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Περίληψη 

Οι μαθητές με αναπηρία παρουσιάζουν δυσκολίες και περιορισμούς στην πρόσβαση της πληροφορίας, 
γεγονός που επηρεάζει την κατάκτηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και θεμάτων ακαδημαϊκού 

περιεχομένου. Η ενσωμάτωση της συνεχούς εξελισσόμενης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία με 
τρόπο που υποστηρίζει και ενισχύει τους μαθητές, μπορεί να λάβει πολλές μορφές επιτελώντας 

διαφορετικούς σκοπούς κάθε φορά. Η παρούσα μελέτη καταγράφει και εξετάζει διδακτικές παρεμβάσεις 
Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), μέσω εκπαιδευτικής τεχνολογίας, για την κατάκτηση ακαδημαϊκών 
δεξιοτήτων από μαθητές με αναπηρίες, όπως Νοητική Αναπηρία, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ), Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και Ειδικές Μαθησιακές 
Δυσκολίες (ΕΜΔ). Στόχος ήταν η διερεύνηση της συμβολής της ψηφιακής τεχνολογίας (ΨΤ) στη γνώση 

περιεχομένου ΦΕ για τους μαθητές, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά κάθε αναπηρίας. Για τον εντοπισμό 
των παρεμβάσεων, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων 

για το χρονικό διάστημα 2013−2018, όπου αναγνωρίστηκαν συνολικά 18 μελέτες. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν την κατάκτηση ακαδημαϊκών, κοινωνικών– επικοινωνιακών και συμπεριφοριστικών δεξιοτήτων 
των μαθητών, οι οποίες ενισχύθηκαν αλληλεπιδρώντας με την τεχνολογία. Επίσης, επικεντρώνονται στην 

αποτελεσματική συμβολή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην επίτευξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στην 
περιοχή των ΦΕ. 

Λέξεις κλειδιά: Φυσικές επιστήμες, Ψηφιακή τεχνολογία, Αναπηρίες 

Εισαγωγή 

Η βελτίωση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία (IDEA, 2004) και η δράση “No child 
left behind” (NCLB, 2001), τονίζουν ότι όλοι οι μαθητές οφείλουν να έχουν ισότιμες ευκαιρίες 
στη μάθηση και να διατηρούν υψηλά πρότυπα στο πλαίσιο της πρόσβασης και συμμετοχής 
του γενικού προγράμματος σπουδών (Jimenez et al., 2014). Η ανάγκη κατανόησης του 
φυσικού κόσμου από όλους, η ενίσχυση δεξιοτήτων ανάπτυξης κριτικής σκέψης και λήψης 
αποφάσεων (Agran et al., 2002), η ουσιαστική πρόσβαση στη μάθηση (Rose et al., 2005), 
οδηγούν στην πρόκληση για την αποτελεσματική διδασκαλία περιεχομένου Φυσικών 
Επιστημών (ΦΕ), με σκοπό την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο 
(National Research Council [NRC], 1996). Ωστόσο, παρά την έμφαση στο περιεχόμενο προς 
διδασκαλία, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για τη μέθοδο και τις τεχνικές διδασκαλίας του 
περιεχομένου ΦΕ των μαθητών με αναπηρία (Browder et al., 2012; Courtade et al., 2007). Η 
βιβλιογραφία περιορίζεται στις υπάρχουσες παραδοσιακές προσεγγίσεις, όπως η μάθηση 
μέσω επαναληπτικών μεθόδων (Spooner et al., 2011) και η χρονική καθυστέρηση με τον 
εκπαιδευτικό ως τη μοναδική πηγή μάθησης, καθιστώντας περιορισμούς στην επίτευξη του 
ενδιαφέροντος των μαθητών με αναπηρία. Δύο σημαντικοί τομείς στους οποίους πρέπει να 
επικεντρωθεί ο εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία όλων των μαθητών είναι να μειώσει τη 
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γνωστική φόρτιση στην εργαζόμενη μνήμη (Maehler & Schuchardt, 2016) και να ενθαρρύνει 
τους μαθητές με αναπηρία να παραμείνουν στο ίδιο έργο (Lemons et al., 2016). 

Η χρήση της τεχνολογίας παρέχει κίνητρα και μαθησιακές εμπειρίες που μπορεί να 
συμβάλουν στο παραπάνω εγχείρημα (Mechling, 2005). Ο Parsons και οι συνεργάτες του 
(2004) σημειώνουν ότι η τεχνολογία παρέχει ένα μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων 
κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας, στο οποίο οι μαθητές με αναπηρία υπολείπονται. Το 
ερευνητικό πεδίο που εξετάζει την αποτελεσματικότητα της χρήσης της τεχνολογίας, 
αναδεικνύει ότι αυτή μπορεί να υποστηρίξει τους μαθητές με αναπηρίες και άλλους μαθητές 
με χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση (Villanueva et al., 2012; Harish et al., 2013). 

Σε μια συστηματική ανασκόπηση για τα έτη 2000-2015 (Almalki, 2016) με στόχο τον 
καθορισμό της καλύτερης πρακτικής για την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων 
κατανόησης επιστημονικού κειμένου, αναθεωρήθηκαν 12 μελέτες με γνωστικά αντικείμενα 
ΦΕ και Μαθηματικών. Η συστηματική διδασκαλία και η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση 
θεωρήθηκαν ως οι πιο δημοφιλείς, η διδασκαλία με ανατροφοδότηση και συστηματική 
προτροπή, η διδασκαλία μέσω τεχνικής ανάλυσης έργου και η διδασκαλία μέσω συνομηλίκων 
ήταν οι συχνότερες χρησιμοποιούμενες πρακτικές. 

Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής 
και τη μείωση των εμποδίων στη μάθηση, οφείλουν να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά 
κάθε τύπου αναπηρίας και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών των μαθητών για να 
εξασφαλίσουν την πρόσβαση τους στην τεχνολογία. Η αδυναμία αναγνωστικής ευχέρειας και 
κατανόησης εμφανίζεται ως αμετάβλητο εμπόδιο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στις 
γνωστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ΦΕ, τα Μαθηματικά και τις Κοινωνικές 
Επιστήμες. 

Κατά την αναζήτηση τεχνολογικών υλοποιήσεων, σε έρευνα των Christensen & Knezek 
(2006) εντοπίστηκαν δύο τύποι εργαλείων. Το πρώτο επιτρέπει στους μαθητές να 
πραγματοποιούν αποτελεσματικότερα τις καθημερινές τους δραστηριότητες (π.χ. χρήση 
ημερολογίου σ’ ένα smartphone) και το δεύτερο επιτρέπει την επικοινωνία και τη σύνθεση 
πληροφοριών με νέους τρόπους (π.χ. χρήση γραφικού διοργανωτή με λογισμικό 
ηλεκτρονικής παρουσίασης). Τα συγκεκριμένα εργαλεία ενισχύουν γνωστικά το μαθητή 
βελτιώνοντας την απόδοσή του σ’ ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πέραν του παραδοσιακού. 

Σε μια τεκμηριωμένη περιγραφή του ρόλου της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη μαθησιακή 
διαδικασία αναφέρθηκε ο Lajoie et al. (1993), συμπεριλαμβάνοντας γνωστικά εργαλεία που 
μπορούν να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτά τα εργαλεία α) υποστηρίζουν 
και ενισχύουν γνωστικές και μεταγνωστικές διαδικασίες, (β) μοιράζονται το γνωστικό φορτίο 
παρέχοντας πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορούν οι χρήστες να επικεντρωθούν σε 
διαδικασίες σκέψης υψηλότερου επιπέδου, (γ) επιτρέπουν στους χρήστες να διεξάγουν 
δραστηριότητες που δεν θα ήταν δυνατές σε παραδοσιακά περιβάλλοντα της τάξης και (δ) 
επιτρέπουν στους χρήστες να λύσουν προβλήματα δημιουργώντας υποθέσεις, συλλέγοντας 
δεδομένα και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα σε προσομοιωμένο περιβάλλον. Η γνώση 
αυτών των τύπων εργαλείων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν για να καθοδηγήσουν την επιλογή και την 
υιοθέτηση αυτών των εργαλείων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού με τον τρόπο αυτό ότι οι 
μοναδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες μπορούν να καλυφθούν. 

Ο αντίκτυπος της Ψηφιακής Τεχνολογίας (ΨΤ) στις αίθουσες διδασκαλίας ΦΕ μαθητών με 
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) εξετάστηκε στην ανασκόπηση των Harish et al. (2013), 
Kiru et al. (2017) και Scalise et al. (2018) και των συνεργατών τους με σκοπό την αναθεώρηση 
δημοσιευμένων μελετών που αφορούσαν παρεμβάσεις με τεχνολογία μέσω διδασκαλίας 
αναλυτικών οδηγιών αναφορικά με την απόκτηση λεξιλογίου ΦΕ για την προώθηση 
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ουσιαστικής μάθησης. Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές ήταν θετικοί απέναντι στα 
οφέλη και το σχεδιασμό αντικειμένου μάθησης ΦΕ μέσω ψηφιακής τεχνολογίας. Τα ευρήματα 
των μελετών αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα διαφόρων παρεμβάσεων εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας σε μαθητές με ΕΔΜ αναφορικά με τη διδασκαλία ακαδημαϊκού περιεχομένου ΦΕ 
και διευρυμένου σε περιοχές STEM. 

Όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών με αναπηρία, έρευνες 
έχουν δείξει ότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε σχέση με τους 
τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους (Grigal et al., 2011). Η τεχνολογία μπορεί να 
δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές με αναπηρία να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και να 
ευαισθητοποιηθούν αποκτώντας θετικές στάσεις απέναντι σε διάφορα επαγγέλματα. Oι 
προτιμήσεις σταδιοδρομίας σε περιοχές STEM, με τη διευρυμένη έννοια του όρου, (Φυσικών 
Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών) αυξάνονται εξίσου ισχυρά για τους 
μαθητές με αναπηρίες, όπως και για τους μαθητές χωρίς αναπηρία. Αναφορικά με τη νοητική 
αναπηρία, πραγματοποιήθηκε πρόσφατη μελέτη πληροφορικών συστημάτων (Lawer et al., 
2018) για την αύξηση του ενδιαφέροντος STEM σε 13 φοιτητές με αντίστοιχη διάγνωση. 
Αξιολογήθηκε η συμβολή του προγράμματος στην εκμάθηση του περιεχομένου και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων ως θεμέλιο για τις ευκαιρίες STEM, όπου τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι οι φοιτητές απέκτησαν δεξιότητες προσβασιμότητας στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια 
της σχολής και έδειξαν ευελιξία στην πλοήγηση των ερευνητικών πηγών στη βιβλιοθήκη. Η 
ανάπτυξη ακαδημαϊκής ταυτότητας και η συμπερίληψη (με έμφαση στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων συμπεριφοράς, όπως επιμονής και παραμονής στο έργο, επίλυσης προβλημάτων, 
διαχείρισης σκέψης και προώθηση συμμετοχής) ενθαρρύνουν σημαντικά τις προσδοκίες για 
την επιδίωξη και παρακίνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM για φοιτητές με 
αναπηρία. Σε άλλη σύνθεση της ερευνητικής βιβλιογραφίας (Scalise et al., 2018) επιχειρείται 
η τεκμηρίωση πρακτικών προσβασιμότητας σε περιεχόμενο STEM από μαθητές με ΕΜΔ και 
με ΔΕΠ-Υ. Χρησιμοποιήθηκαν προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια και εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση με βελτιωμένα αποτελέσματα αναφορικά με τα κίνητρα, καθώς οι 
μικρές εργασίες και η αφοσίωση σε τεστ περιεχομένου αποτελούν κρίσιμα στοιχεία επιτυχούς 
υποδοχής για τους μαθητές αυτής της ομάδας. Η επίδραση της ΨΤ στην εκμάθηση 
περιεχομένου και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών παρουσιάζεται θετική. 

Διαφαίνεται ότι παρά τη διαθεσιμότητα πληθώρας εργαλείων τεχνολογίας, εξακολουθούν 
να υπάρχουν περιορισμένες έρευνες σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας ακαδημαϊκού 
περιεχομένου στις ΦΕ για μαθητές με αναπηρία. Αναδεικνύεται η ανάγκη για μια επίκαιρη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την επέκταση των ευρημάτων της προηγούμενης 
βιβλιογραφίας σχετικά με την ανάδειξη των τύπων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που 
χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ΦΕ για μαθητές με γνωστική αναπηρία. 

Μέθοδος 

Ερευνητικοί άξονες 

Η ανασκόπηση διερευνά την ανάδειξη των τύπων της ψηφιακής τεχνολογίας που 
αξιοποιούνται σε διδακτικές παρεμβάσεις στις ΦΕ. Διερευνά επίσης την ανάδειξη των 
χαρακτηριστικών στα οποία στοχεύουν οι παρεμβάσεις καθώς και την αποτελεσματικότητά 
τους. 
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Διαδικασία 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση επικεντρώνεται σε μαθητές με Νοητική Αναπηρία, 
μαθητές με ΔΑΦ, μαθητές με ΕΜΔ και μαθητές με ΔΕΠ-Υ, με εστίαση στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων ακαδημαϊκού περιεχομένου ΦΕ και τη συμβολή της ΨΤ στον γνωστικό, κοινωνικό 
και συμπεριφορικό τομέα των μαθητών. 

Οι μελέτες που αναζητήθηκαν ήταν πρωτογενή άρθρα και ανασκοπήσεις που έχουν 
δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των ετών 2013-2018. Οι βάσεις 
δεδομένων που επιλέχθηκαν ήταν οι ERIC, SCOPUS, Science Direct, Elsevier, Springer Link, 
Wiley Interscience, ACM, IEEE, JSTOR, Web of Science και Google Scholar. Πολλαπλές 
αναζητήσεις διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας συνδυασμούς συναφών όρων στις λέξεις-κλειδιά: 
διδασκαλία (intervention or teaching or learning), Φυσικές Επιστήμες (science or physics or 
chemistry or biology or geography or geology or environment), τεχνολογία (computer or 
technology or digital or ICT) και τύπος αναπηρίας (intellectual disability, autism spectrum 
disorder, learning disabilities, ADHD), τόσο στον τίτλο όσο και στην περίληψη κάθε 
επιστημονικού άρθρου. 

Αναγνωρίστηκαν 18 μελέτες, οι οποίες επανεξετάστηκαν βάσει προκαθορισμένων 
κριτηρίων εισδοχής και αποκλεισμού (Higgins, 2011): α) το άρθρο πρέπει να αποτελεί 
πρωτογενή έρευνα και να είναι δημοσιευμένο σε επιστημονικό περιοδικό στην Αγγλική 
γλώσσα μεταξύ των ετών 2013 και 2018, β) τουλάχιστον ένας μαθητής του δείγματος έχει 
διαγνωστεί με αναπηρία (νοητική αναπηρία, αυτισμός, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή 
ΔΕΠΥ) και φοιτά σε εκπαιδευτικές δομές (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση), γ) η μελέτη αναφέρεται σε διδακτική παρέμβαση ΦΕ με τη 
χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Θεωρήθηκε ως προϋπόθεση ο προγραμματισμός χρονικής 
παρακολούθησης των παρεμβάσεων για τη διαπίστωση αν ένας μαθητής ή μια ομάδα 
μαθητών έδειξε πρόοδο ως προς τις στοχευμένες ακαδημαϊκές, κοινωνικές και επικοινωνιακές 
ή συμπεριφοριστικές δεξιότητες. 

Ως έτος έναρξης της αναζήτησης των μελετών επελέγη το 2013 σύμφωνα με το διαγνωστικό 
κριτήριο DSM-5 (APA, 2013) του αμερικάνικου οργανισμού για τις αναπηρίες, όπου δίνονται 
οι ακριβείς ορισμοί και τα χαρακτηριστικά κάθε αναπηρίας. Μελέτες οι οποίες περιείχαν τον 
όρο “science” για τον επιστημονικό κλάδο υγείας ή άλλου τύπου επιστήμες (π.χ. κοινωνικές 
επιστήμες) πέρα από το πεδίο των ΦΕ δεν συμπεριλήφθηκαν. Κάθε μελέτη που αναφερόταν 
σε ενήλικες ή άτομα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
αποκλείονταν. Κάθε βοηθητική υποστηρικτική τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιήθηκε 
για σκοπούς πέρα από την εκπαιδευτική παρέμβαση αποκλείστηκε από τη συγκεκριμένη 
μελέτη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες παραμέτρους, συμπεριελήφθησαν 18 μελέτες 
σύμφωνες με τα κριτήρια εισδοχής, οποίες συντέθηκαν (Cohen, Manion, & Morrison, 2009) 
και αναλύθηκαν συλλογικά. Κατά τη σύνθεσή τους, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (αριθμός, διάγνωση και ηλικία), το είδος σχεδιασμού και 
την περιγραφή της παρέμβασης, και σε ποια χαρακτηριστικά της εκάστοτε αναπηρίας 
στοχεύει, συμπεριλαμβανομένου του τύπου τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια της παρέμβασης. 

Αποτελέσματα 

Οι δημοσιευμένες μελέτες εντοπίστηκαν μεταξύ 2013−2018 και περιλάμβαναν δεδομένα από 
διδακτικές παρεμβάσεις ΦΕ με τη χρήση ΨΤ για μαθητές με γνωστικές αναπηρίες σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι μελέτες που αναλύθηκαν ήταν μελέτες περίπτωσης και 
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πειραματικά σχέδια. Η πλειοψηφία τους περιλάμβανε συμμετέχοντες από τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση με επικέντρωση στην εφαρμογή συστηματικής διδασκαλίας. Άλλες έρευνες 
εστίασαν σε πειραματικά σχέδια με σκοπό την κατάκτηση γνώσεων στις ΦΕ και την 
αξιολόγηση της διατήρησής τους. 

Κατά την ανάλυση, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων των μαθητών με 
νοητική αναπηρία, με ΔΑΦ, με ΕΜΔ και ΔΕΠ-Υ όπου παρατηρήθηκαν ομοιότητες βάσει των 
χαρακτηριστικών τους και καταγράφηκαν διαφορές. Βρέθηκε θετική σχέση μεταξύ των 
παρεμβάσεων και της αύξησης του αριθμού των σωστών απαντήσεων για τους συμμετέχοντες. 
Παρόλο που η επίδραση δεν ήταν άμεση, παρατηρήθηκε μια σταθερή ανοδική τάση και 
βελτιωμένη επίδοση χρονικά. 

Τέλος, τα αποτελέσματα στην κοινωνική εγκυρότητα έδειξαν ότι όλοι οι συμμετέχοντες 
φάνηκε να απολαμβάνουν τη συμμετοχή τους στην παρέμβαση με τη χρήση τεχνολογίας για 
τη μάθηση ακαδημαϊκού περιεχομένου ΦΕ. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά τύπο αναπηρίας. 

Νοητική αναπηρία 

Από τις 18 έρευνες που συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση, οι 12 αναφέρονται σε μαθητές 
με νοητική αναπηρία και στοχεύουν στην ενίσχυση ακαδημαϊκών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων. 

Σε τρεις μελέτες χρησιμοποιήθηκαν εφαρμογές στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Οι ηλεκτρονικοί γραφικοί οργανωτές για την πρόσβαση σε κείμενο ΦΕ από 
οπτικά ερεθίσματα, η καθοδηγούμενη υποστήριξη κατά την ανάγνωση, η ανατροφοδότηση 
και η διδασκαλία μέσω αναλυτικών οδηγιών βελτίωσαν σημαντικά την επίδοση των μαθητών 
σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης και την παραδοσιακή διδασκαλία (Ciullo et al., 2015). Τα 
αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης μεμονωμένης περίπτωσης έδειξαν λειτουργική σχέση της 
παρέμβασης “videoprompting” και των ανεξάρτητων σωστών απαντήσεων του μαθητή 
(Knight et al., 2018). Σε μια ακόμη έρευνα μεμονωμένης περίπτωσης, ο Taylor (2018) εξέτασε 
την πρώιμη εισαγωγή τριών μαθητών με νοητική αναπηρία (4-7 ετών) σε περιεχόμενο STEM, 
οι οποίοι απέκτησαν δεξιότητες προγραμματισμού κατά τη διδασκαλία μέσω αναλυτικών 
οδηγιών. Μετά τον επιτυχή προγραμματισμό του υπό δοκιμασία ρομπότ, οι μαθητές 
απέκτησαν βασικές δεξιότητες κωδικοποίησης και αναγνώρισης λαθών στον κώδικα. 

Στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθητών με νοητική αναπηρία, επτά μελέτες 
αναδεικνύουν την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας (ψηφιακό κείμενο, κινούμενα 3-D 
γραφικά, ψηφιακές πλατφόρμες και ηλεκτρονικά σημειωματάρια) στη διδασκαλία των ΦΕ. 
Οι μελέτες στόχευσαν στη διερεύνηση της επίδοσης των μαθητών κατά τον σχεδιασμό και την 
ολοκλήρωση ερευνητικών δραστηριοτήτων, στην κατανόηση πληροφοριακού κειμένου ΦΕ 
(Βιολογίας και Γεωγραφίας), στα επίπεδα αφομοίωσης γνωστικού περιεχομένου και 
εγκαθίδρυσης της γνώσης από τους μαθητές, μέσω βασικών μεθόδων διδασκαλίας για τη 
νοητική αναπηρία. Αναφερόμενες μέθοδοι διδασκαλίας ήταν διδασκαλία τεχνικής ανάλυσης 
έργου, χρονικής καθυστέρησης, ανατροφοδότησης και ενίσχυσης (Miller et al., 2013; Smith et 
al., 2013; Knight et al., 2017;  Mata et al., 2015; Fatikhova & Sayfutdiyarova, 2017; Smith et al., 
2017; McKissick et al., 2018). 

Τέσσερεις μελέτες στόχευσαν στην ανάδειξη σημαντικών δεξιοτήτων ανεξαρτησίας και 
ανάληψης πρωτοβουλιών από τους μαθητές (Miller et al., 2013; Smith et al., 2013; Smith et al., 
2017; Knight et al., 2018). Ο Miller et al. (2013) πραγματοποίησαν συγκριτική μελέτη 
παραδοσιακής διδασκαλίας και διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικών σημειωματάριων για να 
διερευνήσουν την επίδοση μαθητών 17-18 ετών κατά την ολοκλήρωση ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Οι μαθητές έδειξαν παραμονή στο έργο για εκτεταμένα χρονικά 
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διαστήματα, προθυμία στην προφορική επικοινωνία μέσω πολυμέσων και συμμετοχή στην 
διδασκαλία ΦΕ επιλύοντας προβλήματα υψηλού επιπέδου. 

Σε πρόσφατη μελέτη, η Knight και οι συνεργάτες της (2017) χρησιμοποίησαν λογισμικό 
δημιουργίας ψηφιακού κειμένου για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας της 
παρέμβασης αναφορικά με την κατανόηση πληροφοριακού κειμένου ΦΕ από μαθητές 
λυκείου με νοητική αναπηρία. Προέκυψε λειτουργική σχέση μεταξύ των μεταβλητών, με 
βελτίωση των δεξιοτήτων κατανόησης κειμένου ΦΕ μέσω συστηματικής διδασκαλίας. Στις δύο 
προηγούμενες μελέτες αναδείχθηκαν εξίσου σημαντικές δεξιότητες ανεξαρτησίας και 
ανάληψης πρωτοβουλιών από τους μαθητές. Οι Fatikhova & Sayfutdiyarova (2017) στη 
μελέτη τους εξετάζουν ένα παράδειγμα βελτίωσης της διδασκαλίας θεμάτων Βιολογίας σε 
μαθητές με νοητική αναπηρία, με τη χρήση 3-D κινούμενων γραφικών. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα χαρακτηριστικά αντίληψης και τους ρυθμούς μάθησης των μαθητών με νοητική αναπηρία, 
η εκπαιδευτική τεχνολογία συμπληρώνει τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μέσα, αυξάνοντας το 
επίπεδο αφομοίωσης και εγκαθίδρυσης της γνώσης και δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για 
επανάληψη, γεγονός που συμβάλλει στην βελτίωση των μνημονικών δεξιοτήτων των 
μαθητών. 

Οι McMahon (2016) και Smith (2017), πραγματοποίησαν μελέτες σε φοιτητές με νοητική 
αναπηρία (19 έως 25 ετών) μέσω εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, όπου 
εξετάστηκαν οι επιδράσεις της διδασκαλίας λεξιλογίου Βιολογίας και ο προσδιορισμός της 
αποτελεσματικότητας της ανεξάρτητης πλοήγησης των φοιτητών μεταξύ διαφόρων 
τοποθεσιών στους χώρους του πανεπιστημίου. Τα ευρήματα αναφορικά με την επίδοσή τους 
ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, τόσο στη βελτίωση ακαδημαϊκού 
περιεχομένου, όσο και για την εκτέλεση οδηγιών, τη λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών. 
Πρόσθετα, οι φοιτητές έδειξαν ενδιαφέρον για την εφαρμογή και φαίνεται να απόλαυσαν τη 
διαδικασία. 

ΔΑΦ 

Οι μαθητές με ΔΑΦ αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατανόηση του περιεχόμενο ΦΕ εξαιτίας 
της μεγάλης ποσότητας των βασικών γνώσεων που απαιτούνται σε συνδυασμό με τις 
δυσκολίες στην κατανόηση της αφηρημένης γλώσσας. Μελέτες αναφορικά με τις 
αποτελεσματικές μεθόδους ανάγνωσης και την κατανόηση κειμένου ΦΕ σε αυτόν τον 
πληθυσμό είναι περιορισμένες. Στην παρούσα ανασκόπηση εντοπίστηκαν επτά έρευνες στις 
οποίες συμμετείχαν μαθητές με ΔΑΦ. 

Στην μέση εκπαίδευση και σ’ ένα ηλικιακό εύρος 9-15 ετών, σημειώνονται 5 μελέτες 
(McKissick et al., 2013; Smith et al., 2013; Knight et al., 2014; McMahon et al., 2016; McKissick 
et al., 2018), στις οποίες χρησιμοποιείται ψηφιακή τεχνολογία, όπως προβολές παρουσιάσεων 
μέσω πολλαπλών δραστηριοτήτων, λογισμικό δημιουργίας ψηφιακού κειμένου, εφαρμογές 
επαυξημένης πραγματικότητας. Σκοπός ήταν ο καθορισμός των επιδράσεων της διδασκαλίας 
αναλυτικών οδηγιών σε ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Η αναγνώριση συμβόλων σε χάρτες, η 
κατάκτηση ορολογίας ΦΕ με τη μέθοδο της ολικής προσέγγισης, η αποτελεσματική χρήση 
λογισμικού δημιουργίας ψηφιακού κειμένου, η ανάπτυξη λεξιλογίου και η κατανόηση 
κειμένου ΦΕ ήταν οι στοχευμένες δεξιότητες στις οποίες αποσκοπούσαν οι παρεμβάσεις. Τα 
αποτελέσματα των μελετών ανέδειξαν λειτουργική σχέση μεταξύ της εκάστοτε παρέμβασης 
και του αριθμού των σωστών απαντήσεων πολλαπλών δραστηριοτήτων από τους μαθητές 
(McKissick et al., 2018). 

Οι ψηφιακές πλατφόρμες και τα ψηφιακά παιχνίδια εξετάστηκαν σε 2 μελέτες (Fernández-
López et al., 2013; Bossavit & Parsons, 2018) με στόχο ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες 
των μαθητών με ΔΑΦ. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετικές επιδόσεις των μαθητών στις βασικές 
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ακαδημαϊκές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Επιπλέον, η χρήση της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας συνέβαλε στην ανάπτυξη νοητικών λειτουργιών, όπως αντίληψη, προσοχή και 
μνήμη, επιτρέποντας τροποποιήσεις περιεχομένου βάσει των εξατομικευμένων αναγκών των 
μαθητών. Ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες η εφαρμογή υποστήριξε την επικοινωνία στην 
τάξη και το ενδιαφέρον για μάθηση σε εξωσχολικά περιβάλλοντα. Στη δεύτερη μελέτη 
(Bossavit & Parsons, 2018), οι μαθητές εμπλούτισαν τις ακαδημαϊκές γνώσεις τους στη 
Γεωγραφία, ανέπτυξαν συμπεριφοριστικές δεξιότητες (αφοσίωση, συγκέντρωση, παραμονή 
στο έργο, ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για το παιχνίδι) και κοινωνικές δεξιότητες 
συνεργασίας και ανταγωνισμού στο πλαίσιο του παιχνιδιού. 

Τέλος, στη μελέτη των McMahon και συνεργατών (2016) σε φοιτητές με ΔΑΦ όπως και σε 
προαναφερόμενη μελέτη για τη νοητική αναπηρία, η χρήση εφαρμογής επαυξημένης 
πραγματικότητας για τη διδασκαλία λεξιλογίου Βιολογίας, ανέδειξε ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα, καθώς οι μαθητές φαίνεται να βελτίωσαν ακαδημαϊκές δεξιότητες καθορισμού 
και επισήμανσης όρων ΦΕ σε κάθε συστηματική εφαρμογή διδασκαλίας. 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στις αίθουσες διδασκαλίας ΦΕ για τους μαθητές με ΕΜΔ 
εξετάστηκε σε τρεις μελέτες (Ciullo et al., 2015; Ok et al., 2017; Terrazas-Arellanes et al., 2018). 
Η χρήση λογισμικού σε iPad, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων 
ενίσχυσαν την κατανόηση κειμένου και την προώθηση ουσιαστικής μάθησης. Ενισχύθηκαν 
οι διαδικασίες μάθησης και η υποστήριξη σε βοηθητικούς τομείς αναφορικά με τη διαδικασία 
της διδασκαλίας, όπως λήψη σημειώσεων, συνεργασία και λεξιλόγιο. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης των Terrazas-Arellanes στην τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμασία 2.303 μαθητών 
μέσης εκπαίδευσης σε 13 σχολεία δύο χωρών έδειξαν αποτελεσματική ενίσχυση στη γνώση ΦΕ 
σ’ όλες τις ομάδες μαθητών. 

Οι μαθητές με ΜΔ χρησιμοποιώντας τεχνολογία καταφέρνουν μέσω της εξατομίκευσης, 
της μείωσης του γνωστικού φορτίου στην εργαζόμενη μνήμη και των κινήτρων παραμονής 
στο ίδιο έργο, να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε πόρους και εργαλεία, να ξοδεύουν λιγότερο 
χρόνο ψάχνοντας απαντήσεις και πληροφορίες και να διαθέτουν χρόνο για την ανάλυση, 
ανάπτυξη και κατανόηση των εννοιών των ΦΕ. 

ΔΕΠ-Υ 

Σε τρεις μελέτες (Smith et al., 2013; Fernández-López et al., 2013; Vassilopoulou & Mavrikaki, 
2016) στόχος ήταν η διδασκαλία ακαδημαϊκού περιεχομένου μέσω της τεχνολογίας. Στα 
αποτελέσματά τους καταγράφηκε βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στις ακαδημαϊκές 
δεξιότητες (γλώσσα, μαθηματικά, βιολογία) Επιπροσθέτως ενισχύθηκαν οι δεξιότητες 
αυτονομίας και επικοινωνίας, ισχυροποιήθηκε η συγκέντρωση προσοχής και παρατηρήθηκε 
αντίστοιχα μείωση των χαρακτηριστικών του συνδρόμου (προσοχή, υπερκινητικότητα και 
παρορμητικότητα). Τέλος, οι μαθητές έγιναν περισσότερο θετικοί απέναντι στο ακαδημαϊκό 
περιεχόμενο και διατήρησαν το ενδιαφέρον τους αμείωτο εξαιτίας της χρήσης της 
τεχνολογίας. 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα ανασκόπηση εστίασε στις διδακτικές παρεμβάσεις ΦΕ με τη χρήση ψηφιακής 
τεχνολογίας για μαθητές με γνωστική αναπηρία. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις 
αποσκοπούσαν στη διδασκαλία ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των μαθητών με αναπηρία, 
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επεκτείνοντας τη σχετική βιβλιογραφία, τη συμμετοχή τους σε καθημερινά ζητήματα ΦΕ και 
την αύξηση ευκαιριών απασχόλησης στα αντίστοιχα θέματα (Grigal et al., 2011). 

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η ανάγνωση μετασχηματίζεται από την μάθηση ως 
διαδικασία, στην προαγωγή της ανάγνωσης με σκοπό τη μάθηση. Η χαμηλή λεκτική 
ικανότητα των μαθητών, είτε λόγω προηγούμενων ακαδημαϊκών προσδοκιών είτε λόγω 
έλλειψης ευκαιριών, οδηγεί σε φτωχότερη ανάγνωση και πρόσθετη αδυναμία στην 
κατανόηση. Ο δείκτης νοημοσύνης δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο αποκλείοντας τους 
μαθητές από την αλληλεπίδραση με το σύνθετο πληροφοριακό κείμενο (Knight et al., 2014). 

Οι μαθητές με νοητική αναπηρία ή και με ΔΑΦ συχνά στερούνται περιεκτικής 
εκπαιδευτικής προσέγγισης καθώς παραδοσιακά, δίνεται έμφαση στο λεξιλόγιο που 
σχετίζεται με την καθημερινή ζωή σε ζητήματα ασφάλειας και ανεξαρτησίας, αντί για 
ακαδημαϊκό περιεχόμενο ΦΕ, μαθηματικών και κοινωνικών επιστημών. 

Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι οι μαθητές με σοβαρές αναπηρίες χρειάζονται 
διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατανόηση του πληροφοριακού κειμένου σε σύγκριση με 
το αφηγηματικό. Η προϋπάρχουσα έλλειψη μελετών για τον τρόπο διδασκαλίας των 
δεξιοτήτων κατανόησης και η μεγαλύτερη ανάγκη μελετών αξιολόγησης στρατηγικών για την 
κατανόηση πληροφοριακού κειμένου οδηγούν στην ανάγκη εμβάθυνσης του ζητήματος. Η 
χρήση πολλαπλών στρατηγικών κατανόησης, όπως η συστηματική διδασκαλία, το σύστημα 
ελαχίστων προτροπών, η χρονική καθυστέρηση, οι συνεργατικές μαθησιακές ομάδες, η 
κατάλληλη ανατροφοδότηση και οι επανειλημμένες ευκαιρίες), οι οπτικοακουστικές 
απεικονίσεις των εννοιών, οι γραφικοί οργανωτές, η έμφαση στη διάρκεια της παρέμβασης 
και η διατήρηση της εκάστοτε νέας δεξιότητας βοηθούν στην ανάπτυξη της κατανόησης των 
μαθητών με γνωστικές αναπηρίες. 

Η αρωγή της τεχνολογίας στην ανάγνωση, την αποκωδικοποίηση των λέξεων, την 
κατασκευή ενός οικοδομήματος βασικών δεξιοτήτων προωθεί την γνώση και την 
εννοιολογική ανάπτυξη σε θέματα ΦΕ για όλους. Επισημαίνεται η συμβολή της τεχνολογίας 
ως ουσιαστικό διδακτικό εφόδιο για την απόκτηση και ενίσχυση των δεξιοτήτων των 
μαθητών, γεγονός που συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες (Lemons et al., 2016). Διαφαίνεται 
ότι το παρόν ερευνητικό πεδίο διακρίνεται από αυξημένες δυνατότητες, καθώς τα άτομα με 
αναπηρία έχουν δείξει αποτελεσματική απόκτηση δεξιοτήτων μέσω τεχνολογίας και σαφείς 
προτιμήσεις γι’ αυτές τις μεθόδους διδασκαλίας (Mechling, 2005). 

Συμπερασματικά, κοινό νήμα των μελετών της ανασκόπησης αποτελεί η συμπερίληψη των 
μαθητών, επομένως τα ζητήματα που εγείρονται για το μέλλον αναφορικά με τη διδασκαλία 
ΦΕ, στρέφονται γύρω από την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών στη γενίκευση 
συμπεριφορών και δεξιοτήτων και τη συμμετοχή τους σε μια τάξη χωρίς αποκλεισμούς. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα αυξανόμενα ακαδημαϊκά πρότυπα και την έμφαση στο σύνθετο 
πληροφοριακό κείμενο, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν την ανάγκη για την εφαρμογή της 
τεχνολογίας στην μάθηση περιεχομένου για τους μαθητές με γνωστικές αναπηρίες, καθώς 
αυτή μπορεί να προσαρμοστεί στα ατομικά χαρακτηριστικά τους για την επίλυση 
εκπαιδευτικών θεμάτων. Συμπερασματικά, οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για 
αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας των ΦΕ στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης για την ικανοποίηση των αναγκών κάθε μαθητή, στον ίδιο βαθμό με τους 
τυπικώς αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους, αποτελεί ερευνητικό εγχείρημα και 
μελλοντική προοπτική. 
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