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Εισαγωγή 
 

     Η εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό στο οποίο έχουν δικαίωµα πρόσβασης όλοι οι άν-

θρωποι ανεξάρτητα από τη νοητική ή τη σωµατική τους κατάσταση. Οι µαθητές µε µαθησια-

κές δυσκολίες και Α.µεΑ. παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, ώστε να µην µπορούν να α-

ντιµετωπισθούν µέσα στην τάξη όπως οι υπόλοιποι µαθητές. Γι’ αυτό χρειάζονται ιδιαίτερη 

βοήθεια από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν ειδικές γνώσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

σηµαντικές προσπάθειες για τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση τόσο για τα παιδιά 

µε σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες, όσο και για τα παιδιά που παρουσιάζουν διάφορα οργανι-

κά προβλήµατα. Είναι γεγονός ότι µε τον υπολογιστή δηµιουργείται ένα ελκυστικό περιβάλ-

λον, το οποίο ασκεί µια ιδιαίτερη γοητεία σε όλα τα παιδιά. Έτσι λοιπόν µε τη βοήθεια κα-

τάλληλων λογισµικών και ειδικού υποστηρικτικού υλικού οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες 

µπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση.   

     Στην εργασία αυτή αναφέρονται οι βασικές αρχές θεωριών µάθησης που ενσωµατώνονται 

σε εκπαιδευτικά λογισµικά, επισηµαίνονται τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην 

εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές ανάγκες και γίνεται ειδική αναφορά σε εκπαιδευτικά λο-

γισµικά που προορίζονται για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και Α.µεΑ. και είναι αναρ-

τηµένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας (e-yliko).  
 

Περιπτώσεις µαθητών µε ειδικές ανάγκες 
 

     Περιπτώσεις µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και Α.µεΑ. που µπορούν να βοηθηθούν 

µε κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισµικά ή ειδικό υποστηρικτικό υλικό είναι παιδιά που παρου-

σιάζουν: 

1. Μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά αυτά έχουν ένα πολύ αργό ρυθµό µάθησης σε σχέ-

ση µε τα κανονικά παιδιά χωρίς να έχουν απαραίτητα κάποια εµφανή σωµατική ανα-

πηρία.  

2. Τύφλωση ή µερική όραση. 

3. Κώφωση ή βαρηκοΐα. 

4. Κινητικά προβλήµατα. 

5. Αυτισµό. Τα άτοµα αυτά έχουν µια αναπτυξιακή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από 

µειωµένη ικανότητα επικοινωνίας µε άλλα άτοµα καθώς και από περιορισµένη και 

στερεότυπη συµπεριφορά.  

6. ∆υσλεξία. Τα άτοµα αυτά, λόγω ορισµένων ανατοµικών ιδιαιτεροτήτων του εγκεφά-

λου, αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και στην κατανόηση κειµένων.   
 

Βασικές Θεωρίες Μάθησης και Υπολογιστές 
 

1. Συµπεριφορισµός 
 

     Σύµφωνα µε τους οπαδούς του συµπεριφορισµού έχουν µεγάλη σηµασία οι αλλαγές που 

συµβαίνουν στη συµπεριφορά του µαθητή κατά τη διάρκεια της µάθησης, δηλαδή το τι µπο-
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ρεί να κάνει ο µαθητής ως αποτέλεσµα µιας κατάλληλης οργάνωσης του µαθησιακού περι-

βάλλοντος.  

     Ο σηµαντικότερος µηχανισµός της µάθησης κατά τους συµπεριφοριστές είναι η ενίσχυση 

της επιθυµητής συµπεριφοράς. Η µάθηση συντελείται µέσω της αµοιβής στην περίπτωση επι-

τυχούς απάντησης (θετική ενίσχυση), ή µε αποδοκιµασία στην περίπτωση λανθασµένης απά-

ντησης (αρνητική ενίσχυση). 

     Ο Skinner είναι από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους του συµπεριφορισµού. Σε αντί-

θεση µε τον Pavlov, υποστηρίζει ότι η συµπεριφορά δεν πρέπει να αποδίδεται σε κάποιο ανε-

ξάρτητο ερέθισµα, αλλά να θεωρείται ως αποτέλεσµα εσωτερικών επενεργειών του οργανι-

σµού. Η θεωρία του ονοµάστηκε ενεργός ή συντελεστική µάθηση. 

     Βασικός άξονας των απόψεων του Skinner είναι η άποψη ότι αν ορισµένη αντίδραση ακο-

λουθείται από κάποιο θετικό ερέθισµα, η πιθανότητα να επαναληφθεί σε ανάλογες περιπτώ-

σεις η ίδια συµπεριφορά αυξάνεται. Αν, αντίθετα, µια ορισµένη συµπεριφορά δεν συνοδεύε-

ται από κάποια ενίσχυση, τότε παύει σιγά-σιγά να εκδηλώνεται. Για να έχει αποτελέσµατα η 

ενίσχυση πρέπει να είναι άµεση. Πρέπει επίσης να έχει φροντίσει ο εκπαιδευτής να ερευνήσει 

ποια είναι κάθε φορά η κατάλληλη ενίσχυση για το κάθε άτοµο (Ράπτης, Ράπτη, 1999). 

     Ο Skinner υπήρξε ο πρόδροµος των µηχανών διδασκαλίας πριν ακόµα αναπτυχθούν τα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα µε τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πί-

στευε ότι οι µηχανές αυτές θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν περιβάλλοντα ευνοϊκά για τη 

µάθηση που θα ανέτρεπαν τα µειονεκτήµατα του σχολικού συστήµατος, εφόσον θα ασχολού-

νταν µε τις απαντήσεις των µαθητών και θα ενίσχυαν τις σωστές απαντήσεις αµέσως µετά τη 

διατύπωσή τους, κάτι που δε γινόταν στο πλαίσιο µιας συνηθισµένης διδασκαλίας. Πίστευε 

επίσης ότι οι διδακτικές µηχανές θα µπορούσαν να εφαρµόσουν ορισµένες γενικές αρχές της 

διδασκαλίας, η οποία θα στηριζόταν στον προγραµµατισµό των διαδοχικών ερωτήσεων προς 

το µαθητή. Για τον παραπάνω λόγο η διδασκαλία αυτή ονοµάστηκε προγραµµατισµένη διδα-

σκαλία.  

     Κατά τη διδασκαλία λοιπόν µε τη βοήθεια του υπολογιστή µπορούν να αξιοποιηθούν ορι-

σµένα θετικά στοιχεία του συµπεριφορισµού, όπως η καθοδήγηση των µαθητών προς την ε-

πίτευξη των διδακτικών στόχων µέσω της επιβράβευσης των σωστών απαντήσεων ή της απο-

δοκιµασίας των λανθασµένων.    
 

2. ∆οµητισµός 
 

     Ο δοµητισµός στο χώρο της Πληροφορικής υιοθετήθηκε από τον Papert, πατέρα της 

γλώσσας προγραµµατισµού Logo. Κατά τον δοµητισµό η προσέγγιση της µάθησης γίνεται µε 

την ενεργό συµµετοχή του µαθητή. Ο µαθητής µε τη συµµετοχή του ανακαλύπτει τρόπους µε 

τους οποίους «χτίζει» τη γνώση. Ο µαθητής µαθαίνει µέσω της ανακάλυψης, της δράσης, της 

εµπειρίας και της κριτικής σκέψης. Ο ρόλος του δασκάλου είναι κυρίως συµβουλευτικός και 

καθοδηγητικός. Εδώ, σε αντίθεση µε τον συµπεριφορισµό, αναγνωρίζεται η σηµασία του λά-

θους όπου κατά τη διάρκεια της διόρθωσής του ο µαθητής µαθαίνει. 

     Η δόµηση της γνώσης κατά τον δοµητισµό δεν ανήκει αποκλειστικά και µόνο σε µία θεω-

ρία. Οι ρίζες του απλώνονται σε πολλές θεωρητικές προσεγγίσεις. Έτσι, διακρίνουµε τρεις 

βασικές αρχές της προσέγγισης της γνώσης, που είναι: 

1. Κάθε άτοµο δηµιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις στηριζόµενο στις προσωπικές του 

εµπειρίες, οπότε δεν υπάρχει µοναδική αναπαράσταση της γνώσης (Kant, Dewey, Piaget, 

Vygotsky). 

2. Κάθε µαθητής µαθαίνει µε τον δικό του τρόπο µέσω ενεργού εξερεύνησης και η µάθηση 

συντελείται όταν η εξερεύνηση του µαθητή αποκαλύπτει ανακολουθίες µεταξύ της υπάρ-

χουσας αναπαράστασης της γνώσης και της εµπειρίας του (Piaget, συµµόρφωση-

αφοµοίωση). Την ίδια αρχή υποστήριξε και ο Bruner µε την θεωρία της ανακαλυπτικής 

µάθησης.  
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3. Η µάθηση συντελείται µέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, που παρέχει τα εργαλεία της γνώ-

σης. Η αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών και ανάµεσα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς είναι 

χαρακτηριστικό στοιχείο της µαθησιακής διαδικασίας (Vygotsky).   

Οι νέες τεχνολογίες  των υπολογιστών παρέχουν πολλές δυνατότητες για τη δηµιουργία περι-

βαλλόντων δοµητικής µάθησης.    
 

Χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικά Λογισµικά  
 

     Ο υπολογιστής είναι το µοναδικό µηχάνηµα που έχει δηµιουργηθεί µια ολόκληρη επιστή-

µη γύρω από αυτό, η Πληροφορική. Θα ήταν αδιανόητο λοιπόν οι τεχνολογίες της πληροφο-

ρίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) να µην χρησιµοποιηθούν στην εκπαίδευση. Πράγµατι, α-

ληθινή πρόκληση για τις Τ.Π.Ε. υπήρξε το παιδαγωγικό αίτηµα για τη χρήση τους στην εκ-

παίδευση στο οποίο και ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία. Ο υπολογιστής, πέρα από γνωστικό α-

ντικείµενο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως πηγή πληροφόρησης και επικοινωνίας, ως επο-

πτικό µέσο διδασκαλίας, αλλά και ως νοητικό εργαλείο µε την ανάπτυξη ανάλογων µοντέλων 

διδασκαλίας. Ωστόσο, στην βιβλιογραφία καταγράφονται τόσο θετικά όσο και αρνητικά 

στοιχεία σχετικά µε την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση. Μερικά από αυτά εί-

ναι: 

Α΄ Πλεονεκτήµατα    

1. Ευνοείται η εξατοµικευµένη και διαφοροποιηµένη διδασκαλία, διότι υπάρχει η δυνα-

τότητα προσαρµογής στους προσωπικούς ρυθµούς µάθησης και τα ενδιαφέροντα του 

κάθε µαθητή.  

2. ∆ηµιουργείται ένα ελκυστικό και φιλικό περιβάλλον για τον µαθητή που τον παρακι-

νεί για µάθηση, µε αποτέλεσµα να παρακινούνται για µάθηση ακόµη και οι µαθητές 

που δεν ανταποκρίνονται στο σύνηθες µοντέλο διδασκαλίας. 

3. Προσφέρεται αµοιβαία επικοινωνία µαθητή-υπολογιστή (αλληλεπίδραση). Ο µαθητής 

καλείται να σκεφθεί και να απαντήσει και ο υπολογιστής να τον επιβραβεύσει ή να 

τον διορθώσει και να του υποδείξει την ορθή απάντηση. 

4. Περιορίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού και ενισχύεται ο έλεγχος της µαθησιακής δι-

αδικασίας από τους µαθητές. 

5. Παρέχεται η δυνατότητα πειραµατισµού και έρευνας και υποστηρίζεται ο µαθητής να 

αναπτύξει µεθοδικό και επιστηµονικό τρόπο σκέψης. 

Β΄ Μειονεκτήµατα  

1. Αποµονώνονται και αποξενώνονται οι µαθητές. 

2. Απαιτείται ανάλογη υποδοµή, η οποία πολλές φορές δεν διατίθεται, διότι είναι δαπα-

νηρή. 

3. Πολλά εκπαιδευτικά λογισµικά κατασκευάζονται από µη ειδικούς, οι οποίοι δεν λαµ-

βάνουν υπόψη τους τις θεωρίες µάθησης και τα ερευνητικά αποτελέσµατα της ψυχο-

λογίας και της παιδαγωγικής.  

4. Τα προγράµµατα ίσως να µην είναι προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες µιας τάξης, 

αφού δεν κατασκευάζονται από τον διδάσκοντα στην τάξη αυτή. 

5. ∆ηµιουργείται αίσθηση εξάρτησης του µαθητή από τον υπολογιστή µε συνέπεια να 

µειώνεται η εµπιστοσύνη στις δικές του δυνάµεις.   
       

Εκπαιδευτικά Λογισµικά για παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και Α.µεΑ.  
 

     Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του υπολογιστή παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες και µέσα για 

τη σωµατική, γνωστική, συναισθηµατική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. «Ο Η/Υ στην Ειδική Αγωγή, εφοδιασµένος µε κατάλληλα πε-

ριφερειακά και τα κατάλληλα προγράµµατα (software), δεν βοηθάει µόνο στη διαδικασία ξε-

περάσµατος των µαθησιακών δυσκολιών που δηµιουργεί η ύπαρξη της συγκεκριµένης ανα-

πηρίας ή µειονεκτήµατος, αλλά επιπλέον µπορεί να αποκαλύψει πτυχές και δυνατότητες του 
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παιδιού που παρέµειναν αναξιοποίητες, λόγω της κύριας αναπηρίας/µειονεξίας αυτού» (Πα-

πάς, 1989). «Ο Η/Υ δίνει πολλές ευκαιρίες στα άτοµα µε ειδικές ικανότητες µε αποτέλεσµα 

τα οφέλη να είναι πολλά, γιατί οι µαθητές παίρνουν στα χέρια τους την ίδια τους τη µάθηση 

και εργάζονται µε τους δικούς τους ρυθµούς» (Ράπτης, Ράπτη, 1999).  

     Με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε., οι οποίες δηµιουργούν συνθήκες εξατοµικευµένης µάθη-

σης, µπορούν να επιτευχθούν συγκεκριµένοι µαθησιακοί στόχοι στα άτοµα µε ειδικές ανά-

γκες. Αυτό οφείλεται στο ότι το οπτικοακουστικό περιβάλλον που δηµιουργεί το χρησιµοποι-

ούµενο λογισµικό προσελκύει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών αυτών. Μπορεί να 

προσαρµόζεται στις προσωπικές τους ανάγκες και να επαναλαµβάνεται µία κατάσταση όσες 

φορές το επιθυµεί ο χρήστης. Ακόµη, εξασφαλίζονται συνθήκες δηµιουργικότητας και επι-

βράβευσης για το παιδί µε συνέπεια να του προκαλείται το αίσθηµα της επιτυχίας και να ενι-

σχύεται η αυτοεκτίµησή του.  

     Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία 

γνώσεων και δεξιοτήτων σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Ανάλογα µε το πρόβληµα που έχει το 

κάθε παιδί θα πρέπει να συντάσσεται αντίστοιχο λογισµικό µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

κατά περίπτωση ή να εφοδιάζεται και να ενισχύεται ο υπολογιστής µε το ανάλογο υλικό το 

οποίο να καλύπτει τις αδυναµίες του. Έτσι όλοι οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες µπορούν να 

έχουν υποστηρικτική βοήθεια. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λογισµικών ή το ειδικό υλι-

κό κατά περίπτωση έχουν ως εξής:                 

      «Μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηµατικές διαταραχές, νοητική στέρηση και γνω-

στικές αναπηρίες: δίνεται έµφαση σε κατάλληλα σχεδιασµένο εκπαιδευτικό λογισµικό, αλλά 

και σε βίντεο, σε χρήση ειδικών πληκτρολογίων, σε βιβλία µε πολυµέσα που είναι αποθηκευ-

µένα σε ψηφιακούς δίσκους, σε λογισµικό µετατροπής κειµένου σε οµιλία, σε σαρωτές λέξε-

ων, σε λογισµικό αναγνώρισης φωνής, σε λογισµικό πρόβλεψης λέξεων, κ.ά.  

     Αυτισµός: δίνεται έµφαση σε ειδικό εκπαιδευτικό λογισµικό µε εικόνα, ήχο και κινούµενη 

εικόνα, το οποίο µπορεί να προσελκύσει και να αποσπάσει την προσοχή, αλλά και σε λογι-

σµικό ελεύθερου περιεχοµένου, όπως π.χ. λογισµικό ζωγραφικής.  

     Προβλήµατα όρασης: δίνεται κύρια έµφαση σε εκπαιδευτικό λογισµικό µε τον ήχο ως 

κύριο φορέα µεταφοράς πληροφορίας, σε λογισµικό µεγέθυνσης εικόνας, αλλά και σε περι-

φερειακά µε αισθητήρες, σε αναγνώστες κειµένου οθόνης ή σε λογισµικό µετατροπής κειµέ-

νου σε οµιλία, σε σαρωτές αναγνώρισης χαρακτήρων και κυκλώµατα σύνθεσης φωνής, κ.ά.  

     Προβλήµατα ακοής: δίνεται έµφαση σε εκπαιδευτικό λογισµικό µε εικόνα και κινούµενη 

εικόνα ως φορέων µεταφοράς πληροφορίας, αλλά και σε συστήµατα ενισχυτών ήχου (FM), 

σε υποτιτλισµό τµηµάτων εικόνας σε αντικατάσταση των ηχητικών µηνυµάτων, σε περιφε-

ρειακά γραφικού ανασχηµατισµού ήχων, κ.ά.  

     Κινητικά προβλήµατα: δίνεται έµφαση σε θέµατα ευκολίας χρήσης αλλά και σε συνο-

δευτικό ειδικό υλικό (hardware), όπως κύκλωµα σύνθεσης φωνής, ή άλλο, το οποίο επιτρέπει 

την εύκολη επικοινωνία χρήστη – υπολογιστή» (Παναγιωτακόπουλος, 2013).   
 

     Το Υπουργείο Παιδείας δίνει µεγάλη σηµασία στην υποστήριξη της εκπαίδευσης µαθητών 

µε ειδικές ανάγκες µε τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. και γι’ αυτό έχει αναρτήσει στο e-yliko στην 

ιστοσελίδα:  

                              http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_soft.aspx     

 

διάφορα λογισµικά που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό, όπως τα παρακάτω: 
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1.  Μικροί καλλιτέχνες σε δράση:   
 

      
 

Είναι ένα λογισµικό µε ενσωµατωµένες τις θεωρίες µάθησης του συµπεριφορισµού και του 

δοµητισµού και µε ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, µουσικής, κειµένων, εικόνων και έργων 

τέχνης. ∆ιατηρεί αµείωτο το ενδιαφέρον των µαθητών µέσα από την αλληλεπίδραση υπολο-

γιστή-µαθητή και προσαρµόζεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες των µαθητών, έτσι 

ώστε όλοι οι µαθητές να έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Προσεγγίζει τη γνώση µε βιωµα-

τικό τρόπο ενισχύοντας και τη δηµιουργικότητα των µαθητών.   

Ενδείκνυται για µαθητές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και για παιδιά µε µαθησιακές δυ-

σκολίες και Α.µεΑ..  

 

2.  Μαθαίνω να κυκλοφορώ µε ασφάλεια 
 

  

 

Το «Μαθαίνω να κυκλοφορώ µε ασφάλεια» αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) µε απλά και δηµιουργικά µαθήµατα και µε ενσωµατωµένες τις θεωρί-

ες µάθησης του συµπεριφορισµού και του δοµητισµού επιτυγχάνει ένα άµεσο µαθησιακό αποτέ-

λεσµα µέσα από ένα εξαιρετικό οπτικοακουστικό περιβάλλον.   

Περιλαµβάνει µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής, ζωγραφική, βιντεοµαθήµατα, παζλ, εικόνες, 

ποδήλατο, µουσική, δηµιουργικά και γνωστικά παιγνίδια και γενικά πρωτότυπες και εντυπωσια-

κές δραστηριότητες.                                                   
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3.   ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ µε ΑΞΙΑ  
 

  

 

Είναι ένα λογισµικό µε ενσωµατωµένες τις θεωρίες µάθησης του συµπεριφορισµού και του δοµη-

τισµού κατασκευασµένο για τη διδασκαλία των κερµάτων του ευρώ σε παιδιά µε σοβαρές δυσκο-

λίες µάθησης, µειωµένης ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής καθώς και σε παιδιά που µαθη-

σιακά βρίσκονται στο στάδιο των προαναγνωστικών δεξιοτήτων, της προγραφικής ανάπτυξης, των 

προµαθηµατικών εννοιών και του προφορικού λόγου των τριών λέξεων. Με καλά σχεδιασµένα 

παιχνίδια και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες διδάσκονται και επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι 

της αναγνώρισης των κερµάτων καθώς και της αγοραστικής τους αξίας από µαθητές των παραπά-

νω κατηγοριών.  

 

4.  Αριθµοµαχίες / Εικονόλεξα 
 

 

 
 

 

Είναι ένα λογισµικό µε ενσωµατωµένες τις θεωρίες µάθησης του συµπεριφορισµού και του δο-

µητισµού και περιλαµβάνει δραστηριότητες για την εξάσκηση των µαθητών µε µαθησιακές δυ-

σκολίες σε βασικά θέµατα υποδοµής της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και των µαθηµατικών. 

∆ίνει τη δυνατότητα στο κάθε παιδί να εξασκείται και να µαθαίνει εξατοµικευµένα και στον εκ-

παιδευτικό να παρακολουθεί µε διακριτό τρόπο την προσπάθεια κάθε µαθητή και εποµένως να 

τον καθοδηγεί ανάλογα µε τις ιδιαίτερες µαθησιακές του ανάγκες.     

 

Επίλογος 
 

     Σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκ-

παίδευση µαθητών µε ειδικές ανάγκες είναι αποτελεσµατική ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο πρό-

βληµα αδυναµίας του κάθε παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή κα-
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λούνται να αντιµετωπίσουν το πολυδιάστατο πρόβληµα των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Γι’ αυ-

τό θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις, ώστε να µπορούν να επισηµαίνουν το πρόβληµα του 

κάθε παιδιού και να προσδιορίζουν τον τρόπο αντιµετώπισής του εφαρµόζοντας τις νέες τεχνο-

λογίες. Επίσης, τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και οι ειδικοί θα πρέπει να συνεχίσουν την παρα-

γωγή λογισµικού και νέου υποστηρικτικού υλικού σύµφωνα µε τα ερευνητικά συµπεράσµατα 

της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της ιατρικής, της κοινωνιολογίας και άλλων επιστηµών µε 

σκοπό την εκπαίδευση και βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ατόµων.     
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