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Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές  

ως µέσο αντιµετώπισης  

των µαθησιακών δυσκολιών 
 

Φανταστείτε µία τάξη του µέλλοντος. Σίγουρα ο καθένας έχει µια διαφορετική 

εικόνα για αυτήν την τάξη. Σίγουρα όµως σε όλων την εικόνα υπάρχει ένα κοινό 

συστατικό: η ενσωµάτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών όχι µόνο ως παρουσία στο 

χώρο αλλά και ως καθηµερινό εργαλείο δουλειάς και µάθησης. Σε πολλές χώρες της 

Ευρώπης αυτή η εικόνα δεν απέχει πολύ από την πραγµατικότητα. Στη χώρα µας, όµως, 

αν εξαιρέσουµε το µάθηµα της πληροφορικής καθώς και κάποια µεµονωµένα 

πειραµατικά προγράµµατα ακόµη αυτή η εικόνα ανήκει στο µέλλον.  

 Η δικιά µου µελλοντική ΄΄ιδανική’’ τάξη έχει ακόµη ένα επιπλέον σηµαντικό 

συστατικό. Την ένταξη µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες-ακόµη και κάποιων µαθητών 

που σήµερα φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Και δεν αναφέροµαι σε µία ένταξη µόνο ως 

φυσική παρουσία των µαθητών µέσα στη τάξη αλλά µία ουσιαστική συµµετοχή στη 

καθηµερινή διαδικασία µάθησης. 

 Αυτή η εργασία θα διερευνήσει το το ρόλο που µπορούν να παίξουν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές ώστε να διευκολύνουν την ένταξη των παιδιών µε µαθησιακές 

δυσκολίες στα σχολεία και να µειώσουν τις διαφορές που αυτά τα παιδιά αντιµετωπίζουν 

στην κατάκτηση της γνώσης σε σχέση µε τους υπόλοιπους συµµαθητές τους. 

Ο ρόλος των υπολογιστών στην εκπαίδευση 
 

 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κερδίζουν µέρα µε τη µέρα όλο και σηµαντικότερο 

ρόλο στη ζωή µας. Έχουν ήδη αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούµε και δουλεύουµε 

(Mendrinos, 1997). Η λογική συνέπεια είναι να αλλάξουν και τη φύση της εκπαίδευσης 

καθώς και τις δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύσσουν οι µαθητές µας (Detheridge, 

1996). Η ύπαρξη του επεξεργαστή κειµένου έχει αντικαταστήσει τις χειρόγραφες 

εργασίες, κάνοντας µε τον τρόπο αυτό τον καλό γραφικό χαρακτήρα και όλες τις 

δεξιότητες που σχετίζονται µε ένα εµφανίσιµο χειρόγραφο λιγότερο αναγκαίες. 
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Επιπλέον, εφόσον τα κοµπιουτεράκια µπορούν να κάνουν ακόµη και τις πιο πολύπλοκες 

πράξεις µε φοβερή ακρίβεια, οι δεξιότητες που χρειάζονται πλέον είναι αυτές της 

λογικής σκέψης και της εκτίµησης για το ποια πράξη πρέπει να γίνει. Ταυτόχρονα οι 

µαθητές θα πρέπει να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους στην έρευνα και στην κρίση του 

µεγάλου αριθµού πληροφοριών που είναι διαθέσιµες µέσω CD-ROM, βάσεων 

δεδοµένων και του Internet (Detheridge, 1996). 

 Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες δίνει σε κάθε µαθητή τη γνώση και τη 

δύναµη να γίνει ένα ενεργό µέλος της κοινωνίας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ενώ 

αποτελούν πηγή για ένα µεγάλο αριθµό πληροφοριών, παράλληλα είναι και το µέσο, το 

οποίο διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ακόµη και για τα πιο 

‘’ αποκλεισµένα’’ µέλη της κοινωνίας µας, αφού τους δίνει τις ίδιες ευκαιρίες µε όλους 

τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους στην εκπαίδευση, στη δουλειά, στην 

κοινωνικοποίηση, στην προσωπική εξέλιξη. (Detheridge, 1996). Μέσα στα πλαίσια αυτά, 

δηλαδή, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µπορούν να γίνουν ένας τρόπος να πετύχουµε, σε 

σηµαντικό βαθµό, την κοινωνική ισότητα. 

 Ένας επιπλέον λόγος που ενισχύει τον εκπαιδευτικό ρόλο των υπολογιστών είναι 

το γεγονός ότι τα παιδιά αγαπούν τα computers (Rooms, 2000). Κι όπως πολύ σοφά 

παρατήρησε ο Sigmund Papert, ένας από τους πρωτοπόρους της εισαγωγής των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία, ‘’ τα παιδιά µαθαίνουν ό,τι αγαπούν’’ (Papert, 

1980)! Έχω δει παιδιά που προτιµούσαν να χάσουν το διάλειµµά τους προκειµένου να 

δουλέψουν στον υπολογιστή. Έχω επίσης δει µαθητές µε σηµαντικές δυσκολίες στην 

κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης, οι οποίοι όµως γνωρίζουν να χειρίζονται τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και µπορούν ακόµη και να τον συνδέσουν µε τα ηχεία ή τον 

εκτυπωτή. 

 Η βιβλιογραφία είναι ενθουσιώδης υπέρ των υπολογιστών. Ένα από τα 

σηµαντικότερα επιχειρήµατα είναι ότι η τεχνολογία µπορεί να απελευθερώσει τον 

µαθητή, να τον κάνει πιο ανεξάρτητο και αυτόνοµο, δίνοντάς του έλεγχο της µαθησιακής 

διαδικασίας και µειώνοντας την ανάγκη για παρουσία δασκάλου (Davis et al., 1997). 

∆ηλαδή η διαδικασία της µάθησης µετατρέπεται από παθητική σε ενεργητική 

(Κελεσίδης, 1998). Επιπλέον, η ερευνητική και ευέλικτη φύση του υπολογιστή τον κάνει 

ένα δυνατό εργαλείο, το οποίο µπορεί να υπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες και 
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διαφορετικούς τρόπους µάθησης (Scrimshaw, 1997 και Meadows and Leask, 2000). 

Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του υπολογιστή: 

� στην αύξηση της προσοχής και στην προσήλωση του µαθητή στην εργασία που 

κάνει (Underwood, 2000), 

� στην διευκόλυνση της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης µεταξύ συµµαθητών 

(Crompton and Mann, 1996), 

� στη δηµιουργία κινήτρων για µάθηση (Crompton and Mann, 1996), 

� στη δηµιουργία ευκαιριών για επιπλέον εξάσκηση (Underwood, 2000) και 

� στην αύξηση της αυτοεκτίµησης (Crompton and Mann, 1996). 

 

Ο ρόλος των υπολογιστών στην εκπαίδευση παιδιών µε 
Μαθησιακές ∆υσκολίες 

 
 Η J. Day (1995) περιγράφει τρεις τρόπους µε τους οποίους οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές µπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στη µάθηση: 

� αποµακρύνοντας τα ‘’ φυσικά’’ εµπόδια, δηλαδή κυρίως εµπόδια που έχουν σχέση µε 

δυσκολίες κινητικότητας (physical access), 

� παρουσιάζοντας τα µαθήµατα µε διαφορετικούς τρόπους (cognitive access), 

� υποστηρίζοντας τους µαθητές σε ιδιαίτερους τοµείς δυσκολιών (supportive access). 

Ο C. Singleton (1994) περιγράφει µια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση στις απόψεις 

που αφορούν στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία µαθητών µε 

δυσλεξία: ‘’ θεραπεία και µάθηση’’ από τη µία πλευρά και ‘’ πρόσβαση και υποστήριξη’’ 

από την άλλη.∆ηλαδή, θεωρεί ότι οι ερευνητές και οι εκπαιδευτικοί που έχουν ασχοληθεί 

µε το θέµα χωρίζονται σε δύο οµάδες: α) αυτούς που αντιµετωπίζουν τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως µέθοδο διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων και β) εκείνους 

που τους αντιµετωπίζουν απλά ως ένα µέσο που δίνει πρόσβαση στα καθηµερινά 

µαθήµατα. Ο ίδιος ο Singleton υιοθετεί µια πιο εκπαιδευτική προσέγγιση. Υποστηρίζει 

ότι τόσο η θεραπεία και η µάθηση όσο και η υποστήριξη και πρόσβαση των µαθητών 

είναι εξίσου σηµαντικές. Γι’ αυτό η λέξη κλειδί για τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών για παιδιά µε δυσλεξία είναι η λέξη ‘’ διαφοροποίηση’’. Ένας µαθητής 
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µπορεί να χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση µέσω κατάλληλων προγραµµάτων, ώστε να 

κατακτήσει µία δεξιότητα, ένας άλλος µπορεί απλά να χρειάζεται τη χρήση επεξεργστή 

κειµένου για να διευκολύνει τη συµµετοχή του στη τάξη κι ένας τρίτος µπορεί να έχει 

ανάγκη και τα δύο. 

Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα της χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών µε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες είναι η δύναµή τους να δίνουν κίνητρο 

για µάθηση (Brooks, 1997). Επιπλέον ενισχύοντας τη συγκέντρωση της προσοχής 

βοηθούν τους µαθητές να δείξουν πόσο πραγµατικά έχουν κατανοήσει κάτι (Detheridge, 

1996). Εξίσου σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι η δουλειά στο computer είναι µια 

προσωπική ενασχόληση η οποία µειώνει την έκθεση του µαθητή σε αρνητική κριτική 

ενώπιον των συµµαθητών του (Brooks, 1997). Άλλωστε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 

είναι µία µηχανή και µία κριτική εκ µέρους της µηχανής αυτής είναι λιγότερο µειωτική 

από µία ανθρώπινη κριτική εκ µέρους του δασκάλου. Επίσης, οι υπολογιστές 

προσφέρουν µεγάλο βαθµό εξάσκησης, εφόσον δεν κουράζονται και µπορούν να δείξουν 

µεγαλύτερη υποµονή από ένα δάσκαλο, δίνοντας τη δυνατότητα στους µαθητές να 

µαθαίνουν στους δικούς τους ρυθµούς (Rooms, 2000). Τέλος, οι υπολογιστές παρέχουν 

στους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες αυτό που έχουν ανάγκη: εργασίες σε µικρά 

διαδοχικά βήµατα (Detheridge, 1996). Αυτή η στρατηγική της κατάτµησης σε µικρά 

βήµατα έχει αποδειχτεί ότι είναι ένας επιτυχηµένος τρόπος διδασκαλίας για παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες.                           

 

Γράφοντας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
 
 Το γράψιµο για ένα µαθητή µε δυσλεξία είναι µια επίπονη εργασία. Το να γράψει 

ένα κείµενο σε χαρτί σηµαίνει ότι πρέπει να συνδυάσει τις δύσκολες διαδικασίες του 

γραψίµατος (µε το χέρι), της ορθογραφίας και της επιλογής περιεχοµένου. Ένας µαθητής 

µε κακό γραφικό χαρακτήρα και δυσκολίες στην ορθογραφία µπορεί να έχει πολλές 

ενδιαφέρουσες ιδέες, όµως οι ιδέες αυτές χάνονται καθώς προσπαθεί να ξεπεράσει τις 

δυσκολίες του µε το γράψιµο. Το αποτέλεσµα στο χαρτί συνήθως δεν αντιπροσωπεύει τις 

πραγµατικές δυνατότητες του µαθητή (Crivelli, 2000). Μέσα στα πλαίσια αυτά η 

βοήθεια του επεξεργαστή κειµένου στον υπολογιστή µπορεί να είναι ανεκτίµητη. 
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Πρώτον γιατί ο µαθητής µπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα µικρό κοµµάτι δουλειάς κάθε 

φορά (Thomson and Watkins, 1998). ∆εύτερον, γιατί το να βρει ένας µαθητής µε 

δυσλεξία το σωστό γράµµα από το πληκτρολόγιο είναι πιο εύκολο από το να πρέπει να 

το ανακαλέσει από τη µνήµη του (McKeown, 2000). Επιπλέον ο επεξεργαστής του δίνει 

τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο γραπτό του, να µεταφέρει λέξεις και προτάσεις, 

χωρίς µουντζούρες και σβησίµατα. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να εκφράζει τις σκέψεις 

του, να φανερώνει τις πραγµατικές του ιδέες και να τις αναπτύσσει, χωρίς το φόβο της 

κακής εµφάνισης του γραπτού (Detheridge, 1996 και BECTa, 2001a). 

Για µαθητές µε πιο σοβαρές δυσκολίες στο γράψιµο, υπάρχουν προγράµµατα που 

µπορούν να προβλέψουν τη λέξη που θα ακολουθήσει, καθώς και προγράµµατα που 

ονοµάζονται ‘’ τράπεζες λέξεων’’. Τέτοια προγράµµατα µπορούν να αποδειχτούν πολύ 

χρήσιµα και να βοηθήσουν το µαθητή να εκφράσει πιο ολοκληρωµένα τις σκέψεις του 

χωρίς να αφήνει κενά και µισές λέξεις (BECTa, 2001b). Εξίσου χρήσιµοι µπορούν να 

είναι ως εργαλεία και οι διορθωτές κειµένου. Παρότι πολλοί υποστηρίζουν ότι µε τους 

διορθωτές ο µαθητής δεν θα µάθει ορθογραφία και µπορεί να εξαρτηθεί πλήρως από 

αυτούς, η βιβλιογραφία δίνει επιχειρήµατα υπέρ της χρήσης τέτοιων προγραµµάτων. 

Είναι γεγονός ότι προσφέρουν στους µαθητές µεγαλύτερη αυτονοµία (Detheridge, 1996) 

ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την ορθογραφία (McKeown,2000). Βέβαια οι παραδοσιακοί 

διορθωτές δεν µπορούν να προβλέψουν όλα τα ‘’ δυσλεξικά λάθη’’ (Thomson and 

Watkins, 1998 και Pedler, 2001). Παρόλ’ αυτά όµως µπορούν να αναγνωρίσουν και να 

υποδείξουν στο µαθητή τις λέξεις που χρειάζονται διόρθωση. Ένα ακόµη 

κειµενογραφικό εργαλείο που µπορεί να φανεί χρήσιµο είναι το Thesaurus, το οποίο δίνει 

συνώνυµα και µπορεί να ενισχύσει την κατανόηση νέων λέξεων σχετίζοντάς τες µε ήδη 

γνωστές λέξεις (Detheridge, 1996). Η µόνη δυσκολία µε αυτά τα εργαλεία είναι ότι 

χρειάζονται χρόνο και προσπάθεια για να διδαχτούν οι µαθητές τη χρήση τους. 

Χάρη στις παραπάνω δυνατότητες ενός κειµενογράφου το αποτέλεσµα της 

δουλειάς είναι ‘’ καθαρό’’, απαλλαγµένο από ακαταλαβίστικες λέξεις και κακή εµφάνιση. 

Είναι οργανωµένο και ευπαρουσίαστο και κάνει τον µαθητή, που µέχρι τώρα έχει 

συνηθίσει στην αποτυχία, να είναι περήφανος για τη δουλειά του (Crivelli, 2000 και 

McKeown, 2000). 
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Ένα άλλο σηµαντικό κοµµάτι στο οποίο οι υπολογιστές µπορούν να βοηθήσουν 

τα παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες είναι η ορθογραφία και η κατάκτηση της 

γραφής. Προγράµµατα εξάσκησης µέσω παιχνιδιού ή µέσω ασκήσεων µπορούν να 

δώσουν κίνητρο στα παιδιά αυτά να εξασκήσουν και να βελτιώσουν την ορθογραφία 

τους. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν ένα πολυαισθητηριακό 

περιβάλλον µάθησης αφού οι µαθητές βλέπουν τη λέξη, την ακούν και µετά πρέπει να τη 

γράψουν (Crivelli, 2000). Η δαχτυλογράφηση µιας λέξης φαίνεται πως είναι ωφέλιµη, 

καθώς, πρώτον οι µαθητές µαθαίνουν υποδειγµατικές κινήσεις των δαχτύλων, οι οποίες 

τους βοηθούν να θυµούνται τη σωστή ορθογραφία, ενώ δεύτερον βοηθάει τη σύνδεση 

ήχου-γραφήµατος (Thomson and Watkins, 1998).  

 

Ανάγνωση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
 
 Οι µαθητές µε δυσλεξία αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες στην κατάκτηση της 

ανάγνωσης. Κι ακόµη κι όταν µε πολλούς κόπους κατακτήσουν την ανάγνωση η σχέση 

τους µε τα βιβλία δεν είναι η καλύτερη. Οι έρευνες για την αποτελεσµατικότητα του 

υπολογιστή στη διδασκαλία της ανάγνωσης δείχνουν ότι και σε αυτό τον τοµέα οι 

υπολογιστές µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό κι αποτελεσµατικό βοήθηµα (Miller et 

al., 1994, Lewin, 2000, Nicolson et al., 2000). Υπάρχουν και στην ελληνική αγορά 

κάποια CD-ROM που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 Απαραίτητα στοιχεία ενός τέτοιου προγράµµατος, ώστε να είναι αποτελεσµατικό 

µε τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες είναι: 

� η αλληλεπίδραση µεταξύ υπολογιστή και µαθητή 

� η υπογράµµιση των λέξεων που διαβάζονται από τον εκφωνητή 

� ο απόλυτος έλεγχος από την πλευρά του µαθητή 

� οι ζωντανές εικόνες και οι ήχοι. 

Καθώς οι λέξεις υπογραµµίζονται ενώ διαβάζονται διευκολύνειτα η σύνδεση φθόγγων 

και γραφηµάτων (Adam and Wild, 1997). Κάποια προγράµµατα µπορεί να επιτρέπουν 

στο χρήστη να κάνει κλικ πάνω σε µία άγνωστη λέξη µε σκοπό να ακούσει µία 

συνώνυµη ή µια επεξήγησή της (Crivelli, 2000), βελτιώνοντας έτσι το λεξιλόγιό του. Το 

πιο σηµαντικό πάντως στοιχείο αυτών των προγραµµάτων είναι το γεγονός ότι 
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προσφέρουν την αναγνωστική διαδικασία σε µικρά βήµατα (Miller et all., 1994) καθώς 

κι ότι δίνουν κίνητρο για ανάγνωση (Lewin, 1995 και Nicolson et al., 2000).  

 

Επικοινωνία µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
 
 Οι δυσκολίες λόγου και οµιλίας όχι µόνο περιθωριοποιούν το µαθητή αλλά και 

του στερούν το δικαίωµα να εκφέρει την άποψή του. Αρχικός στόχος κάθε δασκάλου θα 

πρέπει να είναι να του δώσει ‘’ φωνή’’ (BECTa, 2001a). Η τεχνολογία µπορεί να δώσει 

λύσεις και σε αυτόν τον τοµέα. Για παράδειγµα ο µαθητής µπορεί να δαχτυλογραφήσει 

µία λέξη και το computer να την αρθρώσει. Με τον τρόπο αυτό ο µαθητής όχι µόνο 

µπορεί να συµµετέχει στο καθηµερινό µάθηµα αλλά και να αλληλεπιδρά και να 

επικοινωνεί µε τους συµµαθητές του. Επιπλέον για παιδιά που δεν µπορούν να µιλήσουν 

ένας ειδικός διακόπτης µπορεί να αποτελέσει µέσο για να δείξουν µια επιλογή ή να 

δώσουν οδηγίες στον υπολογιστή (Banes and Coles, 1995). 

 

Κινητικές δυσκολίες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
 
 Η τεχνολογία και τα computers αποτελούν ένα ισχυρό µέσο για τους µαθητές µε 

κινητικές δυσκολίες. Για παράδειγµα, η δαχτυλογράφηση έχει αποδειχτεί ότι ενισχύει 

την ακρίβεια στις κινήσεις σε παιδιά µε δυσκολίες λεπτής κινητικότητας. Επιπλέον, 

προγράµµατα µε δυνατότητα πρόβλεψης κάνουν την διαδικασία της γραφής λίγοτερο  

επίπονη για παιδιά που µπορούν µόνο να χτυπήσουν 2-3 πλήκτρα το λεπτό(McKeown, 

2000). Για τις ακόµη πιο σοβαρές περιπτώσεις υπάρχουν ειδικοί διακόπτες που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν αντί για το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Έτσι όχι µόνο ενισχύεται η 

αυτονοµία του µαθητή αλλά διδάσκεται και η σχέση ενέργειας – αποτελέσµατος 

(Detheridge, 1996). ∆ηλαδή για παιδιά µε σοβαρές νοητικές και κινητικές δυσκολίες η 

χρήση ενός τέτοιου διακόπτη µπορεί να αποτελέσει τρόπο επικοινωνίας µε το 

περιβάλλον, αφού πατώντας το διακόπτη µπορούν να εµφανίσουν για παράδειγµα µια 

εικόνα από ένα ποτήρι νερό, ώστε να γνωστοποιήσουν τη δίψα τους. H Αναγνώριση 

Φωνής µπορεί κι αυτή να γίνει ένα χρήσιµο εργαλείο για παιδιά µε σοβαρές κινητικές 
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δυσκολίες. Τέτοια προγράµµατα µετατρέπουν το λόγο σε κείµενο και διευκολύνουν το 

χειρισµό του υπολογιστή µέσω φωνητικών εντολών (BECTa, 2001b).  

 Τέλος, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τόσο 

µεγάλη που µπορεί να δηµιουργήσει το κατάλληλο εργαλείο για τον κάθε µαθητή. Για 

παράδειγµα, συνάντησα πριν δύο χρόνια, σε ένα ειδικό σχολείο µία περίπτωση πολύ 

ενδιαφέρουσα. Ένα παιδί παράλυτο που µπορούσε να κουνήσει µόνο το λαιµό και το 

κεφάλι του. Αυτό το παιδί έγραφε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω ενός εικονικού 

πληκτρολογίου το οποίο εµφανιζόταν στην άκρη της οθόνης του υπολογιστή. Η επιλογή 

των γραµµάτων γινόταν µέσω ενός διακόπτη που λειτουργούσε ως ποντίκι και που ο 

µαθητής το χειριζόταν µε το πιγούνι του. Αυτή η συσκευή ήταν αποκλειστικά 

σχεδιασµένη για εκείνον και το ακόµη πιο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι είχε 

συνεργαστεί µε τον κατασκευαστή για το σχεδιασµό της! 

 

Ένταξη και ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
 
 Ήδη στις παραπάνω ενότητες έχουν αναφερθεί τρόποι και παραδείγµατα που 

µπορούν να ενισχύσουν την ουσιαστική παρουσία των µαθητών µε µαθησιακές 

δυσκολίες µέσα στην τάξη µε τη βοήθεια των υπολογιστών, είτε δίνοντάς τους την 

ευκαιρία να εξασκήσουν µία δεξιότητα είτε δίνοντάς τους τον τρόπο να κάνουν την ίδια 

εργασία µε τους συµµαθητές τους µε διαφορετικό τρόπο, πιο φιλικό προς τις ανάγκες 

τους. Όµως η πραγµατική ένταξη προϋποθέτει και την αποδοχή των παιδιών αυτών από 

τους συµµαθητές τους. Ένα παιδί που µπορεί να συµµετέχει στο µάθηµα γιατί του έχει 

επιτραπεί να γράφει στον υπολογιστή κι όχι στο χαρτί αλλά που έχει περιθωριοποιηθεί 

από τους συνοµήλικους του γιατί είναι ‘’ διαφορετικό’’ δεν είναι πραγµατικά ενταγµένο. 

Είναι σηµαντικό να διδάξουµε τους µαθητές µας να δέχονται και να εκτιµούν τη 

διαφορετικότητα αλλά και να δίνουµε ευκαιρίες στα παιδιά να αλληλεπιδρούν και να 

µαθαίνουν το ένα από το άλλο.  

Είναι πολύ σηµαντικό για τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες να έχουν 

πρόσβαση σε εργαλεία που χρησιµοποιούν και οι υπόλοιποι συµµαθητές τους και σε 

προγράµµατα που διευκολύνουν τη συµµετοχή τους στις ίδιες ασχολίες (Detheridge, 

1996). Υπάρχουν πολλές εργασίες στον υπολογιστή που µπορούν να ενισχύσουν τη 
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συνεργασία µεταξύ µαθητών µε διαφορετικές δεξιότητες. Για παράδειγµα οι 

παρουσιάσεις µε multimedia προγράµµατα, το γράψιµο σε ζευγάρια καθώς και το 

διάβασµα σε ζευγάρια (Detheridge, 1996 και Fletcher-Campbell, 2000). Τέτοιου είδους 

εργασίες ενισχύουν τη συνεργασία και την επικοινωνία µεταξύ των µαθητών. Οι µαθητές 

µπορούν να διδάξουν ο ένας τον άλλο ορθογραφία, ανάγνωση αλλά και δεξιότητες 

σχετικές µε το χειρισµό των υπολογιστών. Όµως για να έχουν επιτυχία τέτοιες 

δραστηριότητες πρέπει οι µαθητές να διδαχτούν τους κανόνες της συνεργασίας και να 

µάθουν να εκτιµούν την οµαδική δουλειά. 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη σωστή χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 
 
 Όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, έτσι και η εργασία στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή πρέπει να στηρίζεται στις ανάγκες του µαθητή και να έχει 

συγκεκριµένο εκπαιδευτικό στόχο. (Detheridge, 1996). Ο στόχος αυτός µπορεί να είναι η 

εισαγωγή µιας νέας µαθησιακής ενότητας, η ενίσχυση µιας ήδη γνωστής ή ακόµη και η 

επιβράβευση του µαθητή για τη σωστή του διαγωγή. Η εµπειρία έχει δείξει ότι η δουλειά 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποτελεί πολύ δυνατό µέσο επαίνου και επιβράβευσης για 

τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες.  

 Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη σωστή χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι η ανθρώπινη παρουσία. Καταρχήν ο δάσκαλος είναι 

αυτός που σχεδιάζει κι επιλέγει τις εργασίες που θα κάνουν οι µαθητές στον υπολογιστή, 

βοηθάει το µαθητή να κατανοήσει την εργασία, εξηγεί τον εκπαιδευτικό της στόχο αλλά 

και ενισχύει τη µάθηση µε παράλληλες εργασίες µακριά από το computer (Scrimshaw, 

1997 και McFarlane, 1997). Παρότι η δουλειά στον υπολογιστή είναι πιο αυτόνοµη 

εργασία, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο ανθρώπινος έπαινος και η προτροπή είναι πιο 

σηµαντικά για τους µαθητές µας από τον έπαινο και την προτροπή µιας µηχανής. Σε 

καµία περίπτωση δεν θα ήταν σωστό να θεωρήσουµε ότι οι υπολογιστές µπορούν να 

αντικαταστήσουν τους δασκάλους. Αντίθετα, µπορούν να γίνουν πολύ ισχυρά εργαλεία 

στα χέρια τους όταν χρησιµοποιούνται µε τους σωστούς εκπαιδευτικούς στόχους 

(Higgins and Johns, 1984).  
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Επίλογος 
  

 Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν µεγάλες 

δυνατότητες να µας βοηθήσουν στην εκπαίδευση των παιδιών µε όλων των ειδών τις 

µαθησιακές ανάγκες. Όµως αυτές οι δυνατότητες µπορεί να παραµείνουν µια απλή 

προοπτική εάν όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 

ώστε να εφαρµόσουµε διαφορετικές και δηµιουργικές λύσεις σύµφωνες µε τις ανάγκες 

των µαθητών µας. Καταρχήν το πρώτο που χρειάζεται είναι ένα πιο ανοικτό και ευέλικτο 

αναλυτικό σχολικό πρόγραµµα. Ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι απαραίτητο και για την 

ουσιαστικότερη ένταξη των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες στην τάξη (Σιδέρη-

Ζωνίου, 2001) αλλά και για την αποτελεσµατικότερη εισαγωγή των υπολογιστών στο 

καθηµερινό µάθηµα (Κελεσίδης, 1998). ∆εύτερον, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα 

πρέπει να επιµορφωθούν, ώστε να µην αντιµετωπίζουν τόσο επιφυλακτικά τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθηµερινή σχολική πράξη(Κελεσίδης, 1998). Τα δύο 

σηµαντικά αυτά βήµατα σε συνδυασµό µε τον σχεδιασµό προγραµµάτων σύµφωνων µε 

τις ανάγκες των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες µπορούν να µας δώσουν πιο 

αποτελεσµατικούς τρόπους να βοηθήσουµε αυτή την ιδιαίτερη οµάδα µαθητών. 
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