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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
Τα τελευταία χρόνια η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας αποτελεί ένα 

από τα πρώτα θέµατα στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Βασικές 
προτεραιότητες πού δόθηκαν από µελέτες για την πολιτική ένταξη των ΤΠΕ στην ειδική αγωγή 
είναι πέντε: την υποδοµή, την υποστήριξη, την κατάρτιση, την συνεργασία/έρευνα και την 
αξιολόγηση. Οι βραχυπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι για τις ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά 
συστήµατα επιβάλουν την άµεση παροχή της υποδοµής ( σε µηχανικό εξοπλισµό και λογισµικό) 
σε εκπαιδευτικούς και µαθητές. Στόχοι που σαφώς επηρεάζουν την πρόσβαση των καθηγητών 
στην κατάρτιση, υποστήριξη και πληροφόρηση γύρω από τις ΤΠΕ. 

Ένα βασικό πρόβληµα που έχουν να αντιµετωπίσουν οι χρήστες των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή 
και οι εµπειρογνώµονες είναι το πώς µπορούν οι ΤΠΕ να αποδώσουν µεγαλύτερη αξία στην 
εκπαιδευτική εµπειρία των µαθητών µε ειδικές ανάγκες. Η πραγµατική εκπαιδευτική αξία των 
ΤΠΕ και όχι η χρήση τους σαν ένα ακόµη εργαλείο σε µαθησιακό περιβάλλον, είναι το παρόν 
πρόβληµα. Πότε, πως και γιατί είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ; Πως µπορεί η χρήση 
τους να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις και τους ατοµικούς στόχους των µαθητών µε ειδικές 
ανάγκες;  

Η ανάπτυξη σχετικών ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών πόρων καλής ποιότητας είναι ένα σηµείο 
που πρέπει να εφαρµοστεί. Όµως οι προσπάθειες να επεκταθεί η καλύτερη εφαρµογή των ΤΠΕ 
και επιτευχθεί η νέα ποιότητα µάθησης δεν θα είναι επιτυχής, παρά µονάχα εφ’ όσον βρεθούν 
καινούργιες θεωρίες µάθησης που θα χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Χρειάζονται µέθοδοι 
χρήσης των ΤΠΕ σαν ένα παιδαγωγικό βοήθηµα στη διδασκαλία όλων των µαθητών. Επίσης ένα 
µεγάλο πρόβληµα στην Ελλάδα είναι ότι φορείς όπως Πανεπιστήµια, Ινστιτούτα και ιδιωτικές 
εταιρείες συµµετέχουν σε ερευνητικά έργα µε παραδοτέα υποστηρικτικές λύσεις πληροφορικής 
και τεχνολογικά προϊόντα για την εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, που δυστυχώς δεν 
µπορούν να τα γνωρίσουν στην  εκπαιδευτική κοινότητα και µένουν µόνο σαν παραδοτέα. Και ο 
λόγος σαφώς ήταν ότι δεν υπήρχαν προσβάσιµα σχολικά εργαστήρια µε υποστηρικτικές 
τεχνολογίες πληροφορικής ώστε να επιλεχθούν σαν χώροι πρακτικής υλοποίησης τους. 

Στην Ελλάδα στο έργο:  «Προµήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικού και Ειδικού 
Εξοπλισµού στις Μονάδες Ειδικής Αγωγής» του ΥΠΕΠΘ του ΜΕΤΡΟ 1.1 της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας «Εξοπλισµός και δικτύωση σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης» και του οποίο το  
αντικείµενο  ήταν η προµήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισµού και ειδικού 
εξοπλισµού σε 93 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και 22 Κέντρα ∆ιάγνωσης 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ) όλης της χώρας για τις ανάγκες των µονάδων ειδικής 
αγωγής που αφορούν κινητικά προβλήµατα, προβλήµατα νοητικής υστέρησης, προβλήµατα 
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όρασης, µε την εισήγηση µου θα προσπαθήσω όσο είναι δυνατόν να δώσω έναν οδηγό για την 
δοµή του εργαστηρίου πληροφορικής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

Βέβαια ένα προσβάσιµο εργαστήριο πληροφορικής παρόλο που οριοθετείτε σε ένα 
συγκεκριµένο χώρο, κρύβει εκπληκτικές δυνατότητες δυναµικής και συµπλήρωσης τόσο 
προτάσεων διδασκαλίας και δηµιουργίας δραστηριοτήτων αλλά και προσαρµογής εκπαιδευτικού 
υλικού µε άµεσα αποτελέσµατα χρήσης από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και εφαρµογής 
ερευνητικών προτάσεων και προϊόντων υποστηρικτικής τεχνολογίας πληροφορικής από τα 
διάφορα έργα του ΕΠΕΑΕΚ και της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Και αυτός είναι ο κύριος στόχος της εισήγησης µου, να δώσω την δοµή του εργαστηρίου και 
να γίνει γνωστή τόσο στους ερευνητικούς φορείς που ασχολούνται µε έργα τεχνολογιών για άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες ώστε να αποτελέσουν τα εργαστήρια αυτά χώρο πρακτικής εφαρµογής των  
αλλά και στους εκπαιδευτικούς και ειδικούς δασκάλους να γνωρίσουν τις δυνατότητες που 
παρέχει ώστε να αποτελέσουν σηµαντική πηγή υποστήριξης. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Άτοµα µε ειδικές ανάγκες, προσβασιµότητα, ασφαλή πρόσβαση 

εργαστήριο πληροφορικής, ΑΜΕΑ, Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο, σήµανση, υποστηρικτικές 
τεχνολογίες 

 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ  / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  - 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να έχουν πρόσβαση από όλους τους µαθητές και ειδικά 

για τα  άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Απαραίτητες προϋποθέσεις γι' αυτό είναι:  
Η ύπαρξη διαδρόµων κυκλοφορίας από την τάξη στο εργαστήριο 
καθαρού πλάτους τουλάχιστον 1.50µ. 

Η ύπαρξη πόρτας εργαστηρίου πλάτους 0.90µ 
από κάσα σε κάσα, η οποία θα ανοίγει -µε 
µέγιστη απαιτούµενη για το άνοιγµά τους 
δύναµη τα 15 Νewtonς - ή συρόµενη. 

 

 

Η χειρολαβή  της πόρτας  πρέπει να είναι ειδικού τύπου και ο 
µηχανισµός κλειδαριάς πρέπει να επιτρέπει το άνοιγµα και από την έξω 
πλευρά σε περίπτωση κινδύνου και επίσης να διαθέτει ένδειξη 
κατάληψης χώρου. Οι πόρτες και τα κασώµατά τους να είναι σε έντονη 
χρωµατική αντίθεση µε την παράπλευρη τοιχοποιία. Εξίσου έντονη 



582                                                                              3Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ – ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου – www.epyna.gr 

χρωµατική αντίθεση θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ της πόρτας και της 
χειρολαβής. 

Σε περίπτωση γυάλινης πόρτας να τοποθετούνται επί των φύλλων της πόρτας ειδικές 
ενδείξεις, σε ύψος 1,40-1,60µ από το δάπεδο και σε έντονα χρώµατα, για την διευκόλυνση 
των ατόµων µε προβλήµατα στην όραση.  

 

 

Οι πληροφοριακές πινακίδες (αριθµός αίθουσας, ο τίτλος του εργαστηρίου, χαρακτηρισµός 
χώρων κλπ) να τοποθετούνται σε ύψος 1,50µ από το δάπεδο, προς την ίδια πάντα πλευρά της 
πόστας και όλες αυτές οι  πληροφορίες να αναγράφονται και στην γραφή Braille.  

 
 

Επιθυµητό είναι να υπάρχει  έλεγχο της κίνησης από την πίσω πλευρά της πόρτας και ύπαρξη 
ελεύθερων από κάθε εµπόδιο χώρων καθώς και εντός του εργαστηρίου, διαµέτρου 1.50µ, για την 
περιστροφή αµαξιδίων, µε πρόβλεψη ελεύθερων χώρων, διαστάσεων εκάστου 0.80*1.30µ, για την 
στάθµευση αµαξιδίων -όπου προβλέπονται αντίστοιχα καθιστικά αναµονής των µαθητών- αλλά 
και ειδικών θέσεων µε σκληρά καθίσµατα βάθους 0.40µ και ύψους 0.55-0.60µ µε στηρίγµατα 
χεριών για τα άτοµα µε προβλήµατα στην κίνηση. Αποφυγή υψοµετρικών διαφορών σε 
οποιαδήποτε στάθµη και η κάλυψή τους -όπου είναι αδύνατη η αποφυγή τους- µε ράµπες 
µέγιστης κλίσης 5% ή µε κάποιο σύστηµα ανύψωσης.  

Για το δάπεδο τόσο του διαδρόµου εντός του σχολείου όσο και το δάπεδο του εργαστηρίου  
• Κατασκευή αντιολισθηρών και οµοιογενών σταθερών δαπέδων, µε µικρή 

αντανακλαστικότητα, χωρίς σηµεία εκτροπής, χωρίς αρµούς διαµόρφωσης των δαπέδων 
σε τέτοιο µέγεθος που να δηµιουργούν κραδασµούς στην κίνηση των αµαξιδίων ή 
ανατροπές κατά το βάδισµα των. Χωρίς κατώφλια αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
που να προεξέχει ή να βυθίζεται στο δάπεδο περισσότερο από 2εκ. Τα υλικά που 
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προβλέπονται για την επίστρωση των δαπέδων πρέπει να είναι σταθερά και 
αντιολισθηρά, να παρέχουν άνεση χωρίς να αναπτύσσουν στατικό ηλεκτρισµό, να είναι 
ανθεκτικά και εύκολα στον καθαρισµό, µε µικρή αντανακλαστικότητα, άφλεκτα και 
αυτοσβενόµενα.  

 
Προσβασιµότητα για τους διακόπτες ή πρίζες που υπάρχουν στο χώρο του 

εργαστηρίου  
• και γενικά µηχανισµών χειρισµού 

τοποθετηµένων σε µια ζώνη 0.90-1.20µ 
από το δάπεδο, πάντα στα ίδια σταθερά 
σηµεία για όλες τις περιπτώσεις ( πχ οι 
διακόπτες για το φως στα δεξιά των 
ανοιγµάτων και κοντά στην κάσα της 
πόρτας, κλπ), µε όσο το δυνατόν πλατύτερη 
πλακέτα φωσφορίζουσα ή µε φωτάκι. 

 
Προσβασιµότητα για τα παράθυρα  που υπάρχουν στο χώρο του εργαστηρίου  

 

• πρέπει να είναι αρκετά µεγάλα, για να προσφέρουν όσο το 
δυνατόν περισσότερη θέα στους µαθητές, µε ποδιά στα 0.75µ 
και µηχανισµούς ανοιγοκλεισίµατος στα 0.90-1.20µ, χωρίς 
θερµαντικά σώµατα κάτω από αυτά, ώστε να επιτρέπεται η 
κατά το δυνατόν µεγαλύτερη προσέγγιση σε αυτά. 

 
• πρέπει να είναι αρκετά µεγάλα, για να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερη θέα 

στους µαθητές, µε ποδιά στα 0.75µ και µηχανισµούς ανοιγοκλεισίµατος στα 0.90-1.20µ, 
χωρίς θερµαντικά σώµατα κάτω από αυτά, ώστε να επιτρέπεται η κατά το δυνατόν 
µεγαλύτερη προσέγγιση σε αυτά. 

 
Προσβασιµότητα για τις θέσεις εργασίας  - υπολογιστών   που υπάρχουν στο χώρο 

του εργαστηρίου  
• για τον σχεδιασµό των πάγκων εργασίας  δεν απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες αρχές εκτός 

των γενικών -για την κυκλοφορία, τα δάπεδα, τα κουφώµατα κλπ- που αναφέρθηκαν  
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παραπάνω. Σηµαντικό όµως ρόλο παίζει ο σχεδιασµός και η τοποθέτηση των θέσεων 
εργασίας στον χώρο, έτσι ώστε να παραµένουν πάντα ελεύθεροι οι απαιτούµενοι χώροι 
για την κίνηση και περιστροφή των αµαξιδίων  

• οι θέσεις εργασίας των υπολογιστών πρέπει να έχουν 
γωνιές στρογγυλεµένες και όσο το δυνατόν λιγότερες 
προεξοχές. Τα καθίσµατα πρέπει να βρίσκονται σε 40-
55εκ από το δάπεδο, εκτός εάν ο χρήστης έχει κάποια 
πάθηση που τον δυσκολεύει να σηκωθεί οπότε πρέπει να 
είναι ψηλότερα από ότι συνήθως.  

 

• Το ύψος των τραπεζιών που βρίσκεται ο εξοπλισµός 
πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει την προσέγγιση 
αµαξιδίου, δηλαδή περίπου 70εκ από το δάπεδο. 
Σηµαντικό στοιχείο κατά την επιλογή τραπεζιού είναι η 
µη ύπαρξη χιαστών συνδέσµων µεταξύ των ποδιών του. 

 
 

. 

 
Για τα σήµανση  του χώρου του εργαστηρίου  
Παρατήρηση: Τα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση αντιλαµβάνονται καλύτερα τις µεγάλες 

χρωµατικές / τονικές αντιθέσεις. Είναι καλύτερα να χρησιµοποιούνται µαύρα γράµµατα σε άσπρη 
επιφάνεια πινακίδας. 

• Ως σήµανση εννοούµε κάθε µέσον που 
προσφέρει ενδείξεις, που αφορούν στην 
ασφάλεια και στην πληροφόρηση όλων των 
ατόµων που κινούνται στο διάδροµο ή στην 
αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου της 
σχολικής µονάδας.  Κάθε σήµανση πρέπει να 
είναι αντιληπτή από το σύνολο των µαθητών 
συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες. 

 

Πληροφορίες που αφορούν σε µια συγκεκριµένη κατηγορία ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, πρέπει να παρέχονται στους χρήστες µε τρόπο εύληπτο, χωρίς όµως να 
ενοχλούν τους υπόλοιπους. Σήµανση που αφορά σε µια συγκεκριµένη πληροφορία 
πρέπει να εµφανίζεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµη. 

Σηµάνσεις που αφορούν στην ασφάλεια του συνόλου των µαθητών  ή κάποιας 
ειδικής κατηγορίας χρηστών πρέπει να προηγούνται άλλων σηµάνσεων. Πρέπει να 
αποφεύγεται η πολύ-σήµανση. 

Τα διάφορα είδη σήµανσης συνοψίζονται σε:  
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o Επιδαπέδια σήµανση, απαραίτητη για την 
πληροφόρηση των µαθητών µε προβλήµατα 
στην όραση, επιτυγχάνεται δε µε αλλαγή της 
υφής του δαπέδου και συγχρόνως έντονη 
χρωµατική αντίθεση για τους αµβλύωπες. 

  

 

o Σήµανση µε πινακίδες που εφόσον είναι πάνω σε 
στύλο ή κοντάρι ή πάνω σε ειδικές βάσεις, πρέπει να 
τοποθετούνται πάντα εκτός ελεύθερου πλάτους και 
ύψους της περιοχής που κινούνται οι µαθητές. Εφόσον  
είναι επί τοίχων και παρέχουν µόνιµη πληροφόρηση –
π.χ. ονόµατα αίθουσας, αριθµούς γραφείων  κλπ- να 
τοποθετούνται σε ύψος 1.40-1.60µ από το δάπεδο και 
να είναι και ανάγλυφες και σε γραφή BRAILLE, ώστε 
να είναι δυνατόν να διαβαστούν µε την αφή από 
άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. 

o Σήµανση µε φωτεινούς - ηχητικούς σηµατοδότες, που ταυτόχρονα θα 
εκπέµπουν φωτεινό και ηχητικό σήµα και θα τοποθετούνται  - εκτός από τα 
σηµεία των διαβάσεων - και όπου υπάρχουν προσωρινά ή µόνιµα εµπόδια µέσα 
στην ζώνη που κινούνται µαθητές. Ανάλογα µε την χρήση τους οι ηχητικοί 
σηµατοδότες θα πρέπει να εκπέµπουν διαφορετικής συχνότητας ήχους -αλλά 
πάντα τους ίδιους για παρόµοιες περιπτώσεις -ώστε να µην δηµιουργείται 
σύγχυση στα άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. 

o Σήµανση µέσω του σχήµατος και του χρώµατος των στοιχείων  τα οποία 
πρέπει να εµφανίζονται πάντα στο ίδιο χρώµα και σχήµα, ώστε να γίνονται 
εύκολα αντιληπτά.  

 

Η σήµανση που βρίσκεται σε ύψος 1.40µ - 1.60µ. πρέπει να 
έχει χαρακτήρες και σύµβολα ανάγλυφα, έξαρσης 1.00 - 
1.50χλστ ώστε να γίνεται αντιληπτή από τα άτοµα µε µειωµένη 
όραση. Πρέπει δε να συνοδεύεται από γραφή Braille. Το ύψος 
των γραµµάτων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 15χλστ. Σε 
πινακίδες σε εξωτερικούς χώρους να µην είναι µικρότερο των 
100χλστ (δυνατότητα ανάγνωσης από απόσταση 3µ.). To 
κείµενο πρέπει να είναι σύντοµο και κατανοητό. 

Τα γράµµατα να είναι τα Arial ή Helvetica, 
κανονικά και µεσαία, µικρά και/ή κεφαλαία (ανάλογα 
µε το µέγεθος του κειµένου και την απόσταση από την 
οποία διαβάζονται). Γενικώς το µέγεθος των 
γραµµάτων και συµβόλων καθορίζεται από την 
απόσταση που απαιτείται για να είναι αναγνώσιµα και 
κατανοητά.  Το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης είναι 
τυποποιηµένο και ο σχεδιασµός του πρέπει να 
συνοδεύεται από επεξηγηµατικό κείµενο ή άλλο 
σχέδιο ή σύµβολο. Οι ελάχιστες διαστάσεις του 
πλαισίου του δεν πρέπει να είναι µικρότερες από 
7.5x7.5εκ. Όταν εµφανίζεται σε σήµανση χαµηλά 
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(1.40µ - 1.60µ.) είναι συνήθως 10x10εκ. Τα σύµβολα 
και γράµµατα που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι 
τυποποιηµένα και κατανοητά. 

Να αποφεύγονται περιττές λέξεις, όπως πχ 
"ανάπηρος". Γενικά οι πινακίδες πρέπει να είναι 
τοποθετηµένες έτσι ώστε να µην εµποδίζουν και να 
µην προκαλούν ατυχήµατα. Εάν ο τοίχος είναι 
ανοικτού χρώµατος ή υλικού (µπεζ, ή ανοικτό γκρι), 
και η επιφάνεια πινακίδας σε άσπρο χρώµα, τα 
γράµµατα στο κείµενο πρέπει να είναι µαύρα ή 
σκούρου χρώµατος. Αν  ο τοίχος είναι σκούρου 
χρώµατος ή υλικού (µαύρο, κόκκινο, σκούρο γκρι, 
πράσινο κλπ), η πινακίδα είναι άσπρη και µε κείµενο 
µαύρο.  

 
Οι πινακίδες σήµανσης πρέπει να ακολουθούν όσον αφορά στο σχήµα και στο χρώµα τις 

διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές. Αν το σχήµα τους είναι ορθογώνιο αυτό 
σηµαίνει πληροφόρηση. Αν είναι τριγωνικό προειδοποίηση και κυκλικό σηµαίνει απαγόρευση. 
Αν το χρώµα τους είναι πράσινο σηµαίνει ασφαλές, κίτρινο κίνδυνος και κόκκινο σηµαίνει 
επείγουσα κατάσταση. Τα χρώµατα αυτά αναφέρονται σε χρωµατισµό υποβάθρου (φόντο). Το 
κίτρινο µερικές φορές είναι ένδειξη παρεχόµενων υπηρεσιών και εµφανίζεται και σε πινακίδες 
πληροφόρησης. Επίσης χρησιµοποιούνται και το άσπρο και µπλε. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 
συνδυασµοί των χρωµάτων των χαρακτήρων -συµβόλων και του αντίστοιχου υπόβαθρου. 
 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Μπλε 
Πράσινο 
Κίτρινο 
Άσπρο 
Κόκκινο 
Μαύρο 

Άσπρο 
Άσπρο 
Μαύρο 
Μαύρο 
Άσπρο 
Άσπρο 

Γενική πληροφόρηση / ρύθµιση 
Ασφαλής όδευση 
Προειδοποίηση / ένδειξη παρεχόµενων υπηρεσιών 
Μετρικά στοιχεία / πληροφόρηση - παρεχόµενες υπηρεσίες 
Κίνδυνος /απαγόρευση 
Πληροφόρηση - παρεχόµενες υπηρεσίες 

 
Η σωστή αρχιτεκτονική µελέτη παίζει σπουδαίο ρόλο στον προσανατολισµό των ατόµων. 

Σηµαντικός είναι ο απλός και καθαρός σχεδιασµός ο οποίος δίνει δυνατότητα καλής αντίληψης 
του περιβάλλοντος, περιλαµβάνοντας εύκολα αναγνωρίσιµα σηµεία προσανατολισµού, 
τοποθέτηση λειτουργιών που έχουν σχέση µεταξύ τους κοντά κλπ. Ανελκυστήρες, γραφεία 
πληροφοριών, δηµόσια τηλέφωνα ή τηλεφωνικοί θάλαµοι,  

Βασικές οδηγίες διαµόρφωσης σχολικού εργαστηρίου 
Αφού έχουµε εξασφαλίσει την προσβασιµότητα, το επόµενο βήµα είναι η επιλογή της 

κατάλληλης αίθουσας στο σχολείο. Η αίθουσα που θα επιλεγεί – που µπορεί να είναι και µία απλή 
αίθουσα διδασκαλίας -  πρέπει να καταλαµβάνει 40 έως 70 τ.µ, να είναι εύκολα προσπελάσιµη και 
κοντά στις άλλες αίθουσες διδασκαλίας. Μάλλον δεν πρέπει να επιλεχθούν χώροι µε περίεργή 
διαµόρφωση.  Οι βασικές απαιτήσεις είναι : 

• θέµατα ασφάλειας και εξουσιοδότησης εισόδου στο εργαστηρίου. Η ασφάλεια αφορά την 
προστασία της πόρτας – κλειδαριά ασφαλείας, των παραθύρων µε προστατευτικά 
κιγκλιδώµατα  και συστήµατα συναγερµού.   
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• Λειτουργία της αίθουσας εργαστηρίου σε ιδανικές συνθήκες (ζέστης, υγρασίας και 
σκόνης) 

• Η διαρρύθµιση και η τοποθέτηση των θέσεων εργασίας να επιτρέπουν την άνετη 
µετακίνηση τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των µαθητών. Η ύπαρξη θερµαντικών 
σωµάτων (καλοριφέρ) να είναι σταθερής στερέωσης στο πάτωµα ή στο δάπεδο και να 
µην εφάπτονται µε τους πάγκους ή άλλα έπιπλα. 

Θέσεις εργασίας 
Σε κάθε θέση εργασίας θα εργάζεται ένας µαθητής. Θα πρέπει 

να υπάρχει αρκετός χώρος για τον ίδιο και τα τις σηµειώσεις του 
αλλά και για τον υπολογιστή, τη οθόνη και το ειδικό εξοπλισµό 
(ειδικός βραχίονας, ειδικά buttons, 
πληκτρολόγιο µε πλέγµα ή Braille monitor). 

Κάθε θέση εργασίας είναι και ένα 
αυτόνοµο σύστηµα και είναι σε ένα πάγκο 

εργασίας. Οι διαστάσεις των πάγκων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
80χ120εκ. και 70 -80 εκ. περίπου ύψος και χωρίς την ύπαρξη χιαστών 
συνδέσµων.  ∆εν πρέπει να υπάρχουν γωνίες και όσο το δυνατόν 
λιγότερες προεξοχές.  Τα καθίσµατα πρέπει να βρίσκονται σε 40-55 εκ. 
από το δάπεδο.  

Μόνο σε περιπτώσεις που αφορά εργαστήρια για άτοµα µε προβλήµατα κινητικά, οι πάγκοι 
περιλαµβάνονται σε ειδικό εξοπλισµό και ρυθµίζονται 
ανάλογα µε το ύψος και πολλές φορές και µε την κλίση. 
Επίσης στους ειδικούς αυτούς πάγκους δίδεται 
δυνατότητα κλήσης και κίνησης µε ειδικές µικρές ροδές. 
Επίσης για τους υπολογιστές υπάρχουν  ειδικές θήκες για 
την ασφαλή τους µετακίνηση. Όλοι οι πάγκοι θα 
τοποθετηθούν περιµετρικά της αίθουσας, εφαπτόµενοι 
στον τοίχο.  Έτσι διευκολύνεται η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος ενώ παράλληλα αποφεύγεται η προσπέλαση της 

καλωδίωσης στο πίσω µέρος των υπολογιστών από τους µαθητές.  Σε αίθουσες που δεν αφορούν 
άτοµα µε κινητικά προβλήµατα δηλαδή µε 
αµαξίδιο, οι καρέκλες να είναι άνετες, µε πλάτη 
και σταθερές και όχι όλες µε  κίνηση. Ο πήχης 
του µαθητή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στην οριζόντια θέση όταν 
χρησιµοποιεί το πληκτρολόγιο και το ύψος των 
µατιών του να αντιστοιχεί στο πάνω άκρο της 
οθόνης σε απόσταση περίπου 60cm από αυτήν. 
Η οθόνη δεν πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε 
επιπλέον βάση γιατί ο µαθητής εστιάζει 
ψηλότερα αλλά ούτε και χαµηλότερα σε σχέση 
µε το ύψος των µατιών του. 

 
Φωτισµός 
Η ένταση και η γωνία πρόσπτωσης του φωτός είναι ιδιαίτερα σηµαντική διότι επηρεάζει την 

ευκρίνεια της εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή εξαιτίας των θαµβώσεων και των 
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αντανακλάσεων που δηµιουργούνται. Ένα φωτεινό χρώµα στο τοίχο διευκολύνει την οµοιόµορφή 
εξάπλωση του φωτός στην αίθουσα και δεν δηµιουργεί κουραστικές για την όραση αντιθέσεις µε 
την φωτεινή οθόνη του υπολογιστή.  Για τον φυσικό φωτισµό, πρέπει να διατηρείται σε σταθερά 
επίπεδα οπότε επιβάλλεται η τοποθέτηση Περσίδων ή κουρτινών στα παράθυρα. Συχνά 
δηµιουργούνται προβλήµατα όταν το επίπεδο της οθόνης είναι παράλληλο µε το παράθυρο οπότε 
έχουµε θάµπωµα στην περίπτωση που το φως έρχεται πίσω ή αντανάκλαση όταν πέφτει κάθετα σε 
αυτή (εκτός αν είναι LCD).  

Για τον τεχνικό φωτισµό θα πρέπει να είναι διάχυτος µε επαρκή ένταση του λευκού φωτός. 
Τυπική εγκατάσταση είναι 10 λάµπες φθορισµού των 60 watt για µία αίθουσα 40 τ.µ. Η 
ιδανικότερη τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων στην οροφή είναι παράλληλα στην θέση 
εργασίας και ακριβώς πάνω από αυτήν. Ώστε να ελαχιστοποιούνται τα ανεπιθύµητα φαινόµενα 
ανακλάσεων που αναφέραµε παραπάνω. Για τον λοιπό και τον ειδικό εξοπλισµό πρέπει να 
υπάρχει ντουλάπα για την φύλαξη τους, αλλά και την φύλαξη αναλωσίµων. Επίσης και όλων των 
λογισµικών και αδειών χρήσης των προγραµµάτων.  

Προσοχή!!! Κατάργηση όλων των "περιττών" εσωτερικών ή 
εξωτερικών στοιχείων, που είναι δυνατόν να λειτουργήσουν σαν 
εµπόδια στην προσβασιµότητα.  Οι διακόπτες και οι  πρίζες σε µια 
ζώνη 0.90-1.20µ από το δάπεδο, πάντα στα ίδια σταθερά σηµεία για 
όλες τις περιπτώσεις µε όσο το δυνατόν πλατύτερη πλακέτα 
φωσφορίζουσα ή µε φωτάκι.  

 
Οδηγίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Θα εγκατασταθεί ιδιαίτερη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος µε 
ξεχωριστό πίνακα διανοµής που θα τοποθετηθεί µέσα στην 
αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής. Η ηλεκτρική 
εγκατάσταση θα περιλαµβάνει : Πίνακα διανοµής (διακόπτη 
εισόδου 35Α, γείωση 3Ω, ρελέ διαφυγής, τηκτή ασφάλεια 20Α, 
δύο γραµµές παροχής µε διπολικό διακόπτη 25Α και αυτόµατη 
ασφάλεια 16Α σε κάθε γραµµή), ∆ιασύνδεση του πίνακα 
παροχής εργαστηρίου µε τον κεντρικό πίνακα του σχολείου. Η 

διανοµή θα πρέπει να γίνει µε 3 ρευµατολήπτες (τύπου σούκο) ανά σταθµό εργασίας σε ύψος ενός 
περίπου µέτρου από το δάπεδο (τυπικά τουλάχιστον 10 εκ. από το επίπεδο του πάγκου εργασίας) 
σταθερά στερεωµένους στον τοίχο και πίσω από τον αντίστοιχο πάγκο εργασίας. Οι οδεύσεις της 
καλωδίωσης από τον πίνακα στους ρευµατολήπτες θα πρέπει να εγκατασταθούν µε ειδικά 
πλαστικά επιτοίχα κανάλια, σταθερά στερεωµένα στον τοίχο. Επιπλέον θα εγκατασταθούν 5 
τουλάχιστον ρευµατολήπτες για την τροφοδοσία των εκτυπωτών,scanner, header projector, 
modem και κάµερας τηλεδιάσκεψης. Το κεντρικό σύστηµα καθώς και ο διανοµέας (HUB) θα 
τροφοδοτείται από την έξοδο του συστήµατος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS). 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Οι κατηγορίες µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι σύµφωνα µε το παρακάτω 

πίνακα 
• Μαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες  
• Μαθητές µε προβλήµατα όρασης 
• Μαθητές µε προβλήµατα ακοής 
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• Μαθητές µε νοητική καθυστέρηση 
• Μαθητές µε αυτισµό 
• Μαθητές µε νευρολογικά, ορθοπεδικά προβλήµατα και προβλήµατα υγείας 
• Μαθητές µε γνωστικές συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες 
• Μαθητές µε πολλαπλές αναπηρίες 
• Μαθητές µε προβλήµατα λόγου ή οµιλίας 
Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σαν βασικό εκπαιδευτικό 

στόχο είναι όλα τα παιδιά να επιτύχουν: 
Αυτονοµία, ικανότητα για  επικοινωνία ,πρόσβαση στην πληροφορία, κοινωνικοποίηση και 

αντίστοιχη ακαδηµαϊκή πρόοδο. Μία πρόοδο που συµβαδίζει µε την σχολική εξέλιξη. 
Οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

στην εκπαίδευση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι:  
• η έγκαιρη διάγνωση των ειδικών αναγκών του παιδιού. 
• η συνεργασία των καθηγητών µε τους µαθητές 
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τα ΑΜΕΑ είναι µία πρόκληση 

και µία διευκόλυνση. Μία πρόκληση για συµµετοχή και διευκόλυνση που αφορά την 
προσβασιµότητα στις τερµατικές συσκευές (υπολογιστές, υπολογιστές παλάµης, τηλέφωνα) 
καθώς και στην προσβασιµότητα στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΠΣ∆.  Παρουσιάζουµε 
µερικά προϊόντα: 

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για την εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

Μονάδες Εισόδου Επεξεργασία Μονάδες Εξόδου 
• Alternate  πληκτρολόγια  
• Interface devices  
• Joysticks  
• Τροποποιήσεις 
πληκτρολογίων  

• Προσθήκες πληκτρολογίων  
• Optical pointing devices  
• Pointing and typing aids  
• Switches  
• Scanners & optical character 

recognition (Ανιχνευτές & 
οπτική αναγνώριση 
χαρακτήρων)  

• Trackballs  
• Οθόνες αφής  
• Αναγνώριση φωνής  

• Προγράµµατα για 
πρόσβαση  

• Menu management 
programs  

• Προγράµµατα 
κατανόησης ανάγνωσης  

• Προγράµµατα σύνθεσης 
γραψίµατος  

• Γράψιµο των εργαλείων 
αυξήσεων (δηλ. ελεγκτές 
γραµµατικής)  

• Προγράµµατα 
µετατροπής κειµένων σε 
µορφή Braille. 

• Εκτυπωτές και οθόνες για τυφλούς 
(Braille displays and embossers  

• Screen enlargement programs (Ειδικά 
προγράµµατα µεγέθυνσης οθόνης) 

• Screen readers  (Αναγνώστες οθόνης) 
• Speech synthesizers (Συνθέτες 
οµιλίας) 

• Talking and large print word 
processors (επεξεργαστές κειµένου µε 
εκφώνηση και µεγάλη απεικόνιση 
γραµµάτων) 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
 
Λογισµικό Ανάγνωσης / Μεγέθυνσης Οθόνης  

 

Απαιτείται ταυτόχρονη υποστήριξη σύνθεσης 
φωνής, απεικόνισης σε οθόνη Braille και 
µεγέθυνσης των στοιχείων της οθόνης του 
υπολογιστή. Θα πρέπει να υποστηρίζονται 
τουλάχιστον η Ελληνική και η Αγγλική γλώσσα, 
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τόσο όσον αφορά στην σύνθεση φωνής όσο και 
στην οδήγηση της οθόνης Braille. Θα πρέπει να 
γίνεται αξιοποίηση της κάρτας ήχου του Η/Υ για την 
σύνθεση φωνής ώστε να µην απαιτείται επιπλέον 
συσκευή σύνθεσης φωνής για Ελληνικά και 
Αγγλικά.  Μεγέθυνση τουλάχιστον 30 φορές των 
δεδοµένων της οθόνης του υπολογιστή, µε 
υποστήριξη εξοµάλυνσης των χαρακτήρων για 
καλύτερη απεικόνιση σε υψηλούς βαθµούς 
µεγέθυνσης (antialising). Θα πρέπει να 
υποστηρίζεται χρήση των προγραµµάτων 
περιήγησης στο Internet, (internet explorer και 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, outlook  express 
τουλάχιστον ). ∆υνατότητα παραµετροποίησης  και 
αυτοµατοποίησης µέσω scripts ή µακροεντολών. 

 
Συσκευή Μεγέθυνσης οθόνης (Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης)  

 

Θα πρέπει η συσκευή να αποτελείται 
από µια σταθερή µονάδα που περιλαµβάνει 
την κάµερα και ένα πλαίσιο, το οποίο θα 
µπορεί να κινηθεί ελεύθερα στις δύο 
διαστάσεις, στο οποίο τοποθετείται το 
αντικείµενο που θέλουµε να µεγεθύνουµε 
(πχ βιβλίο) και µια οθόνη υπολογιστή 
(VGA) στην οποία απεικονίζεται το 
αντικείµενο σε µεγέθυνση. Θα πρέπει να 
επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση του 
υπολογιστή και της συσκευής µεγέθυνσης.  

 
Επίσης είναι απαραίτητη η δυνατότητα διαχωρισµού της οθόνης του υπολογιστή, έτσι ώστε 

στο ένα µέρος της να απεικονίζονται οι πληροφορίες του ίδιου του Η/Υ, ενώ στο άλλο µέρος οι 
πληροφορίες του συστήµατος µεγέθυνσης. Να υποστηρίζονται, φυσικό χρώµα, τεχνητά χρώµατα 
για την δηµιουργία αντιθέσεων καθώς και αντιστροφή χρωµάτων (θετικό / αρνητικό). Η 
ελάχιστη διαγώνιος της οθόνης  (VGA) που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε ένα τέτοιο σύστηµα 
είναι 17" ίντσες. Η µεγέθυνση που επιτυγχάνεται σε αυτό το σύστηµα θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 40 φορές.  Θα πρέπει να υπάρχουν µεγάλα, ευανάγνωστα πλήκτρα λειτουργίας 
τοποθετηµένα πάνω στο κινητό πλαίσιο της βάσης για την µέγιστη δυνατή εργονοµία του 
χρήστη. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτόµατης εστίασης µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. 

 
Οθόνη Braille 

 

Ελάχιστος αριθµός χαρακτήρων Braille 
στην συσκευή είναι τα 44 κελιά 
(χαρακτήρες). Απαιτείται συνεργασία µε το 
Λογισµικό Ανάγνωσης/ Μεγέθυνσης οθόνης 
καθώς και υποστήριξη Ελληνικών και 
Αγγλικών χαρακτήρων. Θα πρέπει να 
υποστηρίζεται και σειριακή και USB 
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σύνδεση. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
ένα πλήκτρο αφής ειδικών λειτουργιών 
πάνω από κάθε χαρακτήρα Braille στην 
συσκευή. Βοηθητικά πλήκτρα πλοήγησης 
στο εµπρός µέρος της συσκευής καθώς και 
προγραµµατιζόµενα πλήκτρα στη οριζόντια 
επιφάνεια της οθόνης Braille. Τρία 
βοηθητικά πλήκτρα πλοήγησης στο εµπρός 
µέρος της συσκευής.  Έξι 
προγραµµατιζόµενα πλήκτρα στη οριζόντια 
επιφάνεια της συσκευής. Θα πρέπει να 
διαθέτει αυτόνοµη τροφοδοσία µε 
ενσωµατωµένες επαναφορτιζόµενες 
µπαταρίες ή να τροφοδοτείται µέσω της 
θύρας USB. Λειτουργία και ως USB Hub για 
δυνατότητα σύνδεσης µε άλλες συσκευές.  

Εκτυπωτής Braille 

 

∆υνατότητα αµφίπλευρης εκτύπωσης σε χαρτί είτε 
µηχανογραφικό είτε τύπου Α4, βάρους από 120-180 gsm. 
Φωνητικής αναγγελίας λειτουργιών. Επισήµανση των 
πλήκτρων λειτουργίας µε ανάγλυφες ενδείξεις. 
Υποστήριξη Αγγλικής και Ελληνικής γραφής Braille 
Λογισµικό επεξεργασίας και εκτύπωσης κειµένων Braille 
το οποίο να παρέχει την δυνατότητα  δηµιουργίας, 
µορφοποίησης, απ ευθείας εκτύπωσης µέσα απόπ 
περιβάλλον Windows και το οποίο παρέχεται ή να 
συνιστάται από την εταιρεία κατασκευής του εκτυπωτή . 
Υποστήριξη χαρακτήρων και 6 και 8 κουκκίδων Braille. 
Θα πρέπει να υποστηρίζεται εκτύπωση γραφικών. 
Απαιτείται η δυνατότητα παράλληλης και σειριακής ή 
USB σύνδεσης  µε τον Η/Υ. Χαρακτήρες ανά γραµµή 
τουλάχιστον 41. Ταχύτητα εκτύπωσης περίπου 340 
σελ./ώρα.  Επιθυµητό επίπεδο θορύβου λιγότερο 77db.  

  
Καµπίνα Μείωσης θορύβου για εκτυπωτή Braille 
Θα πρέπει να επιτυγχάνεται περιορισµός του θορύβου για το σύστηµα καµπίνας - εκτυπωτή 

που επιλέξαµε, σε επίπεδα µικρότερα των 60dB.  
 
Λογισµικό Σύνθεσης φωνής 
Υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας. Συνεργασία µε εφαρµογές των Windows. 

Ικανό λεξικό µε δυνατότητα εύκολης προσθήκης νέων λέξεων. Εύκολη και 
γρήγορη (ολιγόλεπτη) «εκπαίδευση» του λογισµικού στις ιδιαιτερότητες της φωνής 
του χρήστη. 
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ  ΚΑΙ 
ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ 

Ρυθµιζόµενο Τραπέζι Εργασίας 
Ρύθµιση καθ’ ύψος (δεκτή απόκλιση +/- 5 cm από την 

προδιαγραφή) Ελάχιστο ύψος 35cm Μέγιστο ύψος 110cm Οι 
ρυθµίσεις του ύψους να είναι εφικτές χωρίς εργαλεία και χωρίς να 
χρειάζεται να διακοπεί η χρήση του τραπεζιού Επιφάνεια εργασίας 
του τραπεζίου µε διαστάσεις (δεκτή απόκλιση +/- 5 cm από την 
προδιαγραφή) Μήκος 120cm Πλάτος 65 cm Βάση πάνω από την 
επιφάνεια εργασίας όπου δύναται να τοποθετηθεί η οθόνη Η/Υ ή 
άλλα εξαρτήµατα Ρύθµιση του ύψους της ανεξάρτητης βάσης σε 
σχέση µε την επιφάνεια εργασίας του τραπεζιού Να επιτρέπει την 
πρόσβαση και εργασία  σε χρήστες ποικίλων ηλικιών καθώς και 
χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων Το τραπέζι εργασίας φέρει τροχούς 
ώστε να επιτρέπεται η ευκολία της µετακίνησής τους προς τον 
χρήστη.  

 
Βραχίονας Στήριξης ∆ιακοπτών και περιφερειακών συσκευών 

 

Προσαρτάται σε επίπεδες (π.χ. γραφείο) και 
κυλινδρικές επιφάνειες (π.χ. σκελετός αναπηρικών 
αµαξιδίων) ∆υνατότητα µεταβολής του µήκους 
του βραχίονα που θα επιτρέπει την τοποθέτηση 
των εξαρτηµάτων που φέρει σε διαφορετικές 
αποστάσεις από τη βάση στήριξής του (πλήρης 
σύµπτυξη, πλήρης επέκταση και σε όλες τις 
ενδιάµεσες). Ελάχιστο µήκος (πλήρης σύµπτυξη) -  
Απόσταση από τη βάση στήριξης. < 15cm  

Μέγιστο µήκος (πλήρης επέκταση) - Απόσταση από τη βάση στήριξης > 50cm 
∆υνατότητα ρύθµισης του προσανατολισµού του εξαρτήµατος που φέρει στο άκρο του ο 
βραχίονας (διακόπτης ή άλλη συσκευή).∆υνατότητα µεταβολής του προσανατολισµού και του 
µήκους του βραχίονα µε απλό τρόπο και χωρίς τη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να επιτρέπεται η 
τοποθέτηση των εξαρτηµάτων που φέρει στην επιθυµητή θέση µε εύκολο και απλό τρόπο. Να 
συνοδεύεται από υποδοχές διαφορετικών µεγεθών, για την στήριξη στο άκρο του βραχίονα 
διακοπτών και άλλων περιφερειακών συσκευών. Η προσάρτηση και απόσπαση των υποδοχών 
για την εναλλαγή των εξαρτηµάτων που φέρει ο βραχίονας  να γίνεται µε εύκολο τρόπο και 
χωρίς τη χρήση εργαλείων. 

 
Πληκτρολόγιο µεγάλων πλήκτρων 
∆ιεπαφή τύπου PS/2 Τα πλήκτρα για τα γράµµατα, τους αριθµούς και  

πλήκτρα κατευθύνσεως µε διαστάσεις (δεκτή απόκλιση +/- 5% από την 
προδιαγραφή)  2cm X 2cm Το πλήκτρο εισαγωγής δεδοµένων (ENTER) 
έχει διαστάσεις (δεκτή απόκλιση +/- 5% από την προδιαγραφή)  4.5 cm X 
4.5cm Είναι επιθυµητό το πληκτρολόγιο να προσφέρει µικρότερο αριθµό 
πλήκτρων από τα συµβατικά πληκτρολόγια, ώστε οι χρήστες να 
εστιάζονται µόνο στα πλήκτρα που χρησιµοποιούν (απαραίτητα διαθέτει 
πλήκτρα για τα γράµµατα, τους αριθµούς και πλήκτρα για space, 
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backspace, enter και arrow keys)  Χρωµατική κωδικοποίηση των 
πλήκτρων. 

Πλέγµα Αποµόνωσης πλήκτρων & συµβατό πληκτρολόγιο 
Το πλέγµα αποµόνωσης πλήκτρων προσαρτάται πάνω στο 

πληκτρολόγιο και είτε αποτρέπει την ανεπιθύµητη ενεργοποίηση των 
πλήκτρων είτε λειτουργεί ως οδηγός για την ενεργοποίηση των πλήκτρων, 
για χρήστες µε σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης Πληκτρολόγιο τύπου 
Microsoft Internet Υλικό πλέγµατος αποµόνωσης από µέταλλο ή από 
σκληρό πλαστικό ∆ιεπαφή τύπου PS/2. 

 

 

Ποντίκι Μοχλός 

 

Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την λειτουργικότητα του ποντικιού µε 
την χρήση µοχλού. Το ποντίκι - µοχλός πρέπει να διαθέτει 
ενσωµατωµένα πλήκτρα για τις λειτουργίες: Ενσωµατωµένο πλήκτρο 
για δεξί click,  αριστερό click,  και σύρσιµο (drug) Ενσωµατωµένο 
πλήκτρο για την ρύθµιση της ταχύτητας κίνησης του δροµέα (cursor) 
στην οθόνη. Ενσωµατωµένο πλήκτρο για το κλείδωµα κίνησης του 
δροµέα (cursor) στην οριζόντια και στην κάθετη διεύθυνση. 

Η συσκευή θα πρέπει να δέχεται ή να ενσωµατώνει προσαρµογέα (adaptor) για σύνδεση µε 
εξωτερικούς διακόπτες, τουλάχιστον για τις λειτουργίες αριστερού click, δεξιού click και 
συρσίµατος (drag) ∆ιεπαφή τύπου USB ή PS/2  Να διαθέτει πλέγµα αποµόνωσης πλήκτρων για 
τα ενσωµατωµένα στο ποντίκι-µοχλό πλήκτρα Ο µοχλός της συσκευής θα πρέπει να µπορεί να 
επιδέχεται στο άκρο του διαφορετικές λαβές ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άτοµα µε 
διαφορετικές κινητικές  ικανότητες των άνω άκρων Η εναλλαγή των λαβών πάνω στο µοχλό θα 
πρέπει να γίνεται µε εύκολο τρόπο χωρίς τη χρήση εργαλείων  Να συνοδεύεται από σφαιρική ή 
άλλου σχήµατος λαβή. 
 

Ποντίκι Μπίλια 

 

Ειδικό ποντίκι που υλοποιεί την λειτουργικότητα του ποντικιού µε την 
χρήση µπίλιας (trackball). Το ποντίκι - µπίλια πρέπει να διαθέτει 
ενσωµατωµένα πλήκτρα για τις λειτουργίες: Ενσωµατωµένο πλήκτρο για δεξί 
click,  αριστερό click,  και σύρσιµο (drug), Ενσωµατωµένο πλήκτρο για την 
ρύθµιση της ταχύτητας κίνησης του δροµέα (cursor) στην οθόνη, 
Ενσωµατωµένο πλήκτρο για το κλείδωµα κίνησης του δροµέα (cursor) στην 
οριζόντια και στην κάθετη διεύθυνση. Η συσκευή θα πρέπει να δέχεται ή να 
ενσωµατώνει προσαρµογέα (adaptor) για σύνδεση µε εξωτερικούς διακόπτες, 
τουλάχιστον για τις λειτουργίες αριστερού click, δεξιού click και συρσίµατος 
(drag). ∆ιεπαφή τύπου USB ή PS/2 .Να διαθέτει πλέγµα αποµόνωσης πλήκτρων 
για τα ενσωµατωµένα στο ποντίκι-µπίλια πλήκτρα. 

∆ιακόπτες Πίεσης Μεσαίου Μεγέθους 
Η συσκευή κλείνει ηλεκτρικό κύκλωµα µε την εφαρµογή 

πίεσης στην επιφάνειά της, το οποίο ανοικτοκυκλώνει µε την 
παύση της άσκησης της πίεσης αυτής. Η επιφάνεια πίεσης των 
διακοπτών (κυκλική) έχει διάµετρο (δεκτή απόκλιση +/- 5% από 
την προδιαγραφή): 6.5cm Η συσκευή ενεργοποιείται (κλείνει 
ηλεκτρικό κύκλωµα) µε την άσκηση πίεσης σε οποιοδήποτε 

 

http://www.adapt-it.org.uk/products/joggleswitchmediumredyellowgreenorblue.asp
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σηµείο της επιφάνειάς της Η συσκευή διαθέτει απτική και 
ακουστική ανατροφοδότηση ενεργοποίησης – απενεργοποίησης. 

Η συσκευή διατίθεται τουλάχιστον δύο χρώµατα. 
 

∆ιεπαφή διακοπτών πίεσης µε τον Η/Υ 
Υποδοχές για διακόπτες πίεσης τουλάχιστον 2 
Συµβατότητα µε τους διακόπτες πίεσης 
H συσκευή θα πρέπει να είναι συµβατή ή/και να συνοδεύεται 

από το απαραίτητο για τη λειτουργία της λογισµικό και οδηγούς 
(drivers) για το λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 

∆ιεπαφή τύπου USB ή RS232  
 
Συσκευή Ενεργοποίησης συσκευών 220 V µε χρήση ∆ιακόπτη Πίεσης 
Η συσκευή  επιτρέπει την ενεργοποίηση-απενεργοποίηση συσκευών που λειτουργούν στα 

220V,  µέσω εξωτερικού διακόπτη πίεσης ∆ιαθέτει ασφάλεια προστασίας για την συσκευή 220V 
που διασυνδέεται σε αυτήν Ρυθµίσεις: στιγµιαίας ενεργοποίησης, χρονοεξαρτώµενης 
ενεργοποίησης (µε ρύθµιση του χρόνου) και αρχικής κατάστασης Συµβατή µε διακόπτες πίεσης. 

  
Προσαρµογέας µπαταριών 
Ο προσαρµογέας (adaptor) µπαταριών τοποθετείται ανάµεσα στην µπαταρία και τον 

ακροδέκτη που τροφοδοτεί συσκευή που λειτουργεί µε την µπαταρία (π.χ. παιδικό παιχνίδι µε 
µπαταρίες). Ο προσαρµογέας µπαταριών, ενεργοποιεί τη συσκευή κλείνοντας το κύκλωµα 
ανάµεσα στην µπαταρία και τον ακροδέκτη που τροφοδοτεί τη συσκευή, όταν ο συνδεδεµένος σε 
αυτόν διακόπτης πίεσης ενεργοποιείται. Το κύκλωµα ανοικτοκυκλωνεται όταν ο διακόπτης πίεσης 
απενεργοποιείται και η συσκευή παύει να λειτουργεί.  Συµβατότητα µε µπαταρίες ΑΑ ή C ή D  
Συµβατότητα µε διακόπτες πίεσης 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
Για τις  ανάγκες του µαθητή χωριστά στην εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να έχει πρόσβαση 

στο εκπαιδευτικό υλικό στην τάξη σε κάθε µάθηµα , να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 
κατά την προετοιµασία/µελέτη των µαθηµάτων, να κρατά σηµειώσεις στην τάξη, να γράφει 
εργασίες ή ασκήσεις, να συµµετέχει στις εξετάσεις, να έχει πρόσβαση σε εξωσχολικό έντυπο 
υλικό – λογοτεχνικό, εγκυκλοπαίδειες, κλπ). να µπορεί να µετακινηθεί εύκολα ο εξοπλισµός από 
σχολείο σε σχολείο λόγω µετακίνησης του µαθητή ή λόγω κάλυψης άλλου µαθητή σε άλλο 
σχολείο.   

Κάθε µαθητής να έχει στη διάθεσή του αυτόνοµο σταθµό εργασίας σε όλες τις 
δραστηριότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ειδικά για τον τυφλό µαθητή , φορητό 
πολυµεσικό ηλεκτρονικό υπολογιστή ατοµικά το οποίο  δανείζεται για όσο χρόνο τον χρειάζεται 
και ο οποίο περιλαµβάνει: λογισµικό ανάγνωσης της οθόνης (screen reader), σαρωτή και σύστηµα 
αυτόµατης οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), συνθέτη οµιλίας. Στην περίπτωση των 
τυφλοκωφών να περιλαµβάνει και ανανεώσιµη διάταξη Braille (Braille display). 

• για ειδικό εξοπλισµό για µαθητές µε κινητικές αναπηρίες για περιπτώσεις κινητικών 
αναπηριών όχι µόνο στα άνω άκρα. Οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες (Assistive 
Technologies) προσφέρουν   λύσεις για πρόσβαση των µαθητών σε υπολογιστικά 
περιβάλλοντα καθώς και σχετικό λογισµικό (εικονικά πληκτρολόγια, λογισµικό σάρωσης 
µε διακόπτες, κ.ά). (Τα παραπάνω προγράµµατα θα παρουσιαστούν στην παρουσίαση 
µου) 
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Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου – www.epyna.gr 

• για ειδικό εξοπλισµό για µαθητές µε νοητική υστέρηση µε σχετικό λογισµικό. Και την 
πλήρης υποστήριξη της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, του ελληνικού 
συστήµατος Braille  µε µαθηµατικά και επιστηµονικά σύµβολα. 

• Για την δηµιουργία προσβάσιµου περιεχοµένου στο website του ΠΣ∆ αλλά και όλων 
των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων. Με βασικές αρχή να είναι το περιεχόµενο  αντιληπτό 
ακόµα και αν ο χρήστης – µαθητής µε προβλήµατα όρασης, κινητικά προβλήµατα, 
νοητικά προβλήµατα. 

o δε µπορεί να ακούσει και χρειάζεται οπτική αναπαράσταση της ηχητικής 
πληροφορίας  (Με προβλήµατα όρασης) 

o δε µπορεί να δει και χρειάζεται να ακούσει ή να αισθανθεί το ισοδύναµο της 
οπτικής πληροφορίας (µέσω απτών γραφικών ή συσκευών Braille) (Με 
προβλήµατα όρασης ,ακοής)  

o δεν έχει τη δύναµη να κινηθεί γρήγορα ή εύκολα και  χρειάζεται να έχει όσο 
χρόνο χρειάζεται µε όσο το δυνατόν λιγότερο κόπο. (Κινητικά προβλήµατα-
Νοητική στέρηση) 

o δε µπορεί να διαβάσει καλά και χρειάζεται να ακούσει απαγγελία ενός 
κειµένου.(Προβλήµατα λόγου, προβλήµατα όρασης, µαθησιακές δυσκολίες) 

• Για την ειδική επιµόρφωση δασκάλων και εκπαιδευτικών στην γνώση και στην 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. ∆ηµιουργία «Σειράς µαθηµάτων» µε αντικείµενο την 
«Αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαίδευση µαθητών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες», 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο. Ενδεικτικές θεµατικές:   

o Οι ΤΠΕ  στην εκπαίδευση ατόµων µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες  –  
Προσβασιµότητα 

o Αξιοποίηση ΤΠΕ για άτοµα µε προβλήµατα στην όραση, για άτοµα µε 
προβλήµατα στην ακοή , για άτοµα µε προβλήµατα κινητικά προβλήµατα για 
µαθησιακά προβλήµατα, νοητική στέρηση, προβλήµατα λόγου κ.ά . Υλοποίηση 
σειράς κύκλων επιµόρφωσης σε φυσικό επίπεδο (περιφέρειες  - Αττική) και 
ηλεκτρονικά.  

• Για την προµήθεια εκπαιδευτικού λογισµικού υποστηρικτικών τεχνολογιών και 
λογισµικού διάγνωσης µαθησιακών δυσκολιών από την ελληνική αγορά (ή 
εξελληνισµένο από την διεθνή αγορά) ή την  ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού λογισµικού 
δεξιοτήτων ανάλογα µε την κατηγορία ατόµων µε ειδικές ανάγκες και τη διάγνωση 
µαθησιακών δυσκολιών ή την προσαρµογή διαφόρων προγραµµάτων σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές προσβασιµότητας από άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

• συνέργια µε την εκπαιδευτική πύλη www.e-yliko.gr  καθώς και της βάσης της ειδικής 
αγωγής www.dea.gr . Στο µεν e-yliko µπορούµε να εισάγουµε εκπαιδευτικά σενάρια, 
στην βάση dea µπορούµε να εξασφαλίσουµε την παιδαγωγική αξιοποίηση µε την 
επικοινωνία των δασκάλων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ερευνητικό πρόγραµµα ΑΙΝΕΙΑΣ  http://www.di.uoa.gr/speech/aeneas/ 
2. Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρίες, European Agency for Development in Special Needs 

Education,Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο – ΥΠΕΠΘ, Τεχνική Στήριξη, Μελέτη Αρχιτεκτονική 
Εργαστηρίου ΕΑΙΤΥ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, προσβασιµότητα χώρων, Σηµειώσεις από την συµµετοχή µου στο 
Σεµινάριο ΕΥΤΕΧΝΟΣ, στο ΕΚΠΑ (κ. Κουρουµπέτογλου), Σηµειώσεις Προσβασιµότητας από  
http://www.w3c.gr/ 

http://www.e-yliko.gr/
http://www.dea.gr/
http://www.di.uoa.gr/speech/aeneas/
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