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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Πρόκειται για µία πρώτη παρουσίαση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού λογισµικού- 
υπό εξέλιξη- το οποίο σχεδιάστηκε από οµάδα φοιτητών στο Τµήµα ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και 
Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Στόχος είναι η διδασκαλία του γλωσσικού 
µαθήµατος σε δυσλεκτικούς µαθητές ∆ηµοτικού Σχολείου. Παρουσιάζονται οι δύο φάσεις ανάπτυξης 
του εκπαιδευτικού λογισµικού, οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές στις οποίες στηρίζεται και οι 
θεµατικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται. Επίσης, παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσµατα που 
προέκυψαν από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµικού σε οµάδα µαθητών σχολικής ηλικίας 
οι οποίοι εµφανίζουν διαγνωσµένη δυσλεξία. Η ενσωµάτωση κατάλληλων παιδαγωγικών και 
διδακτικών µεθόδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στη δηµιουργία 
ανάλογου εκπαιδευτικού λογισµικού συνιστά µία πρόκληση όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας 
της παρεχόµενης εκπαίδευσης σε ειδικές οµάδες του µαθητικού πληθυσµού όπως τους µαθητές µε 
δυσκολίες στην έκφραση και το γραπτό λόγο και, γενικότερα, τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: εκπαιδευτικό λογισµικό, αρχές µάθησης, διδακτική µεθοδολογία, 
δυσλεκτικός µαθητής, ΑΜΕΑ, αξιολόγηση. 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ‘E-TEACH’ 

Η δυσλεξία, η οποία κατά τα τελευταία χρόνια ονοµάζεται ειδική µαθησιακή δυσκολία στη 
γραφή και στην ανάγνωση, είναι µια ειδική µαθησιακή δυσκολία, η οποία εντοπίζεται στην 
αδυναµία των µαθητών/τριών να αποκτήσουν τις αναγκαίες γλωσσικές δεξιότητες που σχετίζονται 
µε την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Η δυσλεξία θεωρείται, επίσης, ως µια ατέλεια 
στην επεξεργασία της πληροφορίας (Αθανασιάδη 2001, Πολυχρονοπούλου 2000, 1989, 
Φλωράτου 1998, Μαυροµµάτη 1995). 

Από µία γενική επισκόπηση που έγινε στην ελληνική αγορά, το πρόγραµµα το οποίο είναι 
αρκετά διαδεδοµένο για δυσλεκτικούς µαθητές είναι το texthelp, το οποίο συνιστά ένα πρόγραµµα 
λεξιλογίου σχεδιασµένο για χρήστες υπολογιστή µε δυσλεξία ή άλλες δυσκολίες στη µάθηση 
(www.loriens.com). 
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Σκοπός της κατασκευής του εκπαιδευτικού λογισµικού “e-teach” είναι η ενίσχυση 
δυσλεκτικών µαθητών δηµοτικού σχολείου στα γλωσσικά µαθήµατα. Η προσπάθεια αυτή έχει 
τους εξής επιµέρους στόχους, µεταξύ άλλων: 
• Να συµβάλει στην ενίσχυση του αυτοσυναισθήµατος των µαθητών µε δυσλεξία µε την 

εισαγωγή νέων προτύπων διδασκαλίας και µάθησης. 
• Να προωθήσει την επικοινωνία και να ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάµεσα σε µαθητές µε 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες και σε ‘κανονικούς’ µαθητές. 
• Να ενισχύσει την εκπαίδευση των φοιτητών του Τµήµατος σε θέµατα των Τ.Π.Ε. σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη της παιδαγωγικής τους κατάρτισης µέσα από σύγχρονες 
πειραµατικές εφαρµογές.  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό “e-teach”, στην πρώτη του έκδοση περιλαµβάνει τέσσερις κυρίως 

θεµατικές ενότητες µε αντίστοιχα θέµατα: 
1. Ασκήσεις για το αλφάβητο – Α’ οµάδα, όπου µαθητής - χρήστης µαθαίνει τη σωστή χρήση 

του αλφαβήτου έτσι ώστε να µην συγχέει παρόµοια γράµµατα. 
2. Ασκήσεις για το αλφάβητο – Β’ οµάδα, και στην περίπτωση αυτή οι ασκήσεις έχουν τον 

ίδιο στόχο µε τον προηγούµενο αλλά στην περίπτωση αυτή υπάρχει µία διακύµανση στο 
βαθµό δυσκολίας.  

3. Ασκήσεις διάκρισης, ταξινόµησης και προσανατολισµού στο χρόνο, όπου ο µαθητής 
µαθαίνει να διακρίνει, να ξεχωρίζει και να ταξινοµεί ευρέως γνωστές µονάδες µέτρησης 
χρόνου, όπως οι ηµέρες της εβδοµάδας και οι µήνες του έτους. 

4. Ασκήσεις κατανόησης, στην περίπτωση αυτή ο µαθητής διαβάζει απλά και µικρής έκτασης 
κείµενα και, στη συνέχεια, απαντά σε απλές ερωτήσεις που τίθενται σε σχέση µε το 
περιεχόµενο του κειµένου. Στόχος των ασκήσεων αυτών είναι η κατανόηση του κειµένου, η 
αφαιρετική προσέγγισή του και η κριτική σύνθεση ορισµένων απαντήσεων. 

Στη δεύτερη του έκδοση, το “e-teach” εκτός από τις προηγούµενες θεµατικές ενότητες, 
περιλαµβάνει τρεις επιπλέον διδακτικές ενότητες, οι οποίες είναι οι εξής: 
5. Ασκήσεις οµοιότητας και διαφοράς, όπου ο µαθητής µαθαίνει να εντοπίζει λέξεις µε κοινά 

χαρακτηριστικά, οι οποίες αποτελούν µία οµάδα. 
6. Ασκήσεις προσωπικής έκφρασης, όπου δίνεται η δυνατότητα στο µαθητή µέσα από 

κατάλληλα παιδαγωγικά κείµενα κοινωνικού προβληµατισµού να εκφράσει τις απόψεις του 
και τους προβληµατισµούς του. 

7. Ασκήσεις στα Μαθηµατικά, η συγκεκριµένη άσκηση τέθηκε πειραµατικά µε στόχο µία 
πρώτη διερεύνηση της συσχέτισης ανάµεσα στις δυσκολίες που παρουσιάζει ο δυσλεκτικός 
µαθητής ανάµεσα στα γλωσσικά µαθήµατα και τα Μαθηµατικά σε απλές ασκήσεις.  
Περαιτέρω βελτιώσεις που εµφανίζονται στη δεύτερη έκδοση του “e-Teach” είναι οι εξής: 

Αποτελεσµατικότερο σύστηµα πλοήγησης σε ανεξάρτητο παράθυρο µε ευκολότερη πρόσβαση, 
σκορ στο παράθυρο πλοήγησης ώστε να µπορεί ο χρήστης να έχει µια γενική άποψη για τις 
επιδόσεις του, περισσότερες ασκήσεις µε «έξυπνους» αλγορίθµους ελέγχου που επιτρέπουν την 
οµαλότερη διεξαγωγή των ασκήσεων µε πρόβλεψη όλων των πιθανών απαντήσεων, ενιαίο 
σενάριο µε παράθυρα εισαγωγής και τέλους, στατιστικά ξεχωριστά για την κάθε κατηγορία 
ασκήσεων, πρόσθεση ηχητικών εφέ για επισηµάνσεις σωστού-λάθους και ηχητική ανάδραση στις 
περισσότερες λειτουργίες του ώστε να γίνεται πιο κατανοητό και εύκολο στη µάθησή του.  

Για την ανάπτυξη και τον προγραµµατισµό του e-Teach v2 χρησιµοποιήθηκε η VB6 (Visual 
Basic 6.0). Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα που προσφέρει αυτό το περιβάλλον ανάπτυξης 
είναι η πολύ εύκολη και εύχρηστη σχεδίαση διεπαφής χρήστη και φορµών. Παράλληλα, η 
ανάπτυξη του κώδικα είναι πολύ εύκολη, γρήγορη και ευανάγνωστη, διότι πρόκειται για 
αντικειµενοσταφή προγραµµατισµό. Το λογισµικό e-Teach v2 διατίθεται σε µορφή CD-ROM και 
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οι απαιτήσεις προκειµένου να τρέξει είναι ελάχιστες. Μπορεί να τρέξει σε οποιαδήποτε έκδοση 
Microsoft Windows (εκτός 3.x) ενώ µια απλή κάρτα γραφικών και ήχου θεωρείται επιθυµητή, 
αλλά όχι απαραίτητη.  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Η αξιολόγηση έγινε σε δύο φάσεις και υλοποιήθηκε σε ιδιωτικό κέντρο για τις δυσκολίες στη 
µάθηση ακολουθώντας τα στάδια της αξιολόγησης και µε χρήση κατάλληλης φόρµας για την 
αξιολόγηση, η οποία είχε διαβαθµίσεις (Ράπτης 2004, Ράπτης & Ράπτη 2003, Squires & 
McDougall 1994, Κόµης 1998). Κατά την πρώτη φάση, έγινε η διαγνωστική αξιολόγηση στην 
πρώτη έκδοση του ‘e-Teach’, από µία µικρή οµάδα µαθητών δηµοτικού σχολείου µε διαγνωσµένη 
δυσλεξία (4 ατόµων), η οποία έγινε  διαµέσου συνεντεύξεων σχετικά µε τις δυσκολίες που 
αντιµετώπισαν σε κάθε άσκηση (µε βαθµό δυσκολίας), το ενδιαφέρον της κάθε άσκησης και τις 
προτάσεις τους για τον εµπλουτισµό του ‘e-Teach’. Οι παρατηρήσεις των εκπαιδευοµένων 
ελήφθησαν υπόψη για το χτίσιµο της δεύτερης έκδοσης του ‘e-Teach’. Κατά τη δεύτερη φάση, 
υλοποιήθηκε η διαµορφωτική αξιολόγηση του e-Teach η οποία έγινε σε οκτώ δυσλεκτικούς 
µαθητές, οι οποίοι ακολουθούσαν το πρόγραµµα δυσλεξίας του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου. 
Επίσης, οµάδα φοιτητών του Τµήµατος αξιολόγησε και τις δύο εκδόσεις του e-Teach απαντώντας 
σε σχετικές ερωτήσεις για την παιδαγωγική και τεχνολογική του αρτιότητα. Σε γενικές γραµµές, 
το λογισµικό φάνηκε ενδιαφέρον στους χρήστες και αρκετά απλό στη χρήση και την εγκατάστασή 
του, µε εξαίρεση ορισµένες ασκήσεις οµοιότητας και κατανόησης. 

∆υστυχώς, η ελληνική πραγµατικότητα δηλώνει ότι ο χώρος της Ειδικής Αγωγής συνιστά µια 
υποβαθµισµένη περιοχή. ∆εδοµένης της έλλειψης σοβαρών και ουσιαστικών εκπαιδευτικών 
µέτρων στη χώρα µας όσον αφορά τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες (Πολυχρονοπούλου 2000) 
αντιλαµβανόµαστε πόσο πολύ απέχουµε ακόµη ως χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 
στάδιο εφαρµογής και χάραξης µιας εκσυγχρονισµένης παρέµβασης στην κατεύθυνση της 
εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες – πολύ περισσότερο δε µε τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση- υπό το πρίσµα της ένταξης στην εκπαίδευση όλων των διαφορετικών µαθητών.   
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