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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Είναι γεγονός, ότι στον τοµέα της εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια 
στη χώρα µας, έχουν γίνει πολύ σηµαντικές προσπάθειες για ένταξη 
στη δηµόσια εκπαίδευση  ατόµων µε ειδικές ανάγκες . Φυσικά είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια προκειµένου να 
διασαφηνιστούν  οι  στόχοι της εκπαίδευσης  αυτών των µαθητών 
και να σχ εδιαστούν κατάλληλα προγράµµατα που θα υποστηρίζονται και από την 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή . 7  Η εργασία µου επιχειρεί µια προσέγγιση στην 
αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση ατόµων µε  ειδικές ανάγκες.  Η αναγκαιότητα για την εισαγωγή 
των ΤΠΕ σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, σπάει τα εµπόδια µειονεξίας και φέρν ει 
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες πιο κοντά στην ένταξη τους στην εκπαιδευτική κοινότητα 
και την κοινωνική τους ενσωµάτωση , µε επιτυχία 4. Παράγοντας για την επιτυχία αυτή, 
είναι η αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτή, η δηµιουργία ενός υποστηρικτικού µηχανισµού 
από την πολιτε ία, διάθεση  πόρων, επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση  των 
εκπαιδευτών ,  σωστό προγραµµ ατισµό  και αξιολόγησ η.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ειδική Αγωγή, µειονεξία, ενσωµάτωση, Έξυπνες συσκευές, 
προσβασιµότητα, εργαλείο γνώσης  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Υπάρχουν πάνω από 750 εκατοµµύρια άτοµα στον κόσµο που ανήκουν στην 
κατηγορία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ή αναπηρία).  Στην Ελλάδα  ένα στα δέκα 
παιδιά είναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες. Από τα κύρια εµπόδια που αντιµετωπίζουν τα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι η αρνητική στάση και η προκατάληψη της κοινωνίας.  
Πρέπει 2 να αλλάξουν στερεότυπα, νοοτροπίες και συµπεριφορές που οδηγούν στον 
αποκλεισµό. 
 Ο σεβασµός στη διαφορετικότητα και η ίση µεταχείριση πρέπει να διαµορφώνουν την 
πραγµατικότητα που αντανακλάται στην καθηµερινή ζωή όλων των πολιτών. Είναι 
σηµαντική ευκαιρία για να αποδειχθούν όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις 
ειδικές ανάγκες. Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους ότι οι πολιτικές και τα 
προγράµµατα για αυτά τα άτοµα αποτελούν διάσταση της κοινωνικής ανάπτυξης την 
οποία καλούνται όλοι, πολίτες και πολιτεία, να στηρίξουν και να ενισχύσουν. 
Αποτελούν πολύτιµη δύναµη της κάθε οργανωµένης, δηµοκρατικής και πολιτισµένης 
κοινωνίας η οποία οφείλει να προσφέρει στους πολίτες της, την ισότητα ευκαιριών. 
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Απαιτείται 2 µία πολύπλευρη στρατηγική που να επικεντρώνεται στο δικαίωµα των 
ατόµων µε εδικές ανάγκες να συµµετέχουν πλήρως και ισάξια στην ενεργό κοινωνία, 
σε όλες τις µορφές της και σε όλα τα επίπεδα. 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
  Στις τελευταίες δεκαετίες η προσέγγιση στρέφεται περισσότερο στο ζήτηµα των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες κάτω από την άποψη των δικαιωµάτων. Οι πρώτες 
παρεµβάσεις προωθήθηκαν από τα  Ηνωµένα Έθνη (ΗΕ) κατά την διάρκεια της 
δεκαετίας του ΄80. Ήδη το 1975 εγκρίθηκε ένα ψήφισµα το οποίο περιέχει δήλωση που 
αφορά τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Το γεγονός που οδήγησε 
αργότερα στην ανάπτυξη των πολιτικών και των οδηγιών για τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες ήταν ο προσδιορισµός τους από την γενική συνέλευση το 1981 ως διεθνές 
έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες  και επακόλουθο άνοιγµα της δεκαετίας του 1983-
1992 ως δεκαετία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
Το σηµαντικότερο σηµείο του διεθνούς έτους των ατόµων µε ειδικές ανάγκες  ήταν το 
παγκόσµιο πρόγραµµα των επεµβάσεων για τα άτοµα αυτά το 1982, το οποίο 
καθορίζει τις σηµαντικές αρχές στον τοµέα της πρόληψης και της αποκατάστασης, και 
δίνει έµφαση στο δικαίωµα των ατόµων αυτών να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες µε τους 
άλλους πολίτες. Η δεκαετία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες έδωσε µια ακόµα 
µεγαλύτερη ώθηση, καθώς η γενική συνέλευση των ΗΕ ενέκρινε ένα ψήφισµα για 
τυποποιηµένους κανόνες σχετικά µε την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. 
Αν και ήταν µη δεσµευτικό νοµικά, αυτό το ψήφισµα συστήνει έντονα στις 
κυβερνήσεις την υιοθέτηση των πολιτικών στην χορήγηση των ίσων δικαιωµάτων και 
των ευκαιριών, καθώς και τα ίσα καθήκοντα στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες . 
Στις 20 ∆εκεµβρίου 1993 τα ΗΕ θέσπισαν ένα σύνολο τυποποιηµένων κανόνων  που 
προβλέπουν ίσες ευκαιρίες στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Καλύπτουν όλες τις πτυχές 
της ζωής ενός ατόµου µε ειδικές ανάγκες και είναι δοµηµένο σε 22 κανόνες που 
οµαδοποιούνται κάτω από 4 προσεγγίσεις. 

· Βασικοί όροι για µια πλήρη συµµετοχή 
· Τοµείς που εξετάζονται για µια πλήρη συµµετοχή 
· Ενέργειες που λαµβάνονται 
· Μηχανισµοί 

 
Το σύνολο των κανόνων  είναι βασισµένο στις επεµβάσεις και στην προσφορά των 
υπηρεσιών που απαιτείται για να εξασφαλίσει ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
µπορούν να έχουν πρόσβαση σε θεµελιώδη δικαιώµατα. Να βελτιωθεί η 
πληροφόρηση των ατόµων ως προς την δυνατότητα τους , οι τοπικές πρωτοβουλίες 
και ενισχυτικές εγκαταστάσεις για την συµµετοχής τους στην κοινωνική ζωή. 
Καθιερώνει την ανάγκη να παρασχεθεί όλη η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για την 
αποκατάσταση δηλαδή την διαδικασία που στοχεύει στην διευκόλυνση των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες για να βελτιώσει τις φυσικές, αισθητηριακές διανοητικές και 
κοινωνικές δυνατότητες τους. 
Επίσης στην ανάγκη να παρασχεθούν τα εργαλεία και τη βοήθεια που απαιτείται για 
να επιτύχει και να διατηρήσει τα δίκαια πρότυπα ζωής. Αφορά ειδικότερα  τις 



    ∆∆ιιααττααρρααχχέέςς  σσττηηνν   ΌΌρραασσηη  
      ΕΕλλααττττωω µµααττιικκήή  ΑΑκκοοήή  
      ΣΣωω µµααττιικκήή  ΑΑννααππηηρρίίαα  
      ∆∆ιιααττααρρααχχέέςς  ττοουυ  ΛΛόόγγοουυ  
      ∆∆ιιααττααρρααχχέέςς  σσττηηνν   ΜΜάάθθηησσηη  
      ∆∆ιιααττααρρααχχέέςς  σσττηηνν   σσυυµµππεερριιφφοορράά  

      ΝΝοοηηττιικκήή  ΑΑννεεππάάρρκκεειιαα  

προσθέσεις και τις ενισχύσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µειώσουν τα 
µειονεκτήµατα που προέρχονται από την ανικανότητα και προσαρµοσµένα σχέδια 
βοήθειας. 
Στους τοµείς επέµβασης εξετάζονται τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
στις διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής: φυσική δυνατότητα πρόσβασης στις θέσεις 
και πρόσβαση στις πληροφορίες, δικαίωµα στη µελέτη, δικαίωµα στην εργασία 
και γενικά σε όλες τις δραστηριότητες. Πρόσβαση στην ενηµέρωση και την 
επικοινωνία: πληροφορίες για τα προγράµµατα, θεραπεία, ενισχυτικές πολιτικές. Αυτό 
υπονοεί την εκµετάλλευση τω ν ΤΠΕ.  Το δικαίωµα να µελετήσει πρέπει να χορηγηθεί 
µε την εισαγωγή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις κανονικές σχολικές 
βαθµίδες, όσο είναι εφαρµόσιµο. Οι ειδικές σειρές µαθηµάτων πρέπει να καθιερωθούν 
όπότε το σχολικό σύστηµα δεν µπορεί να αφήσει ένα µαθητή µε ειδικές ανάγκες να 
τοποθετηθεί σε ένα κανονικό σχολείο. 
Το Ιούλιο του 1996 (εποχή που µπαίνει το internet στην ζωή µας) η Επιτροπή εξέδωσε 
µια ανακοίνωση σχετικά µε την ισότητα της ευκαιρίας για τους ανθρώπους µε ειδικές 
ανάγκες ως «νέα στρατηγική»  
Η ∆ιακήρυξη της Μαδρίτης 2 (τις 23 Μαρτίου 2002 στην Μαδρίτη) είναι ένα 
χειροπιαστό αποτέλεσµα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Αναπηρία , που 
προσδιορίζει το εννοιολογικό πλαίσιο δράσης για το 2003 σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και υποδεικνύει συγκεκριµένες προτάσεις προς όλους 
τους εµπλεκόµενους φορείς, που θα επιφέρουν ισότητα για όλες τις κατηγορίες ατόµων 
µε αναπηρία και τις οικογένειες τους. 
Στην Ελλάδα τόσο ο νόµος 2817/2000 για την ειδική αγωγή όσο και για όλα τα κράτη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ʼτοµο µε ειδικές ανάγκες είναι εκείνο που ξεχωρίζει, που 
διαφέρει αισθητά από τους άλλους, που αποκλίνει από το κανονικό. Η απόκλιση αυτή 
µπορεί να είναι προς τα άνω ή προς τα κάτω.  1 Γενικά άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες είναι 
όλα τα άτοµα µε µειονεκτήµατα στο σύνολο της προσωπικότητας τους. 
 
Οι κυριότερες κατηγορίες αφορούν άτοµα µε προβλήµατα: 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
Σύµφωνα µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ, κ. Γ. 
Βαρδακαστάνη, 2003 ) 2, η εκπαίδευση µπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό 



 
Μειονεξία 4 

Το κοινωνικό µειονέκτηµα 
για ένα άτοµο που 
προκύπτει από 
ανεπάρκεια ή ανικανότητα 
που περιορίζει ή εµποδίζει 
την εκπλήρωση ενός 
ρόλου που θεωρείται 
φυσιολογικός σε σχέση µε 
την ηλικία, το φύλο, τους 
κοινωνικούς και 
πολιτικούς παράγοντες 

ρόλο στην διάδοση του µηνύµατος της κατανόησης και της αποδοχής των 
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, συµβάλλοντας στην αποµάκρυνση των φόβων, 
των µύθων και των εσφαλµένων αντιλήψεων και υποστηρίζοντας την προσπάθεια 
ολόκληρης της κοινότητας. Η εκπαιδευτική εφευρετικότητα µπορεί να βοηθήσει τους 
µαθητές να αναπτύξουν µια αίσθηση ατοµικότητας σε σχέση µε την αναπηρία, τη δική 
τους ή και των άλλων να προσεγγίσουν τη διαφορά µε θετικό τρόπο. Είναι 
απαραίτητο να επιτύχουµε µία εκπαίδευση για όλους, βασισµένη στις αρχές της 
πλήρους συµµετοχής και ισότητας. Η εκπαίδευση παίζει βασικό ρόλο στο καθορισµό 
του µέλλοντος του καθενός, τόσο σε προσωπική βάση όσο και σε κοινωνική και 
επαγγελµατική. Συνεπώς, το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να συµβάλει στην 
προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, που θα επιτρέψει στα παιδιά και τους 
νέους µε αναπηρία να γίνουν  όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητοι. 
 
ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΝΩΣΗΣ 
Οι ΤΠΕ έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην εργασία και στην καθηµερινή ζωή 
µας. Αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο εργαλείο της σύγχρονης εκπαίδευσης. 
Λειτουργούν καταλυτικά, επηρεάζουν τη δοµή του σχολείου και κατά ουσία 
συµβάλλουν στην τροποποίηση και στην αναµόρφωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Οι ΤΠΕ έχουν εισέλθει στο Ελληνικό Σχολείο από το 1984. Ξεκίνησαν µε την 
εισαγωγή του µαθήµατος Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείµενο σε ορισµένες τάξεις 
του γυµνασίου και του λυκείου9. Όµως οι αυξανόµενες ανάγκες της επαγγελµατικής 
κατάρτισης  και η εξέλιξη οδήγησαν σε γενικευµένη εισαγωγή. Προγραµµατίστηκαν 
και υλοποιήθηκαν σειρά έργων για την επέκταση των ΤΠΕ ως εργαλείο διδασκαλίας 
και µάθησης για όλα τα γνωστικά αντικείµενα. Με συνεργασία των εκπαιδευτικών 
φορέων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας η χρήση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση, τόσο στην γενική όσο και στην 
ειδική, αποτελεί αναµφισβήτητη 
πραγµατικότητα. Φυσικά δεν εννοείται ότι η 
είσοδος και η χρήση των ΤΠΕ στην ειδική 
αγωγή θα έχει την µορφή εκπαιδευτικού 
εργαλείου. Εννοείται φυσικά ότι απαιτεί µια 
νέα µορφή ανάπτυξης της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας. 
Η καθαυτή λειτουργία των ΤΠΕ4 στην 
εκπαίδευση και ειδικότερα στην Ειδική 
Αγωγή συνίσταται στην εκµετάλλευση των 
θετικών στοιχείων που παρέχουν ανάλογα µε 
το διδακτικό αντικείµενο και τους στόχους σε συνάρτηση µε τις ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε κατηγορίας µαθητών. 
 Η τεχνολογία µπορεί να υποκαταστήσει σε µεγάλο βαθµό στοιχεία της µειονεξίας ή 
της αναπηρίας φέρνοντας το µαθητή πιο κοντά στο γνωστικό αγαθό αλλά και στην 
κοινωνική πραγµατικότητα αφού του δίνει τη  δυνατότητα της επικοινωνίας µε το 
περιβάλλον του και την αλληλεπίδραση του µε αυτό.  Με τον τρόπο αυτό σπάζουν οι 
φραγµοί που εκπορεύονται από την φύση της µειονεξίας ή της αναπηρίας και 



φέρνουν το άτοµο πιο κοντά στην σχολική ένταξη και την  κοινωνική 
ενσωµάτωση 4. 
Η χρήση των ΤΠΕ έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις µεταξύ των ειδικών της 
εκπαίδευσης που µπορούν να συνοψισθούν σε τρεις βασικές οµάδες (δίνοντας όµως 
έµφαση στο ρόλο του εκπαιδευτικού): 4  
Στην οµάδα εκείνων που συνηγορούν απόλυτα υπέρ της εισαγωγής τους χωρίς να 
λάβουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά των οµάδων των παιδιών που πρόκειται να 
χρησιµοποιήσουν το µέσο, υποστηρίζοντας  το µύθο, ότι όλες οι τεχνολογικές 
επιτεύξεις είναι θετικές για την εκπαίδευση και αποτελούν πρόοδο. 
Στην οµάδα εκείνων που όντας οι ίδιοι µη εξοικειωµένοι µε τις ΤΠΕ αντιστέκονται 
σθεναρά µε άκρατο συντηρητισµό στην είσοδο και τη χρήση σε οποιοδήποτε επίπεδο 
της εκπαίδευσης. 
Στην οµάδα εκείνων που συνηγορούν στην είσοδο των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία για λόγους οικονοµικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, ψυχολογικούς και 
εκπαιδευτικούς. 
 

 
 
 
Για 7 την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, οι αλλαγές και οι εξελίξεις, όσον αφορά το νέο 
σύστηµα µε την χρήση των ΤΠΕ σαν ένα µέσο-εργαλείο, αναγνωρίζουν το ρόλο των 
γονέων, την ατοµικότητα των παιδιών, την ανάγκη για υποστηρικτικά συστήµατα, 
ώστε το σύστηµα αυτό να παρέχει βοήθεια σε όλα τα παιδιά. Γενικά υπάρχουν 

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  --ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  

ΓΓΟΟΝΝΕΕΙΙΣΣ  

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ  

ΕΕννοοχχέέςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  11  

ʼ̓γγχχοοςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  &&  ττηηνν  ττύύχχηη    
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δυσκολίες. ∆υσκολίες νοοτροπίας των γονέων, της κοινωνίας ευρύτερα, έλλειψη 
πόρων, ανάγκες επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης, ανάγκες 
προγραµµατισµού και αξιολόγησης.  
Είναι γεγονός ότι χρειάζεται µια ενιαία εκπαίδευση για όλους, µε έµφαση στην αρχή: 
το σύστηµα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των παιδιών και δεν θα πρέπει 
να ταιριάξουµε το παιδί στο σύστηµα, ούτε πρέπει να αλλάξουµε ένα τµήµα του 
συστήµατος για να εξυπηρετηθεί ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων. Και αφορά το 
σύνολο του εκπαιδευτικού συστήµατος. ∆εν είναι µόνο για τα σχολεία ή για µια 
περιοχή της εκπαίδευσης. 
 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ συνδέεται µε την ενιαία εκπαίδευση-σχολείο και έχει σχέση 
µε το παιδί, την οικογένεια και γενικότερα µε την φιλοσοφία της κοινωνίας µας.  
Επίσης πρέπει να εξετάζονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα όλων των παιδιών, ίσες 
ευκαιρίες και συµµετοχή σε ένα ενιαίο σύστηµα εκπαίδευσης. 
Ο βασικός εκπαιδευτικός στόχος είναι όλα τα παιδιά να επιτύχουν αυτονοµία, 
ικανότητα για  επικοινωνία, πρόσβαση στην πληροφορία,  κοινωνικοποίηση και 
αντίστοιχη ακαδηµαϊκή πρόοδο. Μία πρόοδο που συµβαδίζει µε την σχολική εξέλιξη. 
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν πρέπει να διαχωρίζει την ειδική από την 
γενική εκπαίδευση. Πρέπει να υπάρχει ένας υποστηρικτικός µηχανισµός, νόµος 
πλαίσιο, που να προστατεύει, να ελέγχει και να αξιολογεί το σύστηµα. Ώστε το 
σύστηµα να εξελίσσεται. Με κύριο όφελος το παιδί. Το παιδί πρέπει να έχει ίσες 
ευκαιρίες και δικαιώµατα πρόσβασης στην εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία.  
Οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι: 7 
Αρχικά η έγκαιρη διάγνωση των ειδικών αναγκών του παιδιού. 
Και αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να εξεταστούν οι ανάγκες του παιδιού τόσο 
στο παρόν στάδιο αλλά και στο στάδιο που αφορά  τις µελλοντικές του ανάγκες. Η 
συνεργασία των γονέων, των ειδικευµένων εκπαιδευτών, των ειδικών υποστηρικτών 
αλλά και της Πληροφορικής µέσω ειδικών προγραµµάτων, µπορούν να συµβάλλουν 
σηµαντικά στην διάγνωση αλλά και αποτελούν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας 
για πρόοδο. Ειδικά σχεσιακές βάσεις δεδοµένων µπορούν να  δώσουν σηµαντική 
βοήθεια τόσο για την διάγνωση αλλά και στην κατηγοριοποίηση του παιδιού. Οι 
βάσεις δεδοµένων συντηρούνται από ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασίες µε άλλες 
σχολικές κοινότητες, εµπειρίες και προτάσεις από άλλες χώρες.   
Στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι µεγαλύτερη η πρόκληση της αξιοποίησης των 
ΤΠΕ για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξανόµενες 
απαιτήσεις του σχολικού προγράµµατος, αλλά και στον τρόπο σύνδεσης–σχέσης  της 
εµπειρίας του καθηγητή  για  την µεταφορά γνώσεων στο ενιαίο σχολείο 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο παράγων κλειδί βρίσκεται στην αφοσίωση και στην 
συνεργασία των καθηγητών µε τους µαθητές. 
Ο καθηγητής πρέπει να προσαρµόζεται στο σύστηµα και όχι να βγάζει το παιδί 
από το σύστηµα. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ βοηθά τον καθηγητή να ενσωµατώσει τους 
µαθητές και παραβλέπει θέµατα ευαισθησίας και νοοτροπίας του. Οι ΤΠΕ είναι 
βασικός πόρος, όπου ο καθηγητής µε σωστή κατάρτιση και συνεχή επιµόρφωση 
στην αξιοποίηση τους µπορεί να ενσωµατώσει τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες  
ακολουθώντας σωστή µεθοδολογία και τρόπο. 



Η µελέτη των Μ.Collins και Z.Berge  περιγράφει το πώς εµπλουτίζεται και αλλάζει ο 
ρόλος του δασκάλου / καθηγητή, όταν καλείται να συµµετάσχει και να συντονίσει µια 
δραστηριότητα µε την χρήση των ΤΠΕ.  
∆ρα περισσότερο σαν σύµβουλος και καθοδηγητής. ∆εν προσφέρει έτοιµες  
απαντήσεις, σχεδιάζει την µαθησιακή εµπειρία, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την 
αυτοδιαχείριση, δεν λειτουργεί µεµονωµένα µέσα στην τάξη αλλά ως µέλος µιας 
οµάδας που µαθαίνει. Αναπτύσσει µεγαλύτερη ευαισθησία στις µαθησιακές 
προτιµήσεις και ιδιαιτερότητες των µαθητών.  
Η αλλαγή του ρόλου του δασκάλου / καθηγητή αφορά κυρίως στο περιεχόµενο 
γνωστικών αντικειµένων και στους τρόπους µάθησης. Ο υπολογιστής µετατρέπεται σε 
εργαλείο γνώσης και εργασίας. Ο ρόλος του µαθητή µε ειδικές ανάγκες αλλάζει. Από 
παθητικός δέκτης γνώσεων γίνεται δηµιουργός της δικής του γνώσης. Γίνεται µέλος 
οµάδας σε συλλογικές εργασίες, επικοινωνεί µε τους συµµαθητές του, έχει πρόσβαση 
σε πηγές και υλικό.  
Πρέπει να διαβάσουµε µια φράση που λέει πολύ καθαρά ότι «κάθε σχολείο πρέπει να 
είναι µια κοινότητα, η οποία αναλαµβάνει από κοινού την ευθύνη της επιτυχίας ή της 
αποτυχίας το υ κάθε µαθητή » 
Βέβαια µια επιτυχηµένη ενσωµάτωση δεν αποσκοπεί στο να θεωρήσουµε το σχολείο 
πετυχηµένο ή στην συνέχιση µεγάλου αριθµού παιδιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
Κριτήριο επιτυχίας είναι η επιτυχία της εκπαίδευσης για όλους τους µαθητές του 
σχολείου. Οι ΤΠΕ µέσω ειδικών προγραµµάτων προωθούν την ανεξαρτησία του 
µαθητή και δεν είναι ο µαθητής πλέον ένας απλός χρήστης αλλά είναι ο παράγων 
κλειδί στην ενσωµάτωση. 
Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υπάρχει διαφορετική αντιµετώπιση. Είναι πολύ 
δύσκολο γιατί υπάρχει πολλές φορές µια ανταγωνιστική λογική στην λειτουργία των 
πανεπιστηµίων, κάτι που στην Ελλάδα  δεν είναι τόσο έντονο στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Βέβαια στην πανεπιστηµιακή κοινότητα δεν µας πείθει 
µονάχα η παρουσία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα αµφιθέατρα αλλά η πλήρης 
συµµετοχή τους σε όλες τις  µορφές. Εδώ η αξιοποίηση των ΤΠΕ αφορά στην 
συµµετοχή τους ως φοιτητές, ερευνητές ή υποψήφιοι διδάκτορες. Ειδικά στο θέµα των 
διαγωνισµών και των εξετάσεων, η πανεπιστηµιακή κοινότητα πρέπει να υποστηρίζει 
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Παράδειγµα, όλες οι σηµειώσεις πρέπει να είναι και σε 
ανάγλυφη µορφή αφού υπάρχουν άτοµα τυφλά. Αυτό προϋποθέτει ένας ειδικός 
σχεδιασµός αλλά και διδακτικές εφαρµογές µε προσαρµοσµένη µελέτη υλικών.   
Μπορεί δηλαδή ο φοιτητής µε ειδικές ανάγκες να επιλέξει την αξιολόγηση του αν είναι 
προφορική ή γραπτή, αλλά και η πανεπιστηµιακή κοινότητα να επεκτείνει τις 
εξετάσεις  στο µεγαλύτερο µέρος του ακαδηµαϊκού έτους.  
 
 
Η ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΟΦΕΛΗ 
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι ΤΠΕ µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά 
στην αναβάθµιση του είδους και της µορφής της παρεχόµενης γνώσης στα άτοµα µε 
Ειδικές Ανάγκες. Φέρνει το  Ειδικό σχολείο πιο κοντά στην κοινωνία και στις 
σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλικής και της παιδαγωγικής έρευνας. 



ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόόςς    

ααλλφφ ααββηηττιισσµµόόςς  

ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη    

εεππιικκοοιιννωωνν ίίααςς  

ΕΕπποοππττιικκόό  
ΜΜέέσσοο  

  δδιιδδαασσκκααλλίίααςς  

ΧΧααλλάάρρωω σσηη  κκααιι  

δδιιαασσκκέέδδαασσηη  

ΓΓννωωσσττιικκόό  
µµέέσσοο  

Ο παιδαγωγικός ρόλος των ΤΠΕ 4 µπορεί να προσδιοριστεί για όλες τις 
κατηγορίες µαθητών της γενικής και της ειδικής  σε πέντε 
επίπεδα 
Στην καθαυτή εκπαίδευση των ατόµων στις ΤΠΕ ως 
ξεχωριστό διδακτικό 
αντικείµενο µε σκοπό τον 

τεχνολογικό αλφαβητισµό και 
την διαµόρφωση των συνθηκών για την ανάπτυξη 
προ-επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Στην χρήση των ΤΠΕ ως µέσο άντλησης πληροφοριών 
οποιασδήποτε µορφής, ως µέσο αποκατάστασης 
επικοινωνίας µε πρόσωπα 

και περιβάλλοντα µε τα 
οποία ήταν αδύνατο, λόγω της φύσης της µειονεξίας 
ή της αναπηρίας του, να έλθει σε επικοινωνία το 
άτοµο. Κατά συνέπεια λειτουργεί ως µέσο 
διεύρυνσης του γνωστικού του ορίζοντα. 
Στην αξιοποίηση των ΤΠΕ ως µέσο επικοινωνίας και ως εποπτικό µέσο για τους 
σκοπούς και τους στόχους της διδασκαλίας. 

Στην χρήση των ΤΠΕ ως γνωστικό µέσο καθώς 
και πεδίου για τη διεύρυνση των γνωστικών 
αντικειµένων και µοντέλων. 
Στην χρήση των ΤΠΕ για χαλάρωση και 
διασκέδαση. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση µαθητών µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα της 
πραγµάτωσής της, εντοπίζονται συνοπτικά στα παρακάτω σηµεία: 
 

Οι ΤΠΕ 4 Η Αξιοποίηση στην ειδική αγωγή 5 
Ικανότητα προγραµµατισµού ως 
σκεπτόµενων µηχανών στο επίπεδο της 
διδασκαλίας, της µάθησης και της 
επικοινωνίας 

Υποκίνηση αυτών των µαθητών 

Ικανότητα διαµόρφωσης 
αλληλεπίδρασης σε πεδία που ήταν 
αδύνατη η πρόσβασή τους.  

Κοινωνικοποίηση, συνεργατική µάθηση  

Η προσαρµογής τους στο επίπεδο 
µαθησιακής ικανότητας του εκάστοτε 
χρήστη, κατά συνέπεια στις ειδικές τους 
δυνατότητες και στα όριά τους. 

Ανάπτυξη εµπιστοσύνης, µπορεί ο 
καθένας να συµµετέχει ενεργά, ανάλογα 
µε τις δικές τους ικανότητες  

Απαιτούν όλες τις υφιστάµενες 
ικανότητες των ατόµων, αφού παρέχουν 
τρισδιάστατη εικόνα, ήχο, οµιλία, 
κίνηση, ψηφιακά συστήµατα, 
δυνατότητα πρόσληψης και αποστολής 

Ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησής τους 

ΓΓννωωσσττιικκόό    

µµέέσσοο  



ευαίσθητων αισθητηριακών µηνυµάτων 
του χρήστη 
Ικανότητα µοντελοποίησης 
προβληµατικών γνωστικών περιοχών 

Συνεχή επαφή µε εκπαιδευτικά αγαθά 
όταν δεν µπορούν, λόγω της 
ιδιαιτερότητάς τους, να έχουν άµεση 
πρόσβαση σε αυτά 

Ικανότητα δηµιουργίας µικρόκοσµων 
προσοµοιώσεων και άλλων ανοιχτών 
µαθησιακών περιβαλλόντων 

Παροχή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 
που ενεργοποιούν πολλές  αισθήσεις τους 
και εποµένως το άτοµο ως Όλον. 
Ισόρροπη εξέλιξη του συνόλου από ένα 
κλειστό σχολικό περιβάλλον σε έναν 
ανοιχτό παιδαγωγικό χώρο στον οποίο 
συµµετέχουν οι γονείς (και άλλοι 
κοινωνικοί εταίροι) ως συν-εκπαιδευτές 
και συν-θεραπευτές 

 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ.  6 

Σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  (Βρυξέλλες 19.12.2002) 
για την έγκριση πολυετούς προγράµµατος 2004-2006 για την αποτελεσµατική 
ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα 
ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης – πρόγραµµα ηλεκτρονικής 
µάθησης- την τελευταία δεκαετία η διάδοση του ∆ιαδικτύου είχε ως αποτέλεσµα µία 
άνευ προηγουµένου πρόσβαση σε µεγάλο πλούτο πληροφοριών και πόρων. 
 Η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων  του ∆ιαδικτύου για τη βελτίωση αφενός της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση, και αφετέρου της ποιότητας της µάθησης 
είναι καθοριστικής σηµασίας για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας της 
γνώσης. Όχι µόνο η εκπαίδευση, αλλά και η κοινωνική συνοχή και η 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την 
ικανότητα της τελευταίας να προσαρµόσει τα συστήµατα της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου. Στο σχέδιο δράσης 
για την ηλεκτρονική µάθηση       (eLearning) η τελευταία ορίζεται ως «η χρήση των 
νέων τεχνολογιών πολυµέσων και του internet, για τη βελτίωση της ποιότητας της 
µάθησης µε διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες, καθώς και των 
ανταλλαγών και της εξ αποστάσεως συνεργασίας».  Στο όραµα αυτό, η ικανότητας 
χρήσης των ΤΠΕ συνιστά µία νέα µορφή µόρφωσης – τη λεγόµενη ψηφιακή 
µόρφωση.  
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος. Στο πλαίσιο 
της διαδικασίας του Λουξεµβούργου, το Συµβούλιο κάλεσε τα κράτη µέλη να 
επιδιώκουν «την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής µάθησης για όλους τους πολίτες», 
στο δε ψήφισµα του, της 18/10/2001 ενθάρρυνε τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα στον 
τοµέα της ηλεκτρονικής µάθησης µε στόχο την πλήρη συµµετοχή των µειονεκτούντων 
ατόµων στην κοινωνία της γνώσης.  
Η ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονοµίας της γνώσης ενέχει τον κίνδυνο ενός 
νέου είδους κοινωνικής µειονεξίας ήτοι του ψηφιακού χάσµατος. Η δυσκολία 
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο  ή η ανικανότητα άνετης χρήσης των εργαλείων των ΤΠΕ 



καθίστανται εµπόδιο στην κοινωνική ένταξη και την προσωπική ανάπτυξη. Σε 
διάστηµα λίγο ετών, για παράδειγµα, η πλειονότητα των θέσεων απασχόλησης στη 
βιοµηχανία κα τις υπηρεσίες απαιτεί πλέον τη χρήση µέσων βασισµένων στις ΤΠΕ. Οι 
ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες καθιστούν ευκολότερη και περισσότερη φιλική προς 
τον χρήστη την πρόσβαση των πολιτών στην δηµόσια διοίκηση. Ωστόσο, αυτό που 
αποτελεί πρόοδο για ορισµένους ενδέχεται να συνιστά πρόσθετο εµπόδιο για άλλους. 
Αυτό συµβαίνει συχνά µε τα άτοµα και τις οµάδες που είναι ήδη θύµατα άλλων 
µορφών αποκλεισµού.  Η λύση για την καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος 
ανήκει στο χώρο της εκπαίδευσης. Πρόκειται για την προώθηση της ψηφιακής 
µόρφωσης. Να εξεταστεί το σύνολο του πεδίου της ψηφιακής µόρφωσης, λαµβάνοντας 
υπόψη τους διάφορους τρόπους µε τους οποίους η χρήση του ∆ιαδικτύου και των 
ηλεκτρονικών συσκευών µπορούν να γίνουν µέρος των καθηµερινών συνηθειών µας. 
Από τη µία πλευρά, η χρήση του ∆ιαδικτύου προϋποθέτει εξαιρετική γνώση της 
µητρικής γλώσσας και των άλλων γλωσσών καθώς και βασικές δεξιότητες 
πληροφορικής. Από την άλλη πλευρά, απαιτείται ένα ολόκληρο φάσµα νέων 
ικανοτήτων: ικανότητα στον τοµέα των µέσων ενηµέρωσης, δηµιουργία, παραγωγή, 
και χρήση νέων ψηφιακών υπηρεσιών, σχεδιασµός νέων εκπαιδευτικών αντικειµένων 
και παιχνιδιών. Οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να εξετάσουν το σύνολο των 
ικανοτήτων που απαιτούνται και να επανεξετάσουν τη διδασκαλία βασικών 
εκπαιδευτικών δεξιοτήτων – θα προσδιοριστούν παραδείγµατα προς µίµηση και θα 
δηµιουργηθούν συνέργιες. Μόνο τότε θα µπορέσει το ∆ιαδίκτυο να χρησιµεύσει ως 
κίνητρο για τη µάθηση, επεκτείνοντας τα φυσικά όρια της σχολικής τάξης µε τη 
πρόσβαση σε περιβάλλοντα πληροφορίας και επικοινωνίας  
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – «ΈΞΥΠΝΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ»  
Μαθητές µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) 5 

Πρόκειται για την οµάδα 
εκείνη που παρουσιάζει 
προβλήµατα κατά την 
ανάγνωση και την ορθή 
γραφή. Συµπτώµατα δυσλεξίας 
αποτελούν: η αντιστροφή των 
γραµµάτων, παραλείψεις, η 
καθρεφτική γραφή, 
αντιµεταθέσεις. Γενικότερα το 
κείµενό τους είναι 
δυσανάγνωστο ενώ 
παρουσιάζουν προβλήµατα 
προσανατολισµού στο χώρο. 
Τα ερευνητικά δεδοµένα των 

τελευταίων χρόνων πιστοποιούν ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών µπορεί να 
συµβάλλει αποτελεσµατικά στον περιορισµό της εκδήλωσης των συµπτωµάτων. Τα 
οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα που παρέχει ο υπολογιστής, η καθαρή και τακτική 
παρουσίαση του κειµένου, λογισµικά που στοχεύουν στη διόρθωση των λαθών και που 



υπενθυµίζουν γραµµατικούς κανόνες βοηθούν ιδιαίτερα αυτούς τους µαθητές 
(Singleton 1991).  
Μαθητές µε κινητικά προβλήµατα και αισθητηριακές δυσλειτουργίες5 
Στην οµάδα αυτή ανήκουν µαθητές που παρουσιάζουν σωµατικές δυσλειτουργίες 
(αδυναµίες κίνησης) ή δυσλειτουργίες των αισθητηρίων οργάνων (προβλήµατα όρασης 
και ακοής). Είναι µεγάλος ο αριθµός των µαθητών εκείνων που δεν µπορούν να 

κάνουν έστω και απλές κινήσεις: όπως 
να πιάσουν µολύβι, να ξεφυλλίσουν ένα 
βιβλίο, να γράψουν. Ορισµένοι µάλιστα 
αδυνατούν να προσηλώσουν το βλέµµα 
τους, να κρατήσουν σταθερό το κεφάλι 
τους. Απέναντι σε αυτές τις 
καταστάσεις οι νέες τεχνολογίες 
προτείνουν: ειδικές συσκευές που 
προσαρτώνται στο κεφάλι ή το πόδι και 
µε τη βοήθεια εξαρτήµατος γίνεται 
χρήση του πληκτρολογίου. Επιπλέον, 
παρέχεται η δυνατότητα ο χρήστης 

κοιτάζοντας την οθόνη, στην οποία εµφανίζονται διαδοχικά τα στοιχεία και µε τους 
ανάλογους αργούς ρυθµούς, να δίνει την κατάλληλη εντολή µε ένα απλό διακόπτη ή 
κινώντας κάποιο ειδικό καλώδιο.  
Πολλά είναι τα παραδείγµατα εκείνα, παράλυτων ατόµων όπου µε τη φωνή ή το 
ανοιγόκλεισµα των βλεφάρων τους επιτυγχάνουν να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή 
και να έχουν αποτελέσµατα παρόµοια µε εκείνα των ατόµων χωρίς κινητικά 
προβλήµατα. 
Αλλά και για τους µαθητές εκείνους που παρουσιάζουν ελαφρές µορφές κινητικής 

δυσλειτουργίας έχουν αναπτυχθεί 
συσκευές, όπως πληκτρολόγια, που δεν 
επηρεάζονται από αδέξιους χειρισµούς 
του χρήστη (όπως τρεµούλιασµα των 
χεριών, ασταθής κίνηση των χεριών, 
παρατεταµένο πάτηµα των πλήκτρων ή 
πάτηµα πολλών πλήκτρων 
ταυτόχρονα). Επίσης υπάρχει 
αντίστοιχο υλικό αλλά και λογισµικό, 
το οποίο πραγµατοποιεί πολλές 

αυτοµατοποιηµένες 
λειτουργίες 

ελαχιστοποιώντας µε αυτό 
τον τρόπο την 
πολυπλοκότητα των 
απαιτούµενων κινήσεων. 



Μαθητές που εξαιτίας µυϊκών αδυναµιών κουράζονται εύκολα µπορούν να 
χρησιµοποιούν στο σχολικό χώρο φορητούς υπολογιστές και να ανταποκρίνονται 
επιτυχώς στις απαιτήσεις του Σχολείου. 
ʼτοµα που αδυνατούν να οµιλήσουν µπορούν να επικοινωνήσουν µέσω του 
υπολογιστή, πληκτρολογώντας τα σήµατα που επιθυµούν. Επίσης προγράµµατα 
ανάγνωσης οθόνης σαν  ένα βασικό εργαλείο για κάθε τυφλό χρήστη ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, αφού µε την βοήθεια του προγράµµατος σύνθεσης φωνής  που περιέχει 
επιτυγχάνει την ανάγνωση των δεδοµένων της οθόνης µέσω  της κάρτας ήχου και των 
ηχείων του υπολογιστή µας. Η ταυτόχρονη υποστήριξη οθονών Braille δίνει στα άτοµα 
µε προβλήµατα όρασης που τις χρησιµοποιούν µια ακόµα δυνατότητα  πρόσβασης στη 
πληροφορία  Προγράµµατα που µπορούν να εκφωνούν κάθε κείµενο που εµφανίζεται 
στην οθόνη (έγγραφα, µενού, ιστοσελίδες, emails,κ.α.) ακόµη και να εκφωνούν και τα 
εικονίδια και τα περισσότερα γραφικά στοιχεία.Μαθητές που παρουσιάζουν 
προβλήµατα όρασης (τυφλοί µαθητές) έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται µε 
πληκτρολόγια αφής και χρησιµοποιώντας κατάλληλο λογισµικό, που αξιοποιεί τα 
υπερ-κείµενα µέσα, να έχουν πρόσβαση στη βιβλιογραφία. 
 
Μαθητές µε αδυναµίες στο νοητικό τοµέα ή νοητική υστέρηση5 
Πρόκειται για τους µαθητές εκείνους που µαθαίνουν µε πολύ αργούς ρυθµούς σε 
σχέση µε τους υπολοίπους ή για εκείνους που παρουσιάζουν νοητική υστέρηση 
(∆είκτη νοηµοσύνης< 70). Στους µαθητές αυτούς µέσω κατάλληλων παιχνιδιών 
προσοµοίωσης και µε τη χρήση ανάλογων πληκτρολογίων που αντιστοιχούν σε 
εικόνες ή έννοιες, εµπλέκονται οι µαθητές αυτοί σε καταστάσεις της καθηµερινότητας 
(όπως συναλλαγή µε χρήµατα, συγκρίσεις και 
υπολογισµοί µεγεθών) κατανοώντας µε αυτό τον 
τρόπο µαθηµατικές έννοιες. Επιπλέον η χρήση 
προγραµµάτων τους  επιτρέπει να εξερευνούν 
µαθηµατικές σχέσεις, να προσεγγίζουν τη Γεωµετρία, 
και να ανακαλύπτουν ποσοτικά φαινόµενα. Με τη 
βοήθεια των προγραµµάτων προσοµοίωσης χρηµατικής 
συναλλαγής οι µαθητές µε νοητικές αδυναµίες ή 
νοητική υστέρηση καταφέρνουν να µάθουν 
βασικές αριθµητικές  πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµό) ή να επιλύουν 
στοιχειώδη αριθµητικά προβλήµατα. Επίσης µε τη χρήση και την ανάπτυξη 
λογισµικού βάσης δεδοµένων µπορούν οι µαθητές που µαθαίνουν µε πολύ αργούς 
ρυθµούς να κατακτήσουν µαθηµατικές έννοιες και να αποκτήσουν δεξιότητες 

επίλυσης προβληµατικών καταστάσεων. 
 

Προσβασιµότητα στο 
WEB για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες  και στα 

σχολικά intranets µε  assistive τεχνολογίες 
 Η W3C δηµιουργήθηκε για να οδηγήσει το WEB στην 
πλήρη δυνατότητά του µε την ανάπτυξη των κοινών 
πρωτοκόλλων που προωθούν την εξέλιξή του και 



εξασφαλίζουν τη δια-λειτουργικότητα (interoperability) του. Είναι µια διεθνής 
κοινοπραξία βιοµηχανίας που οργανώνεται από κοινού από το εργαστήριο MIT για 
την πληροφορική (MIT LCS) στις ΗΠΑ, το εθνικό ίδρυµα για την έρευνα στην 
πληροφορική και τον έλεγχο (INRIA) στο πανεπιστήµιο Γαλλία και Keio στην 
Ιαπωνία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την κοινοπραξία περιλαµβάνουν: µια 
αποθήκη των πληροφοριών για το World Wide Web για τους υπεύθυνους για την 
ανάπτυξη και τους χρήστες, και διάφορες εφαρµογές πρωτοτύπων και δειγµάτων για  
να καταδειχθεί η χρήση της νέας τεχνολογίας. Αυτήν την περίοδο πάνω από 450 
οργανώσεις είναι µέλη της κοινοπραξίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
http://www.w3.org/  Το UAAG 1,0 γράφεται για τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη 
λογισµικού, και εξετάζει τις απαιτήσεις όπως η δυνατότητα πρόσβασης του 
ενδιάµεσου µε τον χρήστη, απόδοση των πληροφοριών δυνατότητας πρόσβασης, και 
την επιλογή χρηστών στη διαµόρφωση των browsers και των media players. Αυτές οι 
οδηγίες εξετάζουν επίσης τη δια-λειτουργικότητα των mainstream browsers και των 
multimedia players µε τις assistive τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται από 
ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες. Οι οδηγίες  UAAG 1.0 είναι τρίτες σε ένα 
συµπληρωµατικό σύνολο οδηγιών δυνατότητας πρόσβασης Ιστού που περιλαµβάνουν 
ήδη τις οδηγίες δυνατότητας πρόσβασης περιεχοµένου Ιστού Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) και οι οδηγίες 1,0 δυνατότητας πρόσβασης 
εργαλείων δηµιουργίας Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG 1.0). Με τις 
οδηγίες αυτές θα µετασχηµατισθούν όλοι οι σχολικοί τόποι ώστε να έχουν 
προσβασιµότητα. 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Βάση7 του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και το  ΜΕΤΡΟ 1.1 που 
αφορά τον «Εξοπλισµός και δικτύωση σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης» θα 
προχωρήσει η  Προµήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικού και Ειδικού 
Εξοπλισµού στις Μονάδες Ειδικής Αγωγής. Το αντικείµενο του έργου είναι η 
προµήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού, δικτυακού και ειδικού εξοπλισµού για την 
κάλυψη των αναγκών των µονάδων ειδικής αγωγής στην Ελλάδα.  Στόχος είναι η 
δηµιουργία εργαστηρίων υποστηρικτικού εξοπλισµού στις µονάδες ειδικής αγωγής 
που να εξυπηρετούν την διδασκαλία και τη µάθηση στις εξειδικευµένες κατηγορίες 
ειδικών ατόµων.  Οι κατηγορίες τέτοιων µαθητών που θα εξυπηρετηθούν από το έργο 
είναι: (α) άτοµα µε προβλήµατα όρασης, (β) άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, (γ) άτοµα 
µε προβλήµατα νοητικής υστέρησης και (δ) άτοµα µε προβλήµατα ακοής.  
 Από την υλοποίηση του έργου θα ωφεληθεί πρωτίστως το σύνολο των µαθητών οι 
οποίοι φοιτούν σε Σχολικές µονάδες ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και σχολεία γενικής 
εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί, και οι γονείς αλλά και οι διοικητικοί και επιστηµονικοί 
Φορείς του ΥΠΕΠΘ (∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Ο 
απώτερος στόχος  της πρότασης   είναι η βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης των 
ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που  εναρµονίζεται και επιτυγχάνεται και µε 
επιµέρους σκοπούς όπως αυτούς της διαδικασίας της σχολικής ένταξης και της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης.O σχεδιασµός του εξοπλισµού των Κέντρων ∆ιάγνωσης 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ) και των ΣΜΕΑ που ακολουθεί, στοχεύει 

http://www.lcs.mit.edu/
http://www.lcs.mit.edu/
http://www.lcs.mit.edu/
http://www.lcs.mit.edu/
http://www.lcs.mit.edu/
http://www.lcs.mit.edu/
http://www.lcs.mit.edu/
http://www.lcs.mit.edu/
http://www.inria.fr/
http://www.inria.fr/
http://www.inria.fr/
http://www.inria.fr/
http://www.keio.ac.jp/
http://www.keio.ac.jp/
http://www.w3.org/Consortium/Member/List
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.w3.org/TR/ATAG10/
http://www.w3.org/TR/ATAG10/


στην αποτελεσµατική υλοποίηση του νόµου 2817/2000. Με τον νόµο αυτό, 
επιδιώκεται η αποτύπωση βασικών στόχων που αφορούν: 

· την ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

· την βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή 
η ένταξη τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστηµα και η συµβίωσή τους µε το 
κοινωνικό σύνολο 

· την επαγγελµατική τους κατάρτιση και τη συµµετοχή τους στην παραγωγική 
διαδικασία 

· την αλληλοαποδοχή τους µε το κοινωνικό σύνολο και την ισότιµη κοινωνική, 
εργασιακή και οικονοµική τους εξέλιξη. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων επιδιώκεται µε µια σειρά µέτρων και υπηρεσιών, 
όπως λ.χ. µε µεθόδους διδασκαλίας, µε χρησιµοποίηση διδακτικού υλικού, µε 
χορήγηση οργάνων, µε ειδικό εξοπλισµό, µε κάθε είδους διευκολύνσεις και 
εργονοµικές διευθετήσεις, µε διαδικασίες διάγνωσης και αξιολόγησης, µε παιδαγωγική 
και ψυχολογική υποστήριξη, µε φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αγωγή λόγου, 
κοινωνική και συµβουλευτική εργασία και µε υπηρεσίες µεταφοράς και µετακίνησης 
των µαθητών µε ειδικές ανάγκες κλπ . 
Ο εκσυγχρονισµός, λοιπόν, της υλικοτεχνικής υποδοµής στηρίζει την απαραίτητη 
διαφοροποιηµένη διδακτική προσέγγιση και προάγει την διαδικασία της ένταξης. 
Έτσι εναρµονίζεται η εκπαιδευτική πολιτική, που αφορά στα ΑΜΕΑ, µε τις 
ουσιαστικές αρχές Ισότητας - ¨Ένταξης των Ευρωπαϊκών Χωρών.   
Τα κριτήρια που ενεργοποιήθηκαν για τη  κατανοµή του προϋπολογισµού ανά θεσµό 
βαθµίδα, Ειδική Ανάγκη και µορφή Ειδικής Εκπαίδευσης έχουν να κάνουν µε: 

· τις επιµέρους ανάγκες σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση,   
· το εύρος  των απαιτούµενων υπηρεσιών  
· τον ωφελούµενο µαθητικό πληθυσµό  
Ο στόχος, συνοπτικά, είναι να δηµιουργηθεί ένα σχολείο για όλους , µε εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, στόχους, υποδοµές και δυναµικές υποστήριξης που να εξυπηρετούν τις 
προσδοκίες που ανταποκρίνονται στη διαφορετικότητα. Συνολικά θα εξοπλιστούν 93 
ΣΜΕΑ και 22 Κ∆ΑΥ.  Για κάθε µια από τις µονάδες αυτές προβλέπεται τόσο ειδικός 
εξοπλισµός κατά κατηγορία ειδικών ατόµων όσο και γενικός υπολογιστικός και 
δικτυακός εξοπλισµός.   
Επιπλέον, θα απαιτηθούν 2 εργαστήρια υπολογιστών τα οποία θα εγκατασταθούν στα 
γραφεία της ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και στα γραφεία του Τµήµατος Ειδικής 
Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αντιστοίχως  για την επικοινωνία και την 
συνεργασία µε τα ειδικά σχολεία.   
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Γενικότερα η αξιοποίηση των ΤΠΕ επιτρέπει στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες να συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι µε πολλές πιθανότητες επιτυχίας.  
Μαθητές που λόγω των σοβαρών φυσικών αδυναµιών τους αναγκάζονται να 
παραµένουν στο σπίτι κατορθώνουν µε τη βοήθεια του υπολογιστή να παρακολουθούν 
µαθήµατα εξ αποστάσεως και να κατακτούν τη γνώση. Επιπλέον5, η συνεχής ανάπτυξη 
των δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Internet) παρέχει σηµαντικές δυνατότητες 



και ευκαιρίες στους εφήβους και νέους µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αυτό-
εκπαιδευτούν µετατρέποντας τον ελεύθερο χρόνο τους– πολλές φορές είναι 
καθηλωµένοι σε κάποιο αναπηρικό αµαξίδιο και παρακολουθούν τηλεόραση – σε 
χρόνο µελέτης, αυτό-µόρφωσης και παραγωγικής εργασίας. Η αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών αποτελεί  τη µεγάλη πρό(σ)κληση της κοινωνίας µας για ισότιµη 
συµµετοχή στα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώµενα και των µαθητών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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