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Περίληψη 
Μια σειρά ερευνών έχει περιγράψει τις ουσιαστικές διαφορές στη γραπτή έκφραση µεταξύ των 
µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες (Μ∆) και των συµµαθητών τους µε κανονική επίδοση στο γραπτό 
λόγο.  Έχει προταθεί η άποψη πως οι νέες τεχνολογίες και η χρήση Η/Υ µπορούν να βοηθήσουν τους 
µαθητές µε Μ∆ να βελτιώσουν τα γραπτά κείµενά τους παρά τα όποια προβλήµατα αυτοί 
αντιµετωπίζουν.  Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία από τον χώρο της Ειδικής 
Αγωγής και των Μαθησιακών ∆υσκολιών και προτείνονται λύσεις και ιδέες για την ενσωµάτωση νέων 
τεχνολογιών στα αναλυτικά προγράµµατα και την καθηµερινή πραγµατικότητα των σχολικών τάξεων. 
 

Abstract 
A significant body of research has shown that the writing skills of students with Learning Disabilities 
are inferior to those of their average achieving grade peers.  It has been suggested that introducing 
computer-based interventions may help improve the overall quality of LD student writing.  This paper 
briefly summarizes the pertinent literature on LD writing and computer-based interventions and 
suggests ways computers and relevant software could be introduced to the school curriculum. 
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Τεχνολογικές Παρεµβάσεις στις Μαθησιακές ∆υσκολίες του Γραπτού 
Λόγου 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια χαρακτηρίστηκαν από την διεξοδική και σε βάθος 
µελέτη των σχολικών ικανοτήτων και επιδόσεων των µαθητών που παρουσίαζαν 
µαθησιακές δυσκολίες (Μ∆) και προβλήµατα στο σχολείο.  Η µελέτη αυτή κυρίως 
επικεντρώθηκε στην εξέταση των αναγνωστικών δεξιοτήτων και προβληµάτων των 
µαθητών αυτών.  Ίσως λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, η µελέτη του γραπτού 
λόγου (ιδιαίτερα όσον αφορά την µελέτη της ελεύθερης γραπτής έκφρασης) 
αποτέλεσε τον φτωχό συγγενή αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει πως δεν έγινε µια προσπάθεια καταγραφής του µεγέθους του προβλήµατος 
αυτού (Lewandowski & Montali Hanson, 1993). 

Ο γραπτός λόγος των µαθητών µε Μ∆ � αδυναµίες και προβλήµατα 

Κατά την διάρκεια των δυο προηγούµενων δεκαετιών, οι σχετικές µελέτες του 
γραπτού λόγου των µαθητών µε Μ∆ ανέλυσαν τις επιδόσεις, τις ικανότητες, αλλά και 



 

 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µαθητές αυτοί στο γραπτό τους λόγο κι 
εστίασαν την προσοχή τους στα εξής σηµεία: 

1. Τυχόν διαφορές κατά την παραγωγή περιγραφικών αλλά και 
πληροφοριακών κειµένων. 

2. Την ανάλυση των λαθών που κάνουν οι µαθητές µε Μ∆, τον πλούτο του 
λεξιλογίου που χρησιµοποιούν, και την εφαρµογή των κανόνων 
γραµµατικής και σύνταξης. 

3. ∆ιαφορές στην επίδοση των µαθητών µε Μ∆ σε σχέση µε τους 
συνοµήλικους συµµαθητές τους. 

Συστηµατικές και συνάµα εµπεριστατωµένες παρουσιάσεις των ερευνών 
αυτών έγιναν σε δυο επισκοπήσεις της σχετικής βιβλιογραφίας από τις Lynch και 
Jones (1989), και τις Newcomer και Barenbaum (1991). 

Συνοπτικά, τα πορίσµατα των προσπαθειών αυτών έδειξαν πως οι µαθητές µε 
Μ∆ γράφουν µικρότερα σε έκταση κείµενα, τόσο περιγραφικού όσο και 
πληροφοριακού τύπου.  Μάλιστα, τα πληροφοριακού τύπου κείµενα των µαθητών µε 
Μ∆ είναι ακόµη συντοµότερα, καθώς οι µαθητές µε Μ∆ εµφανίζουν σαφείς 
αδυναµίες στην σωστή ενσωµάτωση γνώσεων και πληροφοριών στα κείµενα αυτά 
(Lynch & Jones, 1989). 

Επίσης, τα κείµενα των µαθητών µε Μ∆ χαρακτηρίζονται από σχετικά χαµηλή 
ποιότητα, καθώς:  

1. Αν είναι γραµµένα µε το χέρι, έχουν πολύ δυσανάγνωστο και ακατάστατο 
γραφικό χαρακτήρα, 

2. Περιέχουν πολλά ορθογραφικά, γραµµατικά, και συντακτικά λάθη, 

3. Χαρακτηρίζονται από το περιορισµένο λεξιλόγιο, ιδίως λέξεις 
πολυσύλλαβες και λέξεις από αυτές που µαθαίνουν καθηµερινά οι 
µαθητές στα πλαίσια του αναλυτικού προγράµµατος, 

4. Εµφανίζουν ελλείψεις στον τρόπο σύνδεσης σε επίπεδο προτάσεων, 
παραγράφων, ή και θεµατικών ενοτήτων, µε αποτέλεσµα τα κείµενα να 
δείχνουν ασυνεχή και ασύνδετα, 

5. Το θέµα που παρουσιάζουν είναι πληµµελώς ανεπτυγµένο χωρίς να το 
καλύπτουν πλήρως, ιδίως τα πληροφοριακού τύπου κείµενα, στα οποία η 
ορθή σύνθεση και παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών κάνει την 
διαφορά µεταξύ ενός σωστού κι ενός εκτός θέµατος κειµένου. 

Στην προσπάθεια να εξηγηθεί αυτή η χαµηλή επίδοση των µαθητών µε Μ∆ και τα 
µικρού µεγέθους και αµφιβόλου ποιότητας κείµενά τους, τονίσθηκε πως οι µαθητές 
αυτοί γράφουν διαφορετικά γιατί χρησιµοποιούν διαφορετικές γνωστικές διαδικασίες 
απ� ότι οι πιο έµπειροι και ικανοί συνοµήλικοι συµµαθητές τους (Scardamalia & 
Bereiter, 1987). Έτσι, ενώ οι πιο έµπειροι και ικανοί συµµαθητές τους έχουν την 
ικανότητα να αναπλάθουν τις σχετικές πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάσουν, να 



 

 

κρίνουν αν είναι σχετικές µε το κείµενο που γράφουν, και να τις προσαρµόζουν στις 
ανάγκες του γραπτού κειµένου (µια διαδικασία που οι Bereiter και Scardamalia 
ονοµάζουν knowledge transforming � µετατροπή πληροφοριών), οι µαθητές µε Μ∆ 
απλώς τις αναπαράγουν στο γραπτό κείµενό τους καθώς ανακαλούν τις πληροφορίες 
αυτές από µνήµης (η αντίστοιχη διαδικασία ονοµάζεται knowledge telling � 
παράθεση πληροφοριών) 

Οι αδυναµίες των µαθητών µε Μ∆ γίνονται πιο εµφανείς όταν ζητείται από 
τους µαθητές αυτούς να διορθώσουν και να βελτιώσουν τα γραπτά τους κείµενα.  Οι 
σχετικές έρευνες έδειξαν πως οι µαθητές µε Μ∆ εστιάζουν τις προσπάθειές τους στα 
επιφανειακά σηµεία του κειµένου χωρίς να αλλάζουν το νόηµα του κειµένου το οποίο 
παραµένει αναλλοίωτο (MacArthur, Graham, Schwartz, 1991⋅ Thomas, Englert, 
Gregg, 1987).  Οι διορθώσεις των µαθητών µε Μ∆ αφορούν κυρίως ελλείψεις στο 
γραφικό τους χαρακτήρα, απλά ορθογραφικά λάθη, λάθη σύνταξης και στίξης.  Αν 
και οι µαθητές µε Μ∆ µερικές φορές αντικαθιστούν απλές λέξεις µε πιο σύνθετες, και 
πάλι οι αλλαγές αυτές δεν επεµβαίνουν στη νοηµατική � θεµατική συνέχεια του 
κειµένου τους. 

Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και µαθησιακές δυσκολίες του 
γραπτού λόγου 

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην καθηµερινή εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα έδωσε την δυνατότητα στους µαθητές ανεξαρτήτως δεξιοτήτων να 
χρησιµοποιήσουν µια σειρά από διδακτικά βοηθήµατα στην διαδικασία της µάθησης, 
όπως, υπολογιστές, πολυµέσα, εξειδικευµένο λογισµικό για διάφορα σχολικά 
µαθήµατα (Fitzgerald & Koury, 1996· Wight, 1999· Beckett, McGivern, Reeder, & 
Semenova, 2000).  Μεταξύ άλλων, τα νέα αυτά βοηθήµατα περιελάµβαναν λογισµικό 
για την εκµάθηση του γραπτού λόγου, λογισµικό αναγνώρισης φωνής, λογισµικό για 
την βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητάς τους και την κατανόηση του κειµένου 
(ενδεικτικά αναφέρονται, Borgh & Dickson, 1992· Hudnall, 1994· Murphy, Long, 
Hollleran & Esterly, 2000· Owston & Wideman, 1997).  Η εισαγωγή του ∆ιαδικτύου 
στην εκπαιδευτική διαδικασία προσέφερε νέους ορίζοντες γνώσης και ευκαιρίες για 
µάθηση (Castellani, 2000) ενώ ακόµη κι η επίδραση από τη χρήση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (email) στην διαδικασία εκµάθησης του γραπτού λόγου έγινε 
αντικείµενο µελέτης (Johnson & Johnson, 1994). 

Καθώς οι µαθητές µε Μ∆ αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα µε τα 
λεγόµενα «µηχανιστικά» σηµεία του γραπτού λόγου (την ορθογραφία, τη 
γραµµατική, και την στίξη), µε αποτέλεσµα να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο σε πιο 
σηµαντικά σηµεία, όπως η θεµατική ανάπτυξη και συνέχεια του κειµένου (Isaacson, 
1989), προτάθηκε η άποψη πως διαφορετικοί τρόποι γραφής των κειµένων θα 
µπορούσαν να βοηθήσουν τους µαθητές µε Μ∆.  Πιο συγκεκριµένα, τονίστηκε πως η 
επεξεργασία κειµένου µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) θα µπορούσε 
να αποτελέσει ένα δόκιµο εναλλακτικό τρόπο γραφής για τους µαθητές αυτούς.  
Όµως παρά τις ευκολίες που θεωρητικά θα παρείχαν οι νέες τεχνολογίες στους 
µαθητές µε Μ∆, οι σχετικές µελέτες για την αξιολόγηση των τεχνολογιών αυτών 
παρουσίασαν αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα (Graham, 1990· Graham & MacArthur, 
1988· Langone & Willis, 1996· MacArthur & Graham, 1987· Outhred, 1989· Vaughn, 
Schumm, & Gordon, 1992, 1993· Zhang, 2000, Zhang, Brooks, Frields, & Redelfs, 



 

 

1995).  Ένα πρόσθετο σηµείο που πρέπει να τονισθεί είναι πως παρά την σχετική 
βιβλιογραφία που αναφέρεται στις γενικότερες τεχνολογικές παρεµβάσεις στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (ενδεικτικά, MacArthur, 1996· Owston & Wideman, 
1997·Wight, 2000),  η βιβλιογραφία περί Μ∆ είναι περιορισµένη. 

Οι MacArthur και Graham (1987) συνέκριναν την ποιότητα των εκθέσεων που 
έγραψαν µαθητές µε Μ∆ µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: µε το χέρι, καθ� 
υπαγόρευση, και µε τη βοήθεια Η/Υ.  Από τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής  
προέκυψε πως οι χειρόγραφες εκθέσεις ήταν ποιοτικά, αλλά και σε µέγεθος, 
υποδεέστερες, των υπολοίπων εκθέσεων, ενώ περιείχαν και περισσότερα λάθη.  
Παράλληλα, ακόµη κι οι ίδιοι οι µαθητές έδειξαν να προτιµούν τις εκθέσεις που είχαν 
υπαγορεύσει παρά τις δικές τους χειρόγραφες εκθέσεις ή αυτές που είχαν γράψει 
χρησιµοποιώντας Η/Υ.  Ωστόσο, σε µεταγενέστερη µελέτη των ίδιων ερευνητών, 
εκθέσεις γραµµένες µε τη χρήση Η/Υ ήταν σαφώς καλύτερες από τις χειρόγραφες 
εκθέσεις των ίδιων µαθητών (Graham & MacArthur, 1988).  Τα αποτελέσµατα µιας 
ακόµη µελέτης (Outhred, 1989), που σύγκρινε ποιοτικά και ποσοτικά τις εκθέσεις 
µαθητών µε Μ∆, ήταν υπέρ της χρήσης Η/Υ ως εναλλακτικού τρόπου γραφής από 
τους µαθητές αυτούς.  Μάλιστα, οι µαθητές που φάνηκαν να ευνοούνται και να 
διευκολύνονται περισσότερο από τη χρήση Η/Υ ήταν εκείνοι που αντιµετώπιζαν 
σοβαρότατα προβλήµατα ορθογραφίας αλλά και γραφικού χαρακτήρα (δηλαδή, 
µαθητές που είχαν πολύ δυσανάγνωστο γραπτό).  Αντίθετα, οι µαθητές µε σχετικά 
ήπια προβλήµατα ορθογραφίας δεν φάνηκαν να βελτιώνονται πάρα πολύ όταν 
χρησιµοποιούσαν Η/Υ. 

Παρόµοια αντικρουόµενα αποτελέσµατα παρουσίασαν και οι µελέτες της 
Zhang και των συνεργατών της.  Ενώ σε µια πρώτη µελέτη (Zhang et al., 1995), οι 
µαθητές µε Μ∆ έγραψαν µεγαλύτερα κείµενα µε το χέρι σε σχέση µε τους 
συµµαθητές τους που χρησιµοποίησαν ΗΥ, νεότερη µελέτη (Zhang, 2000) έδειξε πως 
οι µαθητές µε Μ∆ διευκόλυνονται όταν γράφουν µε ΗΥ και µάλιστα έδειξαν µια 
ικανοποίηση και πιο ενεργή συµµετοχή στο πρόγραµµα.  Η Zhang απέδωσε τις 
διαφορές αυτές στην διαφορετική µορφή των δυο αυτών προγραµµάτων.  Ενώ η 
πρώτη µελέτη είχε µικρή διάρκεια (3 µήνες), η νεότερη µελέτη διάρκεσε ένα 
ολόκληρο ακαδηµαϊκό έτος δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους µαθητές που 
συµµετείχαν να εξοικειωθούν καλύτερα µε το πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε στη 
µελέτη.  Επίσης στην πρώτη µελέτη οι µαθητές χρησιµοποίησαν είτε το πρόγραµµα 
επεξεργασίας κειµένου MS Word είτε ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα ROBO-Writer 
που αναπτύχθηκε από την ερευνητική οµάδα, στην δεύτερη µελέτη χρησιµοποιήθηκε 
αποκλειστικά το πρόγραµµα ROBO-Writer µε µικρή οµάδα µαθητών µε Μ∆. 

 Πιο εξειδικευµένες µελέτες των Vaughn, Schaumm, και Gordon (1992, 1993) 
για την χρήση Η/Υ στην διδασκαλία της ορθογραφίας έδειξαν πως, αν και οι µαθητές 
προτιµούσαν κι επεδίωκαν τη χρήση Η/Υ, η απόδοσή τους δεν διέφερε από µαθητές 
που διδάσκονταν ορθογραφία µε τον κλασσικό τρόπο, ενώ πιο πρόσφατη µελέτη 
(Graham, 1990), όπου και πάλι έγινε σύγκριση (ποιοτική και ποσοτική) των εκθέσεων 
που είτε είχαν γραφτεί χειρογραφικά είτε µε υπαγόρευση έδειξε πως η γρήγορη 
υπαγόρευση (δηλ., όταν ο µαθητής χρησιµοποιεί ένα κασετόφωνο) είναι προτιµότερη 
από τη χειρόγραφη είτε την αργή υπαγόρευση (δηλ., όταν ο µαθητής υπαγορεύει σε 
κάποιο άτοµο την έκθεσή του).  Μια νεότερη µελέτη (Langone & Willis, 1996) έδωσε 
παρόµοια αποτελέσµατα µε την µελέτη των Graham και MacArthur (1987), αφού δεν 



 

 

παρουσιάστηκαν σαφή πλεονεκτήµατα υπέρ της χρήσης Η/Υ έναντι του 
χειρογραφικού τρόπου γραφής. 

Συµπεράσµατα 

Συνοψίζοντας τα οµολογουµένως λίγα διαθέσιµα ερευνητικά αποτελέσµατα, 
είναι φανερό πως δεν υφίσταται ένα ξεκάθαρο πλεονέκτηµα από την χρήση Η/Υ για 
την δηµιουργία γραπτών κειµένων από µαθητές µε Μ∆ σε σύγκριση µε πιο 
συµβατικούς τρόπους γραφής.  Πολύ δε περισσότερο, όταν από τις προαναφερθείσες 
µελέτες αποκαλύπτεται πως η υπαγόρευση µπορεί να είναι εφάµιλλη ή και 
προτιµότερη από τη χρήση Η/Υ ως µέσο έκφρασης των µαθητών αυτών. 

Γίνεται σαφές πως η απλή χρήση Η/Υ από µόνη της δεν φτάνει για να 
βοηθήσει τους µαθητές ανεξαρτήτως επιπέδου ικανοτήτων να ξεπεράσουν τα όποια 
προβλήµατα αντιµετωπίζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Χαρακτηριστικά είναι 
και τα αποτελέσµατα µιας πρόσφατης έρευνας (Μurphy et al., 2000) που σκοπό είχε 
να µελετήσει τις προτιµήσεις µαθητών για το µέσο παρουσίασης νέων πληροφοριών.  
Οι µαθητές που διάβασαν ένα γραπτό κείµενο έδειξαν να το κατανοούν περισσότερο, 
να το βρίσκουν περισσότερο ενδιαφέρον, και να θεωρούν τα επιχειρήµατα του 
κειµένου πιο πειστικά από τους µαθητές που διάβασαν το ίδιο γραπτό στην οθόνη 
ενός υπολογιστή.   

Η εισαγωγή Η/Υ στην σχολική αίθουσα από µόνη της δεν µπορεί να βοηθήσει 
τους µαθητές µε Μ∆, επίσης.  Γιατί τότε το µόνο που επιτυγχάνεταο είναι να αλλάξει 
η µορφή του προβλήµατος και το αρχικό εµπόδιο (ποιότητα χειρόγραφης εκθέσεως) 
να µετατραπεί σε κάτι άλλο (εκµάθηση της χρήσης Η/Υ).  Τέλος, η σωστή χρήση και 
εισαγωγή Η/Υ στη διδακτική διαδικασία µπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσµατα 
όχι µόνον στην παραγωγή γραπτών κειµένων, αλλά ακόµη και στην διαδικασία 
εκµάθησης γλώσσας, ορθογραφία κλπ. Σίγουρα, θα πρέπει να γίνεται λόγος για µια 
πιο σφαιρική αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος των µαθησιακών δυσκολιών.  
Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται λόγος για προσαρµογή και εµπλουτισµό των νέων 
τεχνολογικών βοηθηµάτων µε σκοπό την καλύτερη αφοµοίωση και αποδοχή τους από 
τους µαθητές µε Μ∆. 

Για το λόγο αυτό, οι MacArthur, Graham, Schwartz, ••• 
Schafer (1995) µελέτησαν την εφαρµογή ενός πλήρους προγράµµατος 
διδασκαλίας του γραπτού λόγου (CWIP � Computers and Writing Instruction Project, 
Πρόγραµµα Η/Υ και ∆ιδασκαλίας της Γραφής).  Το πρόγραµµα αυτό µελετήθηκε 
διεξοδικά τόσο µε µαθητές που παρουσίαζαν προβλήµατα και Μ∆ όσο και µε 
συνοµήλικους συµµαθητές τους χωρίς Μ∆.  Σκοπός του προγράµµατος ήταν να δώσει 
έµφαση στην διαδικασία δηµιουργίας του γραπτού κειµένου (process writing) κι όχι 
µόνον το τελικό κείµενο που παρουσίαζαν οι µαθητές.  Παράλληλα, το πρόγραµµα 
βασίστηκε στη χρήση Η/Υ, αλλά και την εκµάθηση, και την εφαρµογή των 
απαραίτητων κανόνων για την δηµιουργία ολοκληρωµένων γραπτών κειµένων.   

Πιο συγκεκριµένα κι όσον αφορά το ρόλο των Η/Υ στο πρόγραµµα αυτό, οι 
µαθητές διδάχτηκαν στην χρήση υπολογιστή, τη χρήση ενός προγράµµατος 
επεξεργασίας κειµένου και κυρίως τη χρήση των ειδικών εκείνων εργαλείων που τους 
είναι απαραίτητα, έλεγχος ορθογραφίας, σύνταξης, γραµµατικής.  Παράλληλα, οι 
µαθητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα είχαν πάρα πολύ χρόνο και απρόσκοπτη 



 

 

πρόσβαση σε υπολογιστές (κάθε αίθουσα διδασκαλίας είχε τέσσερις µε έξι 
υπολογιστές κι η αναλογία Η/Υ:µαθητών στις αίθουσες αυτές κυµαινόταν από 1:2 
έως 1:3).  Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η χρήση Η/Υ καθίσταται απαραίτητη στην 
εξέλιξη του προγράµµατος διδασκαλίας. 

Προτάσεις 

Με βάση τα προαναφερθέντα, είναι σαφές πως ο εξοπλισµός των σχολικών 
τάξεων µε Η/Υ από µόνος του δεν φτάνει για να δώσει λύση στο πρόβληµα των 
δυσκολιών του γραπτού λόγου.  Αν ήταν έτσι, δεν θα έπρεπε να γίνεται λόγος για Μ∆ 
καθώς ένας ολοένα και αυξανόµενος αριθµός σπιτιών έχει το δικό του υπολογιστή για 
χρήση από όλη την οικογένεια κυρίως όµως για χρήση από παιδιά.  Άρα θα πρέπει να 
µιλήσουµε για µια πιο ορθολογική εισαγωγή τόσο ηλεκτρονικού εξοπλισµού όσο και 
των συναφών µαθηµάτων που θα ξεπερνούν τα βασικά της επιστήµης και της ιστορία 
των υπολογιστών και θα αποσκοπούν στην διδασκαλία της χρήσης των εργαλείων 
αυτών.  Πιο συγκεκριµένα, η διδασκαλία να εστιάζεται αρχικά στην εκµάθηση 
χειρισµού ενός υπολογιστή, και στη συνέχεια µεταξύ άλλων και στην εκµάθηση ενός 
προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου προσαρµοσµένου στις γνωστικές ικανότητες 
των µαθητών κι όχι ενός απλού εµπορικού πακέτου που, αν κι έχει πολλές 
δυνατότητες, µπορεί να µπερδέψει και να απογοητεύσει τον αρχάριο κι άπειρο 
χρήστη, όπως φάνηκε και στην αρχική µελέτη της Zhang (Zhang et al., 1995).  Με 
άλλα λόγια, η επιλογή του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου θα πρέπει να είναι η 
κατάλληλη για τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των µαθητών µε Μ∆. 

Όσον αφορά την εκµάθηση του πληκτρολογίου, αυτή είναι και πρέπει να γίνει 
απαραίτητη πριν την εφαρµογή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράµµατος.  Όπως 
φάνηκε και από τις προαναφερθείσες µελέτες, η δυσκολία των µαθητών στο να 
βρίσκουν το σωστό πλήκτρο � γράµµα στο πληκτρολόγιο έχει τα ίδια αρνητικά 
αποτελέσµατα µε την προσπάθεια των µαθητών αυτών να γράψουν ένα σχετικά 
ευανάγνωστο κείµενο µε το χέρι (Outhred, 1989). 

Σε δεύτερη φάση, η επιλογή ενός σωστού προγράµµατος επεξεργασίας 
κειµένου θα πρέπει να γίνεται µε βάση εκπαιδευτικά κι όχι εµπορικά κριτήρια.  Σε 
σχετική µελέτη τους, οι Sturm και Rankin (1997) προτείνουν πως η επιλογή του 
κατάλληλου λογισµικού θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις ανάγκες των χρηστών 
καθώς αυτές είναι πολυποίκιλες και πιο σύνθετες από αυτές των απλών χρηστών.  Για 
παράδειγµα, ένας σύγχρονος επεξεργαστής κειµένου µπορεί να εντοπίσει εκτός από 
τα ορθογραφικά, διάφορα γραµµατικά και συντακτικά λάθη µε τρόπο όµως δυσνόητο 
για τον µαθητή µε Μ∆. Λαµβάνοντας υπ� όψη µας το γεγονός πως πολλές φορές η 
σωστή σύνταξη είναι ανύπαρκτη στο γραπτό ενός µαθητή µε Μ∆, ένας συνηθισµένος, 
εµπορικός κειµενογράφος απλώς θα κοκκίνιζε όλο το γραπτό του µαθητή αυτού και 
πιθανόν να µην µπορούσε να προσφέρει σωστές εναλλακτικές λύσεις. 

Αντίθετα, ένας προσαρµοσµένος κειµενογράφος θα µπορούσε να βοηθήσει το 
µαθητή υπενθυµίζοντάς του αν έχει ξεχάσει κάποιο στοιχείο της πρότασης (ρήµα, 
αντικείµενο), αν έχει ξεχάσει να εφαρµόσει κάποιον κανόνα σύνταξης (π.χ., κεφαλαία 
γράµµατα στην αρχή της πρότασης κλπ) χωρίς απλώς να σηµειώνει το λάθος.  ∆εν 
µιλούµε δηλαδή για µια διευκόλυνση του προγράµµατος προς τον χρήστη, αλλά για 
ένα διδακτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τόσο τον µαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό 
στην διδακτική του προσπάθεια. 



 

 

Μια ενδιαφέρουσα µελέτη (Bahr & Nelson, 1996) σύγκρινε δυο βοηθητικά 
προγράµµατα διδασκαλίας του γραπτού λόγου και επεξεργασίας κειµένου.  Το ένα 
πρόγραµµα ζητούσε από τον µαθητή να απαντήσει σε συγκεκριµένες ερωτήσεις που 
αφορούσαν στην δοµή της ιστορίας και στη συνέχεια µε βάση τις απαντήσεις να 
γράψει µια τέτοια ιστορία.  Το άλλο πρόγραµµα ζητούσε από τον µαθητή να 
δηµιουργήσει µια εικόνα και µετά να γράψει το κείµενό του µε βάση την εικόνα που 
δηµιούργησε.  Αν και δεν υπήρξαν σαφείς διαφοροποιήσεις υπέρ του ενός ή του 
άλλου προγράµµατος, παρατηρήθηκε πως οι µαθητές έδειχναν να προτιµούν το 
γραφικό interface του ενός προγράµµατος και την δυνατότητα σχεδιασµού µιας 
εικόνας, µε αποτέλεσµα να δαπανούν περισσότερο χρόνο στην εικόνα και πολύ 
λιγότερο χρόνο στην διαδικασία συγγραφής του κειµένου.  Έτσι, τα κείµενα αυτά 
υστερούσαν ελαφρά ως προς την ποιότητά τους.  Σχετικά πρόσφατα, ο Hudnall 
(1996) παρουσίασε συνοπτικά και αξιολόγησε µια σειρά από τέτοια προσαρµοσµένα 
εµπορικά πακέτα εφαρµογών που αποσκοπούν στη βελτίωση του γραπτού λόγου των 
µαθητών ανεξαρτήτως των δυσκολιών και προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
µαθητές. 

Όµως, οι τεχνολογικές εξελίξεις µας επιτρέπουν να ξεπεράσουµε σε ένα 
µεγάλο ποσοστό ακόµη και τα προβλήµατα αυτά.  Όπως προαναφέρθηκε, πολλές από 
τις µελέτες έδειξαν πως συχνά η υπαγόρευση είναι καλύτερη από τη χρήση Η/Υ.  Θα 
µπορούσαν, λοιπόν, οι µαθητές µε Μ∆ να υπαγορεύουν το κείµενό τους στον 
υπολογιστή αντί να το υπαγορεύουν σε κασέτα ή σε κάποιο τρίτο άτοµο (Sturm & 
Rankin, 1997· Wetzel, 1996).  Η εισαγωγή του κατάλληλου λογισµικού αναγνώρισης 
της φωνής σε συνδυασµό µε τη χρήση ενός προσαρµοσµένου προγράµµατος 
επεξεργασίας κειµένου θα βοηθούσε σηµαντικά.  Το λογισµικό είναι ήδη διαθέσιµο, 
αν και δεν προσφέρει ένα πλήρες αλληλεπιδραστικό περιβάλλον εργασίας µεταξύ του 
χρήστη µε Μ∆ και του συστήµατος (Lazzaro, 2000).    Ωστόσο, µια πρώτη έρευνα 
µελέτησε την επίδραση που έχει ένα τέτοιο σύστηµα σύνθεσης φωνής στην παραγωγή 
γραπτού κειµένου (Borgh & Dickson, 1992).  Η προσθήκη ενός συνθεσάϊζερ φωνής 
στον επεξεργαστή κειµένου για την παροχή οδηγιών στους µαθητές είχε πολύ θετικά 
αποτελέσµατα.  Οι µαθητές µε την βοήθεια του συστήµατος έγραψαν ποιοτικώς 
καλύτερα κείµενα, ενώ παράλληλα η χρήση του συνθεσάϊζερ τους έδωσε την 
δυνατότητα να κάνουν περισσότερερς διορθώσεις στο γραπτό τους.  Τέλος, οι 
µαθητές αυτοί έδειξαν να µην έχουν δυσκολία προσαρµογής στο νέο σύστηµα και να 
προτιµούν το µέσο αυτό για την συγγραφή των κειµένων τους (Borgh & Dickson, 
1992).    

Αν και υπάρχουν έτοιµα εµπορικά προγράµµατα αναγνώρισης της φωνής, 
αυτά ίσως ξεπερνούν τις δυνατότητες του µαθητή µε Μ∆.  Ένα πρόβληµα που θα 
πρέπει να αντιµετωπισθεί είναι να συνηθίσει ο µαθητής µε Μ∆ να «µιλάει» στο 
πρόγραµµα καθαρά, αλλά και να σταµατά µεταξύ των λέξεων που υπαγορεύει (δηλ., 
να µπορεί να ελέγχει το ρυθµό της υπαγόρευσής του και να εφαρµόζει τις κατάλληλες 
παύσεις).  Παράλληλα, οι ήχοι που πολλές φορές συνοδεύουν την υπαγόρευση ενός 
µαθητή (το πολύ συνηθισµένο «αα�» που το συναντάµε όχι µόνο σε µαθητές µε Μ∆ 
αλλά και σε κανονικούς µαθητές και πολλές φορές και σε ενήλικους) πιθανόν να 
µπερδεύουν το πρόγραµµα αναγνώρισης φωνής το οποίο θα πρέπει να µπορεί να 
διακρίνει το «αα�» που σηµαίνει «σκέφτοµαι τι πρέπει να βάλω στη συνέχεια της 
πρότασης» από το φωνήεν που µπορεί να είναι το πρώτο γράµµα µια λέξης.  Με 
δεδοµένη την εξέλιξη των προγραµµάτων αυτών, ο σωστός προγραµµατισµός του 



 

 

συστήµατος αναγνώρισης φωνής δεν πρέπει να αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στην 
δηµιουργία ενός κατάλληλα προσαρµοσµένου προγράµµατος. 

Αυτό το πρόγραµµα αναγνώρισης της φωνής θα πρέπει επίσης να βοηθάει τον 
µαθητή όταν αυτός έχει κάπου µπερδευτεί ή «κολλήσει» στην προσπάθειά του να 
βρει την κατάλληλη λέξη.  Η δυνατότητα του προγράµµατος να παρουσιάσει µε 
σωστό τρόπο µια λίστα από παραπλήσιες ηχητικά λέξεις, ούτως ώστε ο µαθητής να 
µπορεί να διαλέξει την λέξη εκείνη που θέλει, θα βοηθούσε αρκετά το µαθητή αυτόν 
να ξεπεράσει την δυστοκία που τον χαρακτηρίζει όσον αφορά την ικανότητα 
ανάκλησης λέξεων από µνήµης.  Σίγουρα πάντως, υπάρχουν ακόµη µεγάλα 
περιθώρια βελτίωσης κι εξέλιξης των προγραµµάτων αυτών. 

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουµε πως η παραγωγή εκ µέρους των διαφόρων 
εταιρειών λογισµικού των απαραιτήτων προγραµµάτων δεν µπορεί να δώσει λύση 
στο πρόβληµα του γραπτού λόγου από µόνη της.  Η διαδικασία διδασκαλίας δεν 
µπορεί να αντικατασταθεί από έναν υπολογιστή κι ένα έξυπνο (ή και όχι τόσο 
έξυπνο) πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου.  Για το λόγο αυτό, κανένα πρόγραµµα 
δεν µπορεί να βοηθήσει αν δεν εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου 
προγράµµατος εκµάθησης και διδασκαλίας της γλώσσας, ενός προγράµµατος 
προσαρµοσµένου στις ανάγκες του µαθητή µε Μ∆ (συνηθίζουµε πολλές φορές να 
προσαρµόζουµε τον µαθητή στο διδακτικό αντικείµενο αντί να προσπαθούµε να 
προσαρµόσουµε το αντικείµενο στον µαθητή).  Το κατάλληλο λοιπόν πρόγραµµα θα 
πρέπει όχι µόνο να βοηθάει τον µαθητή στην γραφή ενός κειµένου, αλλά να τον 
ενθαρρύνει να γράψει ένα σωστό, ένα ολοκληρωµένο κείµενο και θα τον µαγνητίσει, 
θα τον παροτρύνει να βελτιώνεται µέρα µε τη µέρα αντί να αποξενώνεται από το 
σχολείο, την τάξη, την µαθησιακή διαδικασία. 
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