύ ενθαρρυντικά, τόσο αναφο
ρικά με την αποτελεσματικότητα όσο και την ευχρηστία του λογισμικού. Το 
επόμενο στάδιο της έρευνας περιλαμβάνει την αξιοποίηση του λογισμικού για 
τη διδασκαλία ενός μεγάλου αριθμού μαθητών με ΜΔ, για την εξαγωγή περαι
τέρω συμπερασμάτων αναφορικά με την παιδαγωγική του αποτελεσματικότη- 
τα. Οι μελλοντικές βελτιώσεις του λογισμικού περιλαμβάνουν την εισαγωγή μιας 
σειράς επιπρόσθετων λειτουργιών, όπως π.χ. η δυνατότητα προσαρμογής του 
λογισμικού για κάθε μαθητή ξεχωριστά, καθώς και η υποστήριξη συνεργατι
κών δραστηριοτήτων μεταξύ των μαθητών. Α πώτερος στόχος είναι η δημιουρ
γία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος που θα μπορεί να προσαρμοστεί και 
να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία των μαθητών με 
ΜΔ.
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