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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εισήγηση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας µελέτης περίπτωσης (µε έρευνα και πρακτική 
εφαρµογή), σχετικά µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(υπολογιστής, πολυµέσα, διαδίκτυο) κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων της Γλώσσας και των 
Μαθηµατικών σε τρεις ειδικές τάξεις ∆ηµοτικών Σχολείων της Κοζάνης. Περιγράφονται οι 
αντιδράσεις των µαθητών και κατά πόσο βοήθησε στη διαδικασία µάθησης η χρήση των νέων 
τεχνολογιών. Ακόµα καταγράφεται η υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων σε θέµατα νέων 
τεχνολογιών και ο εκπαιδευτικός λόγος των δασκάλων των τάξεων γύρω από τη εισαγωγή και 
χρήση των νέων τεχνολογιών στην ειδική αγωγή. Τέλος γίνονται προτάσεις γύρω από την 
καλύτερη χρήση αυτής της εκπαιδευτικής καινοτοµίας.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Χρήση των νέων τεχνολογιών, ειδικές τάξεις ∆ηµοτικών Σχολείων, 
αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, προτάσεις εκπαιδευτικών 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύµφωνα µε το Νόµο υπ. αριθ. 2817 (Εφηµερίς της 

Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας) θεωρούνται τα άτοµα που έχουν σηµαντική δυσκολία 
µάθησης και προσαρµογής εξαιτίας σωµατικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών και 
κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Οι µαθητές που για µόνο το λόγο ότι η µητρική τους γλώσσα δεν 
είναι ελληνική, εµφανίζουν µειωµένη σχολική επίδοση, δεν θεωρούνται άτοµα µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να φοιτούν: α) Στη 
συνήθη σχολική τάξη µε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής 

 β) Σε ειδικά οργανωµένα και κατάλληλα στελεχωµένα τµήµατα ένταξης που λειτουργούν µέσα 
στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 
Ένα από τα συχνότερα αναπτυξιακά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα παιδιά σχολικής 

ηλικίας και το οποίο απασχολεί έντονα γονείς και δασκάλους, είναι οι µαθησιακές δυσκολίες. Με 
τον ορισµό ‘‘µαθησιακές δυσκολίες’’ αναφερόµαστε σε µια ετερογενή οµάδα διαταραχών, που 
εκδηλώνονται ως σηµαντικές δυσκολίες στην απόκτηση και χρήση της οµιλίας, της ανάγνωσης 
και της γραφής , της αντίληψης, της ακοής, της σκέψης και της µαθηµατικής ικανότητας (Dockrell 
& Lindsay, 2000, σ. 25). Η αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών των παιδιών πρέπει να 
γίνεται µε µεθοδικότητα, αγάπη, κατανόηση και ευθύνη, µέσα σ’ ένα σχολείο για όλους, χωρίς 
διακρίσεις και περιθωριοποιήσεις ή απλές συµπάθειες. Σ’ ένα σχολείο που σέβεται τη 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος B’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
3ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ  Inter@ctive                 285 



 

προσωπικότητα κάθε  παιδιού και του προσφέρει αγωγή και εκπαίδευση λαµβάνοντας υπόψη τις 
ατοµικές διαφορές, τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του καθενός. Ένα σχολείο που δρα συνεχώς, 
αρµονικά, συνεργατικά και συντονισµένα, µε στόχο να κάνει το µαθητή ελεύθερο, υπεύθυνο, 
αξιοπρεπή δηµοκρατικό και δηµιουργικό πολίτη. Και προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί να 
βοηθήσει πολύ η σωστή χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών (Cook & Finlayson, 1999).  
Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση βοηθούν στην απόκτηση της γνώσης, στην 

εξατοµικευµένη διδασκαλία και στην αυτόνοµη και δια βίου µάθηση (Μακράκης, 2000, σ.36).  
Αυτή τη στιγµή η τεχνολογία εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλες πρακτικά τις µαθησιακές 
δυσκολίες. ∆εν υπάρχει µαθησιακή δυσκολία που δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ως εργαλείο µάθησης ή και θεραπείας. Η Πληροφορική παρέχει ευκαιρίες για την 
προαγωγή της συνεργατικής µάθησης στο σχολείο. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν επίσης 
εκπληκτικές και απελευθερωτικές δυνατότητες, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Ράπτης & Ράπτη, 
1997, σ. 123).Η υψηλή τεχνολογία αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει τη δυνατότητα µάθησης και συγχρόνως να  ‘‘απελευθερώσει’’ το 
µαθητή που έχει µαθησιακές δυσκολίες. Ο Η/Υ µε το ανάλογο λογισµικό µπορεί να βοηθήσει το 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά και το µαθητή µε µαθησιακές δυσκολίες να δεχθεί την εκπαίδευση 
που θα του δώσει περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες στον κοινωνικό και εργασιακό “στίβο”. 
Ένας από τους λόγους που ο υπολογιστής ενσωµατώθηκε (σύµφωνα µε τους Bozic & Murdoch, 

1996) πολύ ευκολότερα στις τάξεις ειδικής αγωγής είναι το µικρότερο µέγεθος των τάξεων και το 
γεγονός ότι πριν την είσοδο των υπολογιστών δεν χρησιµοποιούνταν η µορφή της διάλεξης αλλά 
πιο εξατοµικευµένες µορφές διδασκαλίας. Έτσι ο συνηθισµένος τρόπος λειτουργίας της ειδικής 
τάξης επιτρέπει τη χρήση του υπολογιστή από   δυο ή τρεις µαθητές τη φορά. Επίσης στις τάξεις 
της ειδικής αγωγής οι υπολογιστές χρησιµοποιούνταν συχνά για κινητοποίηση των µαθητών 
(motivation), για προγράµµατα εξάσκησης και εµπέδωσης αλλά  και για να δηµιουργήσουν 
παιγνιώδες πλαίσιο στη διδασκαλία λεξιλογίου και γραµµατικής. 
Η µελέτη περίπτωσης στην εκπαίδευση είναι µία από τις πλέον αποτελεσµατικές προσεγγίσεις 

διερεύνησης, µια δειγµατοληπτική έρευνα προς διαπίστωση και επαλήθευση της 
αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας και της µάθησης µέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Σκοπός της µελέτης περίπτωσης είναι η ανάλυση των θεωρητικών ακαδηµαϊκών 
προγραµµάτων και γνώσεων, η εφαρµογή τους στην καθηµερινή πρακτική δίνοντας βαρύτητα στις 
εµπειρίες αυτών που συµµετέχουν στη µαθησιακή διεργασία και η µεταξύ τους διασύνδεση 
(Cohen & Manion, 1997, σ. 153). 
Για την έρευνά µας επιλέχθηκε η µελέτη περίπτωσης γιατί: 

• Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ερευνητές που εργάζονται µόνοι 
• ∆ίνει την ευκαιρία να µελετηθεί σε βάθος µια πλευρά ενός προβλήµατος σε περιορισµένη 

χρονική έκταση 
• Επιτρέπει στον ερευνητή να αφοσιωθεί σε µια συγκεκριµένη κατάσταση και να αναγνωρίσει 

τις ποικίλες αλληλεπιδρώσες διαδικασίες στην έρευνά του (Bell, 1997, σ. 31). 
Κατά το χρονικό διάστηµα της έρευνάς µας ο νόµος 2817 δεν είχε ακόµα τεθεί σε εφαρµογή, γι' 

αυτό αναφερόµαστε και σε  “ειδικές τάξεις” καθώς και σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες που 
οφείλονται στο ότι η µητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική. Η έρευνά µας πραγµατοποιήθηκε 
στο διάστηµα 30 Απριλίου έως την 15η Ιουνίου 2001 (είχε διάρκεια επτά εβδοµάδες). Για την 
διεξαγωγή της χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις φορητοί υπολογιστές  τύπου Toshiba Satellite Pro 
4220XCDT  µε Ιntel Pentium III 450 MHz , 64 MB , και αντιστοιχούσε  ένας υπολογιστής για 
κάθε δύο µαθητές ή σε µερικές περιπτώσεις σε τρεις µαθητές. Σηµειώνουµε ότι οι µαθητές/τριές 
είχαν προηγούµενη εξοικείωση µε τη χρήση του Η/Υ διάρκειας µίας διδακτικής ώρας. 
Επισκεφθήκαµε τρεις ειδικές τάξεις ∆ηµοτικών σχολείων της Κοζάνης. Η επιλογή έγινε τυχαία 
και πρώτα επικοινωνήσαµε µε τους δασκάλους των τάξεων και το ∆ιευθυντή του σχολείου για να 
συνεννοηθούµε για το χρόνο και τη διάρκεια της έρευνάς µας. 
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ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ -ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Στη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης θα µας απασχολήσoυν οι απαντήσεις στα εξής ερευνητικά 

ερωτήµατα: 
• Ποια η σχέση των εκπαιδευτικών των τριών αυτών ειδικών τάξεων µε τις νέες τεχνολογίες; 

(προσωπική ενασχόληση, επιµόρφωση, κ.ά.) 
• Τι εξοπλισµός πληροφορικής υπάρχει σ’ αυτά τα δηµοτικά σχολεία και αν και πως 

χρησιµοποιείται από τους εκπαιδευτικούς των ειδικών τάξεων;  
• Ποια η σχέση των παιδιών των τριών αυτών ειδικών τάξεων µε τις νέες τεχνολογίες; Ξέρουν 

να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές; Έχουν στο σπίτι τους; 
• Χρησιµοποιήθηκαν ποτέ οι νέες τεχνολογίες και από ποιους για να βοηθήσουν να 

ξεπεράσουν τα παιδιά τις µαθησιακές δυσκολίες; (εντός και εκτός του σχολείου τους). 
• Ποιες οι εντυπώσεις αυτών των παιδιών που για πρώτη φορά ασχολήθηκαν µε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή; 
• Η χρήση των προγραµµάτων που επιλέχθηκαν προκάλεσε ενδιαφέρον στα παιδιά και τι 

απήχηση είχε καθένα από αυτά τα προγράµµατα; 
• Βοήθησαν οι νέες τεχνολογίες στην αντιµετώπιση κάποιων µαθησιακών δυσκολιών αυτών 

των παιδιών; Και πώς; 
• Ποια η γνώµη των τριών δασκάλων των ειδικών τάξεων για τη χρησιµότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των νέων τεχνολογιών όπως αυτή προέκυψε κατά τη διάρκεια της 
έρευνάς µας;  

Το πρόβληµα που θέλουµε να διερευνήσουµε, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, είναι το 
πώς οι γνώσεις, οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των δασκάλων (αυτό που εν συντοµία αποκαλείται 
διδακτική στρατηγική) επηρεάζουν τις µορφές χρήσης του υπολογιστή. Στην περίπτωση µας θα 
χρησιµοποιήσουµε την έρευνα δράσης (action research), γιατί ως µέθοδος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ιδιαίτερα στην περίπτωση της εισαγωγής µιας καινοτοµίας στην εκπαίδευση 
(Cohen & Manion, 1997, σ. 270). Για να µελετήσουµε την θέση του υπολογιστή µέσα στην τάξη 
θα πρέπει να στραφούµε στη µελέτη του ίδιου του εκπαιδευτικού και ειδικά εκείνων των γνώσεων 
και των επιδιώξεών του οι οποίες υλοποιούνται µέσα από τις διδακτικές του ενέργειες (Ainscow, 
Hopkins, Southworth, 1994). Κι αυτό γιατί έχει αναγνωριστεί η κεντρική θέση του δασκάλου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και το γεγονός ότι η αποτυχία αρκετών εκπαιδευτικών 
µεταρρυθµίσεων οφείλεται στο ότι δεν ανταποκρίνονται στις αντιλήψεις που έχουν οι 
εκπαιδευτικοί για το τι µπορεί να εφαρµοστεί και να λειτουργήσει µέσα στην τάξη (Calderhead, 
1996).  
Ένας τρόπος για να µελετήσουµε το πώς επιδρά ο υπολογιστής  στις γνώσεις του εκπαιδευτικού 

και πώς εντάσσεται στις στοχεύσεις και πρακτικές του είναι να παρατηρήσουµε πραγµατικές 
καταστάσεις διδασκαλίας και ταυτόχρονα να ζητήσουµε διαµέσου συνέντευξης από τον 
εκπαιδευτικό να περιγράψει και να ερµηνεύσει τις επιλογές και τις ενέργειες που έκανε µε τον 
υπολογιστή (Olson, 1988, Snyder, 1993). Θα χρησιµοποιήσουµε σα µέθοδο συλλογής 
πληροφοριών την παρατήρηση και τις συνεντεύξεις. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς µας, µε τη 
βοήθεια των δασκάλων των τάξεων που ήταν παρόντες και συµµετείχαν ενεργά στη διδασκαλία, 
περνώντας από κάθε υπολογιστή και από κάθε οµάδα παιδιών, καταγράψαµε τις αντιδράσεις των 
µαθητών, τα συναισθήµατά τους και τους παροτρύναµε να µας πούνε τη γνώµη για τον τρόπο µε 
τον οποίο γινόταν το µάθηµα. Η συζήτηση µας αυτή συνεχίστηκε και µετά το τέλος κάθε 
διδακτικής ώρας, µε τη µορφή συνέντευξης. Επίσης καταγράψαµε τη γνώµη των εκπαιδευτικών 
για την εισαγωγή και χρησιµότητα των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα για την 
αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών, καθώς και τις προτάσεις τους για την αξιοποίηση και 
την καλύτερη χρήση αυτού του νέου εκπαιδευτικού εργαλείου. Τέλος κατηγοριοποιήσαµε τις 
απαντήσεις τους. 
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Η πρακτική χρησιµότητα της έρευνάς µας είναι µεγάλη, αν σκεφτεί κανείς τη µεγάλη εξάπλωση 
και χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση στις αναπτυγµένες χώρες και πόσο πίσω έχει 
µείνει η χώρα µας στον τοµέα αυτό. Ιδιαίτερα δε στην εξεύρεση τρόπων να βοηθήσουµε τα παιδιά 
να ξεπεράσουν τις µαθησιακές τους δυσκολίες µε τη βοήθεια της τεχνολογίας. Οι απαντήσεις σ’ 
αυτά τα ερωτήµατα µπορεί να βοηθήσουν στη δηµιουργία ενός συγκεκριµένου προγράµµατος και 
στη θέσπιση ενός πλαισίου µέσα από το οποίο θα γίνει πιο εύκολη η εισαγωγή της πληροφορικής 
στη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων, αλλά ιδιαίτερα στην παραγωγή ελληνικού εκπαιδευτικού 
λογισµικού, µε στόχο να γίνει ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών στην 
αντιµετώπιση των µαθησιακών δυσκολιών των παιδιών. 
Με βάση την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι υποθέσεις της έρευνάς µας ήταν οι 

εξής: 
1) Τα παιδιά θα δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες στην τάξη. 
2) Η χρήση Η/Υ θα αυξήσει την προσοχή των µαθητών/τριών για τις συγκεκριµένες διδακτικές 

ενότητες. 
3) Η χρήση Η/Υ θα βελτιώσει την επίδοση των µαθητών/τριών στις συγκεκριµένες διδακτικές 

ενότητες. 
4) Οι νέες τεχνολογίες θα ενισχύσουν τα κίνητρα µάθησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
5) Η χρήση των νέων τεχνολογιών θα βοηθήσει τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. 
  Τα προγράµµατα, το λογισµικό και οι ιστοσελίδες στο διαδύκτιο που χρησιµοποιήθηκαν και  
αντλήθηκε υλικό είναι: 
1) Ο επεξεργαστής κειµένου Word των Windows. 
2) Η ζωγραφική των Windows. 
3) Η Χώρα των γνώσεων, της Ντε Αγκοστίνι Ελλάς ΕΠΕ. ∆ιδασκαλία γλώσσας και 

µαθηµατικών για τις πρώτες σχολικές τάξεις, καθώς και ζωγραφική. 
4) Ρέιµαν, Τζούνιορ, της  Microstar Α.Β.Ε.Ε.. Με 100 ερωτήσεις για τη γλώσσα και τα 

µαθηµατικά για όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού  Σχολείου. 
5) Η πόλη των αριθµών, της Intelearn, για τα µαθηµατικά. Ένα πρόγραµµα για παιδιά 6-12 

ετών που προσφέρει 12 επιµέρους προγράµµατα µε ακεραίους, δεκαδικούς, κλάσµατα, 
σύνολα , µετατροπές µονάδων µήκους- εµβαδού-όγκου και χρόνου.  

6) Η γλώσσα και τα µαθηµατικά για τις ειδικές τάξεις, κατασκευασµένο από δασκάλους για 
τις ειδικές τάξεις των ∆ηµοτικών Σχολείων (τύπου drill and practice). 

7) ∆ιευθύνσεις ιστοσελίδων στο διαδύκτιο 
http://www.stratari.gr/daskalos/d/bohuhmata/glwssa.html
http://www.stratari.gr/daskalos/d/bohuhmata/math.html     
http://www.stratari.gr/daskalos/m/ypologistes/index.html
http://www.geocities.com/dim2pap/askiseis_glossas_e.htm 
http://www.netkids.gr. 
http://www.Disney.com  

 
Η ΕΡΕΥΝΑ  
1η Ειδική Τάξη 
Την ειδική τάξη  παρακολουθούν πέντε παιδιά. Κανένα από τα παιδιά δεν είχε υπολογιστή σπίτι 
του, ούτε είχε παρακολουθήσει έστω και στοιχειώδη µαθήµατα εκµάθησης Η/Υ. Όλα τα παιδιά 
έδειξαν ενδιαφέρον για τον υπολογιστή, και κανένα δεν έδειξε σηµεία κούρασης ή να βαριέται. Οι 
ώρες πέρασαν ευχάριστα, χωρίς να το καταλάβουν. Η ∆ήµητρα (* Ας σηµειωθεί ότι τα ονόµατα 
των παιδιών δεν είναι τα πραγµατικά.) πρώτη φορά ήρθε σε επαφή µε Ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Έδειξε άριστη ανταπόκριση στο Word (επεξεργασία κειµένου) και ιδιαίτερη προτίµηση στα 
σύµβολα. Ενθουσιάστηκε µε τα CD-ROM και έκανε όλες τις ασκήσεις µε επιτυχία. Είχε επιτυχία 
ιδιαίτερα στις ασκήσεις που περιλάµβαναν µορφές, σχέδια και χρώµατα, παρά στις απλές 
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ασκήσεις µε γράµµατα. Βρήκε δε τις λύσεις σε όλα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Της άρεσε 
ιδιαίτερα να ακούει µουσική µε τη βοήθεια του υπολογιστή. Ο Στέργιος χρησιµοποιούσε 
Ηλεκτρονικό υπολογιστή κατά τη διάρκεια της λογοθεραπείας του (καρτέλες µε λέξεις) και ήταν 
πιο εξοικειωµένος µε τη χρήση του. Έδειξε αµέσως θετική ανταπόκριση, µόλις τον είδε πλησίασε 
και µόνος του άρχισε να τον επεξεργάζεται. Όµως στη συνέχεια όταν του ζητήθηκε να εκτελέσει 
κάποιες ενέργειες δεν συµµετείχε. Όταν ζοριζόταν τα παρατούσε.  Φάνηκε ότι παίζει µεγάλο ρόλο 
στην επιτυχή χρησιµοποίηση του Η/Υ η προηγούµενη επαφή και εξοικείωση του παιδιού µαζί του. 
Η Ανατολή δείχνει ιδιαίτερη προθυµία και καλή συµπεριφορά αλλά δεν µπορεί να συγκεντρωθεί 
πολύ σε αυτό που κάνει και ξεχνάει εύκολα.  
Το σχολείο είχε δύο Η/Υ, που αγοράστηκαν µε δαπάνες του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 

και ο ένας είχε σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι υπολογιστές βρισκόταν σε χωριστή αίθουσα αλλά δεν 
χρησιµοποιούνταν καθόλου από τα παιδιά, παρά µόνο από τους εκπαιδευτικούς. Ούτε 
πραγµατοποιήθηκαν ποτέ µαθήµατα για τη χρήση τους στα παιδιά, ούτε χρησιµοποιήθηκαν σα 
µέσα για τη διδασκαλία, από τους δασκάλους. 
Η δασκάλα της ειδικής τάξης, 34 ετών, είναι απόφοιτος του διδασκαλείου ειδικής αγωγής και 

γνωρίζει καλά τη χρήση και λειτουργία Η/Υ, την οποία έµαθε παρακολουθώντας µαθήµατα σε 
ιδιωτική σχολή αλλά και προσπαθώντας µόνη της. ∆εν  χρησιµοποίησε, όµως, ποτέ Η/Υ κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. Έχει στο σπίτι της Η/Υ µε σύνδεση στο Internet. Είναι υπέρ του 
κανονικού σχολείου και προτείνει  το συνεργάτη εκπαιδευτικό µέσα στην κανονική τάξη, για τα 
παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, ο οποίος να έχει ειδικές σπουδές. Είναι υπέρ της ένταξης στο 
κανονικό σχολείο. Πιστεύει ότι χρειάζεται υλικοτεχνική  υποδοµή για να λειτουργήσει σωστά η 
ειδική αγωγή και συµφωνεί απόλυτα µε την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη εκπαίδευση των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες. 
Τονίζει ότι τα κονδύλια που διατίθενται είναι ελάχιστα και το υλικό που χρησιµοποιείται για τη 
εκπαίδευση των παιδιών είναι κατασκευασµένο από την ίδια. 
 
2η Ειδική Τάξη 
Η δεύτερη ειδική τάξη δέχεται 16 παιδιά και πολλά από αυτά έχουν προβλήµατα στην 

ανάγνωση και στην γραφή. Όλα τα παιδιά έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση του Η/Υ. Από 
αυτά µόνο τα 3 είχαν υπολογιστή στο σπίτι, ενώ τα 6 είχαν κάποιες γνώσεις για τη χρήση και τη 
λειτουργία του Η/Υ. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της γλώσσας και 
των µαθηµατικών και τους άρεσε ιδιαίτερα η περιπλάνηση στο διαδίκτυο και η επικοινωνία µε 
παιδιά άλλων σχολείων. Επίσης οι ασκήσεις για τη γλώσσα και τα µαθηµατικά µέσω των CD-
ROMs έγιναν µε ευχαρίστηση από όλα τα παιδιά και µεγάλη επιτυχία. Έδειξαν ιδιαίτερη 
συνεργατικότητα  συνεργαζόµενα άψογα µεταξύ τους και µε το δάσκαλο.   
Το σχολείο ανήκει στο δίκτυο «Τηλέµαχος», έχει αίθουσα Η/Υ (10 τερµατικά), τα οποία 

προσέφερε ο σύλλογος Γονέων στο σχολείο, υπάρχει  σύνδεση µε Internet, αλλά δε διδάσκεται 
καθόλου η πληροφορική, ούτε τα παιδιά της ειδικής τάξης έρχονται σε επαφή µε τους 
υπολογιστές. Μόνο οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ στα πλαίσια του µαθήµατος “Σχολική Ζωή” µαθαίνουν 
προγράµµατα ζωγραφικής. Η ειδική τάξη στεγάζεται σε µια πολύ µικρή αίθουσα χωρίς καθόλου 
οπτικοακουστικά βοηθήµατα. Υπάρχει πρόβληµα, όπως και µε τις άλλες ειδικές τάξεις, 
χρηµατοδότησης. Όπως και στις άλλες ειδικές τάξεις µας ανέφεραν ένα ποσό της τάξης των 
45.000 δραχµών για τις ανάγκες αγοράς παιδαγωγικού υλικού, το οποίο δίνεται στην αρχή της 
χρονιάς. 
Ο δάσκαλος της ειδικής τάξης είναι 45 ετών. ∆εν έχει ειδικές σπουδές στην ειδική αγωγή αλλά 

εργάζεται τρία χρόνια σε ειδικές τάξεις. Γνωρίζει να χειρίζεται τον  Η/Υ και έχει παρακολουθήσει 
ένα σεµινάριο ενδοσχολικής επιµόρφωσης µε θέµα “Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση” απ' όπου 
προµηθεύτηκε και υλικό σχετικό µε τη διδασκαλία της πληροφορικής. Ενδιαφέρεται για την 
εξέλιξη στις νέες τεχνολογίες και θα ήθελε να παρακολουθήσει και άλλα σχετικά σεµινάρια. ∆εν 
έχει χρησιµοποιήσει ποτέ Η/Υ στη δουλειά του και δεν έχει υπολογιστή στο σπίτι. Προτείνει την 
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διοικητική και οικονοµική αυτονοµία της ειδικής τάξης και αύξηση των κονδυλίων που 
προορίζονται γι’ αυτήν.  
 
3η Ειδική Τάξη 
Η τρίτη ειδική τάξη φιλοξενεί 7 παιδιά. Το ∆ηµοτικό Σχολείο έχει δύο υπολογιστές (ο ένας 

τελευταίας τεχνολογίας µε σύνδεση στο διαδύκτιο), που βρίσκονται στο γραφείο των δασκάλων. 
Οι υπολογιστές χρησιµοποιούνται µόνο για διαχείριση γραφείου και µόνο παροδικά ορισµένοι 
δάσκαλοι τους χρησιµοποιούν και για τη διδασκαλία των µαθηµάτων. Ο εξοπλισµός αγοράστηκε 
µε δαπάνες του σχολείου. 
Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερη προσοχή στους υπολογιστές, παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον τον 

τρόπο λειτουργίας και χρήσης τους, ενθουσιάστηκαν µε τα µουσικά CD και έµειναν καθηλωµένα 
µε τα εκπαιδευτικά video, τα οποία “κατεβάσαµε” από το διαδύκτιο. Τους άρεσε η δυνατότητα να 
τυπώνουν τις εργασίες τους και ότι άλλο τους ενδιαφέρει στον εκτυπωτή και να τις παίρνουν µαζί 
τους. Εργάστηκαν µε ζήλο και συνεργάστηκαν άψογα και δήλωσαν πως θα ήθελαν πολύ να έχουν 
και αυτοί υπολογιστή στο σπίτι τους. Πολύ εύκολα και µε θάρρος αν κάτι τους δυσκόλευε το 
έλεγαν και ζητούσαν ένα άλλο CD-ROM. Σ’ αυτό που προτιµούσαν, προσπαθούσαν µε πείσµα να 
τα καταφέρουν.  
Η δασκάλα της τάξης είναι 50 ετών. ∆εν έχει κάνει ειδικές σπουδές στη ειδική αγωγή, αλλά 

εργάζεται πέντε χρόνια σε ειδικές τάξεις. ∆εν έχει υπολογιστή στο σπίτι, δεν γνωρίζει τίποτα από 
τη χρήση και λειτουργία τους και δεν έχει χρησιµοποιήσει ποτέ Η/Υ για τη διδασκαλία των 
µαθηµάτων. Πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες µπορούν να βοηθήσουν πολύ τα παιδιά µε 
µαθησιακές δυσκολίες αλλά ότι δεν αφορούν αυτή, αλλά τους νεότερους συναδέλφους της. Όµως 
όπως λεει:  «το µέλλον για αυτά τα παιδιά περνάει από τους υπολογιστές». 
 
Οι δάσκαλοι 
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα υπολογιστικά µέσα συνεισφέρουν στο να 

µετακινηθεί η διδασκαλία από το παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας σε σύγχρονα µοντέλα, 
µετασχηµατίζουν το παιδαγωγικό περιβάλλον της τάξης και συµβάλλουν στην πληρέστερη 
κατανόηση των εννοιών από τους µαθητές. Επισηµαίνουν όµως την ανάγκη επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, τη δηµιουργία κατάλληλων υπολογιστικών περιβαλλόντων και τη χρήση 
κατάλληλων λογισµικών. Τονίζουν δε, την έλλειψη εµπειρίας στη χρήση των υπολογιστών στη 
διδακτική πρακτική (Γιαλαµάς & Κασιµάτη, 2000). Από τις αντιδράσεις τους φαίνεται ότι ακόµα 
δεν έχουν διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη άποψη για το φαινόµενο των Νέων Τεχνολογιών και 
τη θέση των Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία και έτσι ελάχιστοι αξιοποιούν τις Νέες 
Τεχνολογίες στη διδασκαλία (Μπίκος, 1995).   
Και στη δική µας έρευνα φάνηκε ότι ο ρόλος του δασκάλου αλλάζει εντελώς στην τάξη µε τους 

υπολογιστές. Εδώ καλείται να συµβουλέψει, να συνεργαστεί, να καθοδηγήσει, να εστιάσει. 
Πολλές φορές βρεθήκαµε να ανατρέπουµε την πορεία συλλογισµού µιας οµάδας χωρίς να είµαστε 
σίγουροι για το αποτέλεσµα. Ήµασταν όλοι µία οµάδα που µαθαίναµε. Ο περισσότερο διαθέσιµος 
χρόνος και η πληθώρα διαθέσιµων πηγών δίνουν τη δυνατότητα στο δάσκαλο να επεξηγεί 
καλύτερα, χρησιµοποιώντας και παραδείγµατα, όλες τις διδακτικές ενότητες, να πετυχαίνει µια 
βαθύτερη κατανόηση του διδακτικού αντικειµένου και να τονίζει όλες τις πτυχές των θεµάτων που 
απορρέουν κατά την προσπάθεια επιτυχίας του διδακτικού στόχου.    
Παρατηρήσαµε ότι οι δάσκαλοι αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στους πιο ‘‘αδύνατους’’ 

µαθητές γιατί χάρη στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που τους δίνει σηµαντική βοήθεια, η 
συγκέντρωση της προσοχής σ’ αυτούς δεν καθυστερεί τους υπόλοιπους. Λειτουργούν 
περισσότερο σαν συνεργάτες µε τους µαθητές, παρά σαν αυθεντίες. Οι δάσκαλοι των ειδικών 
τάξεων πιστεύουν ότι οι νέες τεχνολογίες µπορούν να βοηθήσουν τα µέγιστα το παιδί µε 
µαθησιακές δυσκολίες, ενώ συµφωνούν πως είναι απαραίτητη η εισαγωγή και χρήση των 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία των µαθηµάτων στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Είναι υπέρ 
της ένταξη των παιδιών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στα κανονικά σχολεία µε παράλληλη 
βοήθεια από τις ειδικές τάξεις, ενώ ο ένας προτείνει το θεσµό του δεύτερου δασκάλου µέσα στην 
κανονική τάξη. 
Σηµαντικό ρόλο στη θετική αποδοχή των νέων τεχνολογιών παίζει η ηλικία και η τυχόν 

µετεκπαίδευση του δασκάλου της ειδικής τάξης, Όσο πιο νέος και όσο πιο επιµορφωµένος είναι, 
τόσο καλύτερα συνειδητοποιεί τη χρησιµότητα των νέων εποπτικών µέσων. Πιστεύουν ότι στόχος 
των εφαρµογών αυτών πρέπει να είναι να είναι η διευκόλυνση του µαθητή µε δυσκολίες στο 
γραπτό λόγο, ώστε να αναπτύξει εκείνες τις ικανότητες που θα του επιτρέψουν να αντιµετωπίσει 
αποτελεσµατικότερα τα προβλήµατά του και συγχρόνως ο εξοπλισµός του εκπαιδευτικού µε ένα 
ελκυστικό εργαλείο στην προσπάθεια του να παρέµβει µε επιτυχία στην αποκατάσταση αυτών των 
δυσκολιών. Επιθυµούν να έχουν στη διάθεσή τους πολλά φύλλα  εργασιών που µπορούν να 
δώσουν στα παιδιά για κατανόηση ή εµπέδωση.  
Όλοι δίνουν έµφαση στη σωστή επιµόρφωση τους γύρω από τις νέες τεχνολογίες, την οποία 

χαρακτηρίζουν αναγκαία. Προτιµούν δε, να γίνεται ενδοσχολικά από πρόσωπα µε γνώσεις, αλλά 
οικεία προς αυτούς (συνάδελφοι τους, καθηγητές δευτεροβάθµιας, κ.ά.). Υπάρχει ο 
προβληµατισµός µήπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αντικαταστήσει κάποτε το δάσκαλο, αλλά 
και µήπως τα παιδιά δε θα µπορούν στο µέλλον να κάνουν οτιδήποτε χωρίς αυτόν. Πιστεύουν πως 
πρέπει να υπάρξει σωστός σχεδιασµός από πλευράς ΥΠΕΠΘ για τη δυνατότητα χρησιµοποίησης 
του πολυδύναµου αυτού εργαλείου στην εκπαίδευση των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες. “Να 
χρησιµοποιήσουµε την πείρα των αναπτυγµένων χωρών στον τοµέα των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση” ακούστηκε από όλους. Προτείνουν για την επιλογή των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, που υλοποιούνται µε τη χρήση του υπολογιστή, να λαµβάνονται υπόψη η ηλικία 
του παιδιού, η ικανότητα αφοµοίωσης που διαθέτει, η ικανότητα οργάνωσης του χρόνου του, οι 
ανάγκες και οι δυνατότητές του. “Το σχολείο να έχει σαν παραµέτρους εκπαίδευσης τα 
συναισθήµατα, τις ανησυχίες και τις ιδιαιτερότητες των µαθητών και όχι µόνο τη στείρα γνώση’’, 
µας τόνισαν. 
Οι δάσκαλοι των ειδικών τάξεων χρειάζονται υποστήριξη από όλους τους συναδέλφους του 

σχολείου, τον ∆ιευθυντή και το Σχολικό Σύµβουλο. Θεωρούν σαν αρχικό στόχο της εισαγωγής 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο των νέων τεχνολογιών, πρώτα-πρώτα την εξοικείωση των µαθητών και των 
δασκάλων µε τη χρήση τους και στη συνέχεια την αξιοποίησή τους στην διαδικασία της µάθησης. 
Θα ήθελαν δε, να µπορούν να βρίσκουν στο διαδίκτυο διάφορα tests για τη Γλώσσα και τα 
Μαθηµατικά, ώστε να τα χρησιµοποιούν για περισσότερη εξάσκηση των παιδιών και 
εξατοµίκευση της διδασκαλίας τους. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
∆ιδάξαµε µε τη βοήθεια Ηλεκτρονικού υπολογιστή τις γραµµατικές ασκήσεις διδακτικών 

ενοτήτων των µαθηµάτων της Γλώσσας και των Μαθηµατικών. Η διδασκαλία ανέδειξε θετικό 
συσχετισµό του κινήτρου των παιδιών µε τη διδασκαλία µε τη βοήθεια υπολογιστή, καθώς και 
σηµαντική βελτίωση της επίδοσης των µαθητών/τριών που επωφελήθηκαν από τη διδασκαλία.  
Εντύπωση έκανε το γεγονός πως παιδιά που είχαν χαρακτηριστεί υπερ-κινητικά και πως η 
προσοχή τους διασπάται συχνά, έδειξαν συγκέντρωση σ’ αυτό που έκαναν και για αρκετή ώρα δεν 
κουνήθηκαν από τον υπολογιστή παίζοντας µε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Βέβαια αυτό δεν 
κράτησε πολύ σε σχέση µε άλλα παιδιά, αλλά πιστεύουµε πως αυτή η στάση τους είναι ένα 
µεγάλο βήµα προς την αντιµετώπιση των δυσκολιών τους. 
∆ιαπιστώσαµε πως µε τους υπολογιστές δίνονται ερεθίσµατα, προκαλείται το ενδιαφέρον, η 

διδασκαλία γίνεται πιο ευέλικτη και δεν υπάρχει η πλήξη του προβλέψιµου. Οι µαθητές δοµούν 
τις δικές τους ιδέες και παράλληλα επιτυγχάνεται εκµάθηση και ενσωµάτωση µεθόδων 
κατάκτησης της γνώσης και όχι επανάληψη και ξερή αποµνηµόνευση της. Το παιδί µε την 
καθοδήγηση και τη βοήθεια του δασκάλου κάνει υποθέσεις, υποβάλλει ερωτήµατα, παρουσιάζει 
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τα ζητούµενα, αναλύει τις έννοιες και θέτει τα πλαίσια της δράσης. Η έρευνά µας έδειξε πως η 
χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη πέτυχε: 
• Πληρέστερη και ευρύτερη κατανόηση του διδακτικού αντικειµένου 
• Πληρέστερη και ουσιαστικότερη πληροφόρηση 
• Πιο ουσιαστική επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών 
• Ανάπτυξη του διαλόγου και της συνεργασίας 

Άρα η χρήση των νέων τεχνολογιών µπορεί να βελτιώσει την ικανότητα µάθησης στα παιδιά µε 
µαθησιακές δυσκολίες. Υπάρχουν επίσης ειδικά προγράµµατα εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας 
µε τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν πολύ τους 
µαθητές που προέρχονται από άλλες χώρες και δε µιλάνε τα ελληνικά, όπως για παράδειγµα το 
“Ελληνοµάθεια” του πανεπιστηµίου Πατρών (Γεωργογιάννης, 2000, σ. 461).  
Βέβαια θα πρέπει να τονίσουµε τις διαφορές που υπήρχαν στην επίτευξη του διδακτικού στόχου 

µεταξύ αυτών των παιδιών που γνώριζαν καλά τη χρήση του υπολογιστή και ακόµα περισσότερο 
αυτών που είχαν στο σπίτι τους ηλεκτρονικό υπολογιστή και αυτών από την άλλη που πρώτη 
φορά ερχόταν σε επαφή µε τον Η/Υ. Τα παιδιά αυτά πέτυχαν περισσότερα πράγµατα, γι’ αυτό για 
να µην δηµιουργηθεί ένα νέο κενό, µια νέα κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευσή µας, πρέπει η 
πολιτεία να φροντίσει να είναι οικονοµικά εύκολη η προµήθεια του κατάλληλου υπολογιστικού 
εξοπλισµού από κάθε ελληνική οικογένεια, δίνοντας κατάλληλα κίνητρα, όπως φοροαπαλλαγές, 
δάνεια ή µαθητικές επιδοτήσεις. Ιδιαίτερα, αυτό γίνεται αναγκαίο στην περίπτωση των µαθητών 
µε µαθησιακές δυσκολίες, όπου η ύπαρξη ενός υπολογιστή στο σπίτι θα δώσει τη δυνατότητα για 
περισσότερη εκπαίδευση και εµπέδωση.   
Παρατηρήσαµε ότι η διδακτική προσέγγιση κάποιων ενοτήτων µε τη βοήθεια του διαδικτύου, 

παρέχει χρήση πηγών και πληροφοριών, τις οποίες διαχειρίζεται ο δάσκαλος, ενώ ο τρόπος 
διάταξης της τάξης, η εκπαιδευτική λειτουργία της και ο διδακτικός  ρόλος του δασκάλου 
συµβάλλουν  στη σωστή διαχείριση της µάθησης και στην ανάπτυξη της γλωσσικής-
επικοινωνιακής µάθησης. Τα παιδιά κάθονται σε µικρές οµάδες, παρατηρούν, επεξεργάζονται, 
σχολιάζουν τις πληροφορίες, καταγράφουν τα δεδοµένα, παράγουν έργο και έτσι αναπτύσσεται η 
κριτική άσκηση της σκέψης, η αιτιολόγηση και η δηµιουργικότητα. Μέσα από τις ερωτήσεις των 
προγραµµάτων, τα παραδείγµατα και τους πειραµατισµούς, προκαλείται ο διάλογος και η 
συζήτηση και γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές οι έννοιες που διδάσκονται. Εδώ πρέπει να 
τονίσουµε ότι µας βοήθησε το γεγονός ότι οι ειδικές τάξεις αποτελούνται από λίγα παιδιά σε 
σχέση µε τις κανονικές τάξεις και ήταν πολύ χρήσιµη η βοήθεια των δασκάλων των ειδικών 
τάξεων, σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Άρα για να πετύχουµε µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση απαιτούνται ολιγοµελή 
τµήµατα και η συµπαράσταση δασκάλων µε ειδικές γνώσεις πάνω στις Νέες Τεχνολογίες. 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη κατασκευής µε ευθύνη του Υπουργείου παιδείας 

και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιστοσελίδων ελληνικής προέλευσης στο διαδίκτυο µε 
θεµατικές ενότητες που θα απευθύνονται στα σχολεία µας και θα καλύπτουν όλο το φάσµα των 
διδασκοµένων µαθηµάτων και του αναλυτικού προγράµµατος καθώς και ‘‘τραπεζών 
πληροφοριών’’ που θα ανανεώνονται συνεχώς. 
Κατά τη διάρκεια της έρευνάς µας ξάφνιασε ευχάριστα ο ενθουσιασµός µε τον οποίο τα παιδιά 

αντιµετώπιζαν την αλληλεπίδραση µε τον υπολογιστή, η αυξηµένη προσοχή και η συµµετοχή των 
παιδιών, καθώς και η επίµονη προσπάθεια των παιδιών να απαντήσουν σωστά τις ασκήσεις. 
Παρουσίαζαν  δε, αυξηµένο ενδιαφέρον για το µάθηµα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων και 
ανάλογα µε το πρόγραµµα, καλλιεργήθηκε η ευγενής άµιλλα, αλλά και η συντροφικότητα µεταξύ 
των παιδιών που µοιραζόταν τον ίδιο υπολογιστή. Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες έλκονται 
από το απλό και γοητευτικό περιβάλλον της οθόνης και προσπαθούν µε ζήλο, ενώ τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα στον υπολογιστή επιτρέπουν στον κάθε µαθητή να προχωρά µε το 
δικό του ρυθµό. Αυξάνουν την προσπάθεια που καταβάλλουν αλλά και τη συµµετοχή τους. 
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Μεταξύ τους αναπτύχθηκε ο συναγωνισµός και συζητούσαν που έχει φτάσει ο καθένας. Όλα τα 
παιδιά δήλωσαν πως είναι ευχαριστηµένα και µεγάλο ρόλο σ’ αυτό έπαιξε το ότι αισθάνθηκαν να 
αποδεσµεύονται-σχετικά βέβαια- από τον άµεσο έλεγχο των ενηλίκων. Έδειξαν θετική 
προδιάθεση προς την εργασία µε τον υπολογιστή γιατί όπως δήλωσαν έπαιζαν ηλεκτρονικά 
παιχνίδια και τους φάνηκε κάτι το σχετικό. Έτσι κατάφεραν να εργάζονται, µπροστά στον 
υπολογιστή, µε τρόπο παραγωγικό αλλά συγχρόνως και ευχάριστο. Αισθάνονται άνετα στα 
µαθήµατα όταν χρησιµοποιούν υπολογιστή, νιώθουν λιγότερο φόβο και ανησυχία, γιατί έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν λάθη χωρίς να τα µαθαίνει όλη η τάξη ακόµα κι όταν τα σχολιάζει ο 
δάσκαλος, καθώς κάθε µαθητής είναι ιδιαίτερα απασχοληµένος µε τα δικά του προβλήµατα στον 
υπολογιστή.  
Είδαµε ότι όλες οι δραστηριότητες προκαλούσαν ευχαρίστηση στα παιδιά και δεν προκαλούσαν 

την ανία γιατί ήταν διαφορετικές και ανταποκρινόταν στο επίπεδο των δυνατοτήτων τους. Άρα 
πρέπει ο δάσκαλος να φροντίζει ώστε οι δραστηριότητες µε τη χρήση των υπολογιστών και των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων να έχουν πολυµορφία και να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες και 
στις ανάγκες του κάθε µαθητή. Ακόµα το παιδί να µπορεί να επιλέγει, για νιώθει ελεύθερο και να 
αντλεί ευχαρίστηση από τις δραστηριότητες που του προτείνονται. Τέλος και ο χώρος πρέπει να 
είναι κατάλληλος και να υπάρχει σωστή διάταξη του εξοπλισµού και των υπόλοιπων αντικειµένων 
της τάξης.  
Οι πιο καλοί µαθητές όχι µόνο αφήνουν τους “αδύνατους” να προσπαθήσουν µε τον υπολογιστή 

αλλά και χωρίς να σχολιάζουν τους βοηθούν µέσα σε κλίµα αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης. 
Παρατηρήσαµε, επίσης, ότι στις µεγαλύτερες ηλικίες έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα γιατί τα 
παιδιά µπορούν να συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα χωρίς να αποσπάται η προσοχή 
τους και γιατί χρησιµοποιούν πιο εύκολα το πληκτρολόγιο και τα περιφερειακά εξαρτήµατα. Να 
τονίσουµε εδώ πως πρέπει να σχεδιάζονται οι υπολογιστές και τα εξαρτήµατά τους και µε 
γνώµονα τα παιδιά, γιατί είναι κατασκευασµένοι για το σωµατότυπο του ενήλικα, µε αποτέλεσµα 
τα παιδιά να δυσκολεύονται κατά τη χρήση τους (παράδειγµα το “ποντίκι” του υπολογιστή που 
είναι µεγάλο και δύσχρηστο για την παιδική παλάµη). 
Τα στοιχεία που προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών στα CD-ROMs και στα sites του 

διαδικτύου, είναι τα παιχνίδια, η µίµηση ζωντανής κίνησης (animation), τα γραφικά, τα χρώµατα 
και ο ήχος. «Να έχουν πράγµατα που είναι για τα παιδιά», δήλωσαν τα περισσότερα όταν 
ρωτήθηκαν για τα προγράµµατα που προτιµούν, ενώ στο σύνολό τους εντυπωσιάστηκαν από την 
ιστοσελίδα της εταιρίας Disney (http://www. Disney.com) καθώς και από την ιστοσελίδα στην 
ελληνική γλώσσα µε θέµατα για παιδιά, που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.netkids.gr. 
Οι νέες τεχνολογίες συµβάλλουν στη µάθηση, αλλά δεν µπορούµε να πούµε σε ποιο µάθηµα 

περισσότερο και σε ποιο λιγότερο, ούτε αν είναι σταθερή σε κάποια ηλικία. Τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα εξαρτώνται και από τον τρόπο διδασκαλίας, το διδακτικό στυλ, το µάθηµα και 
γενικά από τις παιδαγωγικές πρακτικές. Ακόµα το ακατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό αποτελεί 
εµπόδιο για τη µάθηση. 
∆ιαπιστώσαµε ότι µερικές φορές τα παιδιά συνηθίζουν στην εύκολη λύση της πληκτρολόγησης, 

στο οποίο το πρόγραµµα του υπολογιστή διορθώνει και την ορθογραφία συγχρόνως, καθώς και 
των πράξεων στα µαθηµατικά που το παιδί προτιµάει να τις κάνει γρήγορα στον υπολογιστή. Ο 
κίνδυνος είναι η µείωση της φαντασίας και της δηµιουργικότητας του παιδιού, γιατί όλα τα 
προγράµµατα έχουν µια συγκεκριµένη τυπολογία και τεχνοτροπία. Πολλές φορές τα παιδιά 
«πέφτουν µε τα µούτρα» στον υπολογιστή και ξεχνιούνται και αποµονώνονται. 
Το εκπαιδευτικό βάρος κάθε µαθήµατος αυξάνει µε τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Οι µαθητές συγκεντρώνουν πιο εύκολα την προσοχή τους στην εργασία τους και ο δάσκαλος 
αναβαθµίζει την ποιότητα της διδασκαλίας του. Όλοι οι µαθητές ασχολούνταν πολύ χρόνο µε 
διάφορες δραστηριότητες (ακόµα και οι µικρότεροι σε ηλικία). Το στοιχείο του απρόβλεπτου και 
του µη καθορισµένου που δίνουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στον υπολογιστή δίνει ποικιλία 
και αυξάνει τις προκλήσεις κατά τη µαθησιακή διαδικασία. Όταν οι µαθητές τα καταφέρνουν µε 
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τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και έχουν επιτυχίες, εκδηλώνονται πιο έντονα, και δείχνουν µεγάλη 
περηφάνια και ικανοποίηση.  
Η τάξη κινητοποιήθηκε καθώς υπήρξαν περιστάσεις επικοινωνίας. Υπήρχε κίνητρο απόκτησης 

της γνώσης. Στην παραδοσιακή τάξη η αφόρµηση γίνεται σε µεγάλο βαθµό τεχνητά. Κατά τη 
διδασκαλία µε τη βοήθεια του Η/Υ έχουµε την ευκαιρία να προσεγγίσουµε τη διαδικασία σκέψης 
των µαθητών µας και να τους διευκολύνουµε στην αναζήτηση γνώσης και εξαγωγή 
συµπερασµάτων. Τα ενδεχόµενα λάθη των µαθητών µας είναι αξιοποιήσιµα καθώς µπορούν να 
διευρύνουν την έρευνά µας. 
Χρειάζεται περισσότερη και πιο πλατειά έρευνα στα θέµατα αυτά. Η έρευνα πρέπει να 

συµπεριλάβει και τα τµήµατα ένταξης και τις συνήθεις σχολικές τάξεις, σε όσο το µεγαλύτερο 
αριθµό γίνεται, για να βγουν και συµπεράσµατα αντιπροσωπευτικά της ελληνικής 
πραγµατικότητας. Θα βοηθούσε η έρευνα να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετικό εκπαιδευτικό 
λογισµικό και να διαρκέσει µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 
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