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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η  δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων όπου οι μαθητές/τριες με μαθη
σιακές δυσκολίες θα διαδραματίζουν το ρόλο όχι μόνο του ενεργητικά εμπλε
κόμενου πομπού αλλά και του δέκτη αποτέλεσε και αποτελεί μια διδακτική 
πρόκληση. Η  παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει το θεω
ρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού, το παράδειγμα  
σχεδιασμού που ακολουθήθηκε καθώς και τη δομή και την οργάνωσή του. Το 
λογισμικό «Η Χώρα των Λενού» μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να δη
μιουργήσει διευκολυντικά, παροτρυντικά υποστηρικτικά και εξατομικευμένα 
περιβάλλοντα μάθησης όπου οι μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες θα 
αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικότερης πρόσληψης, επε
ξεργασίας και χρήσης των πληροφοριών. Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει νύ
ξεις και οδηγίες αποτελεσματικότερης επεξεργασίας των παρεχόμενων πληρο
φοριών και να υποστηρίζει τους μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες να δο
μήσουν γλωσσικο-επικοινωνιακές και λογικομαθηματικές γνώσεις και δεξιότη
τες.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μαθησιακές δυσκολίες, Μαθησιακά περιβάλλοντα, Μ οντέ
λα επεξεργασίας πληροφοριών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασικός στόχος κάθε διδακτικής προσέγγισης σε παιδιά με μαθησιακές δυ

σκολίες είναι να δημιουργήσει συνθήκες αυθεντικής και ουσιαστικής αλληλεπί
δρασης του μαθητή με το μαθησιακό περιβάλλον (Παντελιάδου, 2000). Η ανά
πτυξη ενός μαθησιακού περιβάλλοντος υποστηρικτικού, διευκολυντικού, πα
ροντικού και εμψυχωτικού που θα προτρέπει το μαθητή και θα τον βοηθά να 
στοχάζεται και να αναστοχάζεται, να παρατηρεί, να ερμηνεύει και να κάνει 
προβλέψεις πειραματιζόμενος με τις πληροφορίες παραμένει μια παιδαγωγικο- 
διδακτική πρόκληση. Για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες κρίσιμο ρόλο 
παίζουν η προσβασιμότητα στις πληροφορίες, οι δυνατότητες ουσιαστικής επε
ξεργασίας τους και η δυνατότητα εφαρμογής, χρήσης και αξιοποίησής τους 
στην καθημερινή πράξη. Όμως, η αποτελεσματική δημιουργία μαθησιακών πε
ριβαλλόντων με την υποστήριξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επι
κοινωνίας απαιτεί, μεταξύ άλλων, να λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη τα γνω-
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σιακά χαρακτηριστικά του μαθητή, ο διδακτικός σχεδιασμός και η διαθέσιμη 
υποστηρικτική τεχνολογία  (Sandholtz, Ringstaff, & Dwyer, 1996). Οι τρεις πα
ραπάνω βασικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 
την ποιότητα της διδακτικής παρέμβασης. Η περιγραφή των γνωσιακών χαρα
κτηριστικών του εκπαιδευόμενου και ο τρόπος με τον οποίο αυτά αλληλεπι- 
δρούν με τις παρουσιαζόμενες πληροφορίες είναι απαραίτητο δομικό στοιχείο, 
το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν και να «εκμεταλλεύονται» οι εμπλεκόμενοι 
στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 
(Σπαντιδάκης, & Αναστασιάδης, 2007).
Δυνατότητες των πολυμέσων στη διδασκαλία των μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες

Τα πολυμέσα παρέχουν μια σειρά από δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να 
αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου μαθησιακού περι
βάλλοντος για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Μπορούν λοιπόν να πα
ρουσιάσουν ταυτόχρονα τις πληροφορίες με εικόνα-ήχο και κείμενο και να 
συνδέσουν το διδακτικό γίγνεσθαι με την καθημερινή ζωή βοηθώντας ουσια
στικά το μαθητή (Mayer, 2001'Scardamalia, & Bereiter, 1994' Σπαντιδάκης, 
2004β'). Ο τελευταίος μπορεί να προσλάβει και να επεξεργαστεί τις πληροφο
ρίες σύμφωνα με το δικό του μαθησιακό στυλ, να έχει πρόσβαση σε πληροφο
ρίες που χωρίς αυτά δεν θα μπορούσε, να δώσει νόημα στις διδακτικές δραστη
ριότητες, καθώς και να κατανοήσει τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα της νέας 
πληροφορίας (Salomon 1993).Τα πολυμέσα παρέχουν εξατομικευμένη ανατρο
φοδότηση τη στιγμή που την χρειάζεται ο μαθητής, κάτι που είναι εξαιρετικά 
δύσκολο σε συνθήκες παραδοσιακής διδασκαλίας (Σπαντιδάκης, 1998). Δια
δραματίζουν το ρόλο του υπομονετικού συνεργάτη  και να δημιουργούν τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις ενεργητικής εμπλοκής του μαθητή στο διδακτικό γί
γνεσθαι (Roussey, Farioli, & Piolat, 1992' Βοσνιάδου, 2006 Scardamalia, & 
Bereiter, 2006). Έτσι ο μαθητής όχι μόνο μπορεί να επαναλάβει κάτι όσες φο
ρές το έχει ανάγκη αλλά και να παίξει το ρόλο του πομπού και να αλληλεπι- 
δράσει δυναμικότερα με τις πληροφορίες.

Από την άλλη μεριά όμως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λο
γισμικού για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί σημαντική πρόκληση 
εξαιτίας της ανομοιογένειας που παρουσιάζουν οι μαθητές αυτοί ως προς το εί
δος και το βαθμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Για αυτό οι αποφάσεις 
για το σχεδιασμό αντίστοιχου εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελούν διαδικα
σίες που ξεκινούν είτε από θεωρητικό -  ερευνητικό είτε από πρακτικό -  εκπαι
δευτικό επίπεδο και ακολουθούν συγκεκριμένα παραδείγματα (Visseher- 
Voerman, Gustafson & Plomp 1999).

Το παράδειγμα της εκπαιδευτικής ανάπτυξης (σχεδιασμός μέσω των διδα
κτικών στόχων) προβλέπει τον καθορισμό πρώτα από όλα των διδακτικών 
στόχων, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο λίθο πάνω στους οποίους βασίζεται 
όλος ο σχεδιασμός. Για τον καθορισμό αυτών απαιτείται λεπτομερής και ουσια
στική εξακρίβωση και αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών. Έτσι αφιερώνε
ται αρκετός χρόνος για να προσδιοριστούν με σαφήνεια και επάρκεια οι διδα-
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κτικοί στόχοι. Μετά τη στοχοθεσία η ομάδα σχεδιασμού που ακολουθεί αυτό 
το παράδειγμα περνά στη διαδικασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Η δια
δικασία της αξιολόγησης συνεχίζεται μέχρι να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αρ
χικοί στόχοι ικανοποιούνται με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού. Η α- 
ποτελεσματικότητα του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού, βάσει αυ
τού του παραδείγματος, εξαρτάται κυρίως από τη λεπτομερή, λογική συστημα
τική και σαφή ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων του προβλήματος.

Το παράδειγμα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης αποτελεί έναν άλλο τρόπο 
σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού, όπου η επιστημονική ομάδα παράγει 
ένα φάσμα ιδεών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση μιας πληρέ- 
στερης εικόνας του προβλήματος και στη συνέχεια δημιουργεί διάφορα πρωτό
λεια σχέδια, τα οποία συνεχώς αξιολογούνται και βελτιώνονται. Σύμφωνα με 
αυτό το παράδειγμα ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού λογισμικού αντιμετωπί
ζεται ως κοινωνική δραστηριότητα, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει όσο το 
δυνατόν περισσότερη συναίνεση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στο 
σχεδιασμό.

Σύμφωνα με το παράδειγμα της ρεαλιστικής προσέγγισης η μέθοδος διδα
σκαλίας και οι μαθητές αποτελούν τους κατευθυντήριους άξονες της διαδικα
σίας του σχεδιασμού. Το λογισμικό διαμορφώνεται σταδιακά και ολοκληρώνε
ται μόνο όταν κριθεί λειτουργικό και χρήσιμο. Για το λόγο αυτό μελετώνται οι 
αντιλήψεις, οι αξίες, τα στερεότυπα όλων των εμπλεκομένων (μαθητών, εκπαι
δευτικών, οικογένειας). Στη συνέχεια, παράγονται πολλά σχέδια λογισμικών τα 
οποία δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες και τροποποιούνται ή βελτιώνο
νται ώσπου να ικανοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Οι διαδικασίες του σχε- 
διασμού, της αρχικής εφαρμογής και της διαμορφωτικής αξιολόγησης επανα
λαμβάνονται αρκετές φορές μέχρι το συγκεκριμένο λογισμικό να ικανοποιήσει 
τις προσδοκίες τους. Το παραπάνω παράδειγμα είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις 
που δεν μπορούν να οριστούν από την αρχή με σαφήνεια οι διδακτικοί στόχοι.

Η επιστημονική ομάδα που σχεδίασε και υλοποίησε το λογισμικό «Στη χώ
ρα των Λενού» ακολούθησε το παράδειγμα της εκπαιδευτικής ανάπτυξης/ σχε- 
διασμός μέσω των διδακτικών στόχων. Αρχικά, η ομάδα προσδιόρισε εμπει
ρικά τους διδακτικούς στόχους-μαθησιακές ανάγκες των μαθητών στους οποί
ους απευθυνόταν διερευνώντας αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών που αντι
μετώπιζε δυσκολίες μάθησης. Στη συνέχεια η ομάδα κατέγραψε και ανέλυσε 
τους διδακτικούς στόχους, όπως προέκυψαν από τη σχετική μελέτη, και προ
χώρησε στον αρχικό σχεδιασμό του λογισμικού. Ακολούθησε διαδικασία δια- 
μορφωτικής αξιολόγησης που οδήγησε στην υλοποίηση και παραγωγή του εν 
λόγω λογισμικού.
Καταγραφή διδακτικών αναγκών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Κάθε παιδί με μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζεται από το δικό του προ
σωπικό ρυθμό μάθησης, επίπεδο και ποιοτική σύνθεση των δυσκολιών. Η συγ
κεκριμένη ανομοιογένεια έχει σαν αποτέλεσμα να περιγράφονται σημαντικές 
διαφορές στα περιγράμματα των γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων αυτής 
της ομάδας που έχουν περιγραφεί κυρίως για μαθητές αγγλόφωνων χωρών
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(Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2007). Αν και κάποια από τα χαρακτηριστικά 
των διαταραχών μάθησης που αφορούν στο γραπτό λόγο εμφανίζονται ανε
ξαρτήτως χώρας προέλευσης και μητρικής γλώσσας (Paulesu, 2001), υπάρχουν 
αρκετές ενδείξεις για διαφοροποιημένη πορεία σε γνωστικές δεξιότητες που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου ανάμεσα σε μαθητές διαφο
ρετικών γλωσσών (Seymour, Aro, & Erskine, 2003). Αντίστοιχα, πρωταρχικός 
σκοπός της μελέτης που οργανώθηκε με σκοπό το σχεδιασμό του εκπαιδευτι
κού λογισμικού, ήταν να προσδιοριστούν με σαφήνεια και επάρκεια οι διδακτι
κές ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών καθώς η πλειονότητα των 
σχετικών μελετών προέρχονται από τον Αγγλοσαξωνικό χώρο και αφορούν 
μαθητές που δέχονται διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα. Κατά αυτόν τον τρό
πο επιτελέστηκε η καταγραφή αναγκών που οδήγησε στο πρώτο σχεδιασμό 
του λογισμικού ο οποίος αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες των πολυμέσων 
μέσα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα για να ικανοποιηθούν επαρκώς οι συγκε
κριμένοι διδακτικοί στόχοι που προέκυψαν.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 73 μαθητών 12 σχολείων που 
αντιπροσώπευαν αναλογικά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές του 
ελλαδικού χώρου. Το δείγμα περιελάμβανε μαθητές που χαρακτηρίζονταν από 
σοβαρή υποεπίδοση, και αντίστοιχο αριθμό μαθητών μέσης σχολικής επίδοσης 
(ομάδα ελέγχου). Στους μαθητές χορηγήθηκαν δοκιμασίες που αφορούσαν την 
ανάπτυξη του λεξιλογίου και του αφηγηματικού λόγου, της φωνολογικής επί
γνωσης, οπτικής αντίληψης και διάκρισης, δεξιότητες χωροχρονικής οργάνω
σης και ρυθμού, μνημονικές δεξιότητες και τέλος, δεξιότητες ανάγνωσης και 
αριθμητικής. Ό πως αναμενόταν οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης παρουσία
σαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση σε δοκιμασίες ακαδημαϊκών δεξιοτήτων 
(ανάγνωση λέξεων και ψευδολέξεων, αναγνωστική κατανόηση, και μαθημα
τική ικανότητα). Επιπλέον, η ίδια ομάδα παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερη 
επίδοση σε δύο κυρίως τομείς: (α) ικανότητα γλωσσικής επεξεργασίας σε συλ
λαβικό και φωνημικό επίπεδο (δοκιμασίες ακουστικής διάκρισης και φωνημι- 
κής επίγνωσης) και (β) άμεση (βραχυπρόθεσμη) μνήμη τόσο για λεκτικά ερεθί
σματα (ονόματα αριθμών, προτάσεις, ιστορία) όσο και για μη λεκτικά, οπτικά 
ερεθίσματα (Μουζάκη, Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2007).

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταγραφής αναγκών συνάδουν με άλλα 
σύγχρονα ευρήματα από τον ελλαδικό και διεθνή χώρο σύμφωνα με τα οποία 
τα κυριότερα ελλείμματα που παρατηρούνται σε ομάδες παιδιών με δυσκολίες 
μάθησης αφορούν κυρίως γλωσσικές και μεταγλωσσικές δεξιότητες (όπως η 
ανάπτυξη του προφορικού λόγου, η επίγνωση και συνειδητός χειρισμός των 
συλλαβών και των φωνημάτων που απαρτίζουν τις λέξεις του προφορικού λό
γου), μνημονικές λειτουργίες (άμεση και βραχυπρόθεσμη μνήμη λεκτική και 
οπτική μνήμη) καθώς και δεξιότητες που αφορούν την εμπλοκή τους με το 
γραπτό λόγο (Μουζάκη, Σπαντιδάκης, Βάμβουκας, 2007).

Η αξιοποίηση των παραπάνω ευρημάτων με σκοπό το σχεδιασμό του λογι
σμικού απέβλεπε πρωταρχικά στη δημιουργία δραστηριοτήτων οι οποίες θα 
προσέφεραν τις ευκαιρίες για εξατομικευμένη διδασκαλία και ευκαιρίες για
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πρακτική εξάσκηση που συνοδεύεται από άμεση ανατροφοδότηση. Έτσι οι κύ
ριες ενότητες που απαρτίζουν το λογισμικό αφορούν αντίστοιχα τις γνωστικές 
περιοχές στις οποίες παρατηρήθηκαν τα σημαντικότερα ελλείμματα στους μα
θητές με δυσκολίες μάθησης:

Α) Ενότητα καλλιέργειας του προφορικού λόγου. Ό πω ς προέκυψε και 
από τη μελέτη καταγραφής αναγκών, στην πλειονότητα των παιδιών με δυ
σκολίες μάθησης οι παρατηρούμενες δυσκολίες αφορούσαν κυρίως γλωσσικές 
και μεταγλωσσικές δεξιότητες. Για αυτό το λόγο, ένα σημαντικό μέρος του λο
γισμικού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες για την ανάπτυξη του 
προσληπτικού λεξιλογίου, της ακουστικής διάκρισης και της φωνολογικής επί
γνωσης δεξιότητες οι οποίες ενθαρρύνονται μέσω της εμπλοκής του μαθητή με 
το πλούσιο ηχητικό υλικό που παροτρύνει την ανακάλυψη και το συνειδητό 
χειρισμό των συλλαβών και των φωνημάτων που απαρτίζουν τις λέξεις του 
προφορικού λόγου.

Β) Ενότητα ανάπτυξης των μνημονικών δεξιοτήτων. Η ομάδα των μαθη
τών με δυσκολίες μάθησης εμφάνισε σημαντικά χαμηλότερη επίδοση σε δοκι
μασίες οπτικής/οπτικο-χωρικής μνήμης ενώ παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες 
συχνά παρουσιάζουν και χαμηλή επίδοση σε δοκιμασίες λεκτικής μνήμης. 
Αντίστοιχα σειρά δραστηριοτήτων που συμπεριλήφθηκε στο λογισμικό αφορά 
αποκλειστικά στην οργάνωση και ανάκληση από το μαθητή τόσο λεκτικών όσο 
και οπτικών/οπτικο-χωρικών ερεθισμάτων με σκοπό την εξάσκησή τους στην 
εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών επεξεργασίας και κωδικοποίησης 
της παρεχόμενης πληροφόρησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διασκεδαστικών 
μνημονικών προκλήσεων που χρησιμοποιούν άλλοτε ακουστικές και άλλοτε 
οπτικές νύξεις για την παιγνιώδη εμπλοκή του μαθητή σε μεταγνωστικές στρα
τηγικές καλλιέργειας των μνημονικών του δεξιοτήτων.

Γ) Ενότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων ανάγνωσης και μαθηματικών. Τα παι
διά με δυσκολίες μάθησης που συμμετείχαν στην μελέτη παρουσίασαν σημαντι
κά χαμηλότερες επιδόσεις στα παραδοσιακά σχολικά μαθήματα (ανάγνωση 
και κατανόηση κειμένων, ορθογραφία, αρίθμηση) από την πρώτη μόλις τάξη 
του δημοτικού σχολείου. Σύγχρονα ευρήματα υποστηρίζουν ότι η αναγνωστι
κή διαταραχή είναι κατά βάση μια γλωσσική διαταραχή που εκδηλώνεται πρω
ταρχικά μέσω της αδυναμίας αναγνώρισης λέξεων και επηρεάζει αποφασιστι
κά την ακρίβεια και ευχέρεια αποκωδικοποίησης μεμονωμένων λέξεων όσο και 
την ανάγνωση και κατανόηση κειμένου (Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2007). 
Αντίστοιχες δραστηριότητες που συμπεριληφθήκαν στο λογισμικό (π.χ., ανα
γνώριση γραμμάτων, λέξεων, γραφοφωνημικές αντιστοιχήσεις, κατανόηση 
προτάσεων, κτλ) στοχεύουν στην παροχή πολλαπλών ευκαιριών για εξάσκηση 
στην οπτική διάκριση γραμμάτων, συλλαβών και λέξεων, στην ενδυνάμωση 
των συσχετισμών γραφημάτων-φωνημάτων, στην ευχερή αποκωδικοποίηση λέ
ξεων και προτάσεων, και στην ταχεία αναγνώριση λέξεων υψηλής συχνότητας. 
Από την άλλη μεριά πλήθος δραστηριοτήτων στοχεύουν στην ενδυνάμωση της 
αναγνωστικής κατανόησης μέσω της παροχής διαφορετικών τρόπων για την 
οργάνωση της λεκτικής πληροφόρησης και υποστήριξη στη χρήση νοητικών
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στρατηγικών. Τέλος, πληθώρα δραστηριοτήτων συμπεριληφθήκαν με σκοπό 
την παρότρυνση για εκτίμηση ποσοτήτων, απαριθμήσεις, γραφή και σύγκριση 
αριθμών, καθώς επίσης και τη σύνδεση ποσοτήτων με τα αριθμητικά σύμβολα. 
Η ίδια η δομή του αριθμητικού συστήματος, η επίλυση γραπτών προβλημάτων 
και τα λειτουργικά μαθηματικά (χρήματα, ώρα, ημερομηνία, βάρος, μήκος, 
ύψος) αποτελούν αντικείμενο αλληλεπίδρασης με τους μαθητές που φαίνεται 
να υστερούν στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.
Το Λογισμικό «Στη Χώρα των Λενού»

Το εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιάστηκε να λαμβάνει χώρα σε ένα εξωτικό 
νησί όπου ο μαθητής κατά την πλοήγησή του αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα 
των διαφόρων τμημάτων του νησιού τα οποία και αποτελούν τις διαφορετικές 
ενότητες του λογισμικού. Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με έναν πρωτόγονο πο
λιτισμό και ανακαλύπτει νέα στοιχεία μέσα από αυτήν την περιπλάνησή του η 
οποία συντελείτε μέσα σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον για την 
ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων χωρίς όμως και να παραμελεί και τη συναι
σθηματική διάσταση της προσωπικότητας του μαθητή. Κάθε μια από τις πα
ραπάνω ενότητες περιλαμβάνει τις προαναφερθείσες δραστηριότητες που πα
ρουσιάζονται σε τρία επίπεδα δυσκολίας και ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει το επίπεδο που ανταποκρίνεται στο επίπεδο ανάπτυξής του για να 
αποφευχθούν ματαιώσεις από ενδεχόμενη αποτυχία.

Εικόνα 1. Αρχική οθόνη και επιβοηθητικό μενού πλοήγησης

Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα επανάληψης των δραστηριοτήτων κα
θώς έχει προβλεφθεί αξιόλογος αριθμός μαθησιακών αντικειμένων σε διαφο
ρετικά επίπεδα γνωστικών έργων όπως κατανόησης (remembering and under
standing), εφαρμογής (applying), αξιολόγησης (check-critiquing) και δημιουρ
γίας (creating). Παράλληλα, ο σχεδιασμός της εφαρμογής περιλαμβάνει τήρηση 
στοιχείων επισκεψιμότητας των διαφόρων ενοτήτων/μαθησιακών περιοχών 
ανά μαθητή ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να διατηρούν φάκελο εργασιών 
(portfolio) με τις δραστηριότητες στις οποίες έχουν εμπλακεί τον οποίο και μπο
ρούν να επιδείξουν ή να ταχυδρομήσουν ηλεκτρονικά. Στο τέλος των ενοτήτων 
οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλέσουν τη μαθησιακή τους εμπειρία μέσω
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καρτών αναστοχασμού και φωτογραφικού λευκώματος όπου αποθανατίζουν 
σημαντικά σημεία στις ασκήσεις που επισκέφτηκαν με σκοπό την ανάληψη από 
μέρους τους ευθυνών όχι μόνο για τις επιλογές των μαθησιακών εμπειριών αλ
λά και για την εκτίμηση του αποτελέσματος αυτών των εμπειριών. Εναλλακτι
κά, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να μελετήσει και να εκτυπώσει το ιστο
ρικό εργασίας των μαθητών καθώς επίσης και να διαμορφώσει το προσφερό- 
μενο σε αυτούς υλικό ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας την παρεχόμενη 
βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή και τους εκπαιδευτικούς 
στόχους που έχουν τεθεί για αυτόν.
Συμπεράσματα

Ερευνητικά δεδομένα από τον χώρο της εφαρμοσμένης τεχνολογίας στην 
εκπαίδευση καταδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης εκπαιδευ
τικού λογισμικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου, τη 
βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης, αλλά και της καλλιέργειας της φωνο
λογικής ενημερότητας για παιδιά με δυσκολίες στους παραπάνω τομείς 
(Lomicka’s 1997; Lyman, Hager, Davis, 1996; Chun & Plass, 1996; Carrasquillo 
& Nunez, 1988; Doty, Popplewell, Byers, 2001; Greenlee, Moore, Smith 1996; 
Barker & Torgeson,1995). Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Στη χώρα των Λενού» 
σχεδιάστηκε για να προσφέρει αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα σε μαθητές με 
βραδύτερο ρυθμό μάθησης που θα επωφελούνταν τέτοιων ευκαιριών για εξα- 
τομικευμένη προσέγγιση και στήριξη στην προσπάθειά τους. Μετά τη φάση της 
στοχοθεσίας, η ομάδα σχεδιασμού έχει περάσει στη διαδικασία της διαμορ- 
φωτικής αξιολόγησης. Η διαδικασία της αξιολόγησης συνεχίζεται προκειμένου 
να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αρχικοί στόχοι επιτυγχάνονται με τη χρήση του 
συγκεκριμένου λογισμικού.
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