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Πρόλογος

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών (ΜΠΣ) του Τομέα Ψυχολογίας, του Τμήματος Φιλοσοφίας -Παιδαγωγικής 

-Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο 

"Δυσλεξία: Επικοινωνία σε Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και χρήση Νέας Τεχνολογίας 

στην αντιμετώπισή της". Σκοπός της ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την 

συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας και τους λόγους 

που ευνοούν ή δυσκολεύουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην διδακτική πράξη, 

στα Τ μήματα Ένταξης.

Πιο συγκεκριμένα ερευνήθηκε αν η ενσωμάτωση εξαρτάται από δημογραφικούς 

παράγοντες των εκπαιδευτικών (ηλικία, χρόνια προϋπηρεσίας, φύλο), την 

ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στους υπολογιστές ή 

την προσωπική χρήση της Τεχνολογίας, έξω από τις δραστηριότητες της διδασκαλίας.

Για την έρευνα των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε 

μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα, Ερωτηματολόγιο 

Εφαρμογής Τεχνολογίας (Technology Implementation Questionnaire, TIQ) των 

Wozney, Venkatesh & Abrami, το οποίο δόθηκε σε δασκάλους Ειδικής Αγωγής του 

Νομού Αττικής, οι οποίοι εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης και στη συνέχεια 

αναζητήθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών, της 

κατάρτισης και της προσωπικής χρήσης (δηλαδή έξω από τη διδασκαλία) της 

Τεχνολογίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών από τη μία και της ενσωμάτωσης της 

Τεχνολογίας στην (ειδική) εκπαίδευση από την άλλη.
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Η παρούσα έρευνα μπορεί να βοηθήσει να γίνουν κατανοητοί ορισμένοι από 

τους λόγους οι οποίοι λειτουργούν ως τροχοπέδη στην εισαγωγή των υπολογιστικών 

συστημάτων για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαίτερα της 

δυσλεξίας. Επίσης θα βοηθήσει έτσι ώστε να γίνει μια καταγραφή του είδους του 

εξοπλισμού και του λογισμικού που υπάρχει στα Τμήματα Ένταξης, της υφής της 

κατάρτισης που έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί, καθώς και τους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί η πολιτεία να ενσωματώσει τα συμπεράσματα της διεθνούς εμπειρίας 

και να προβεί σε στοχευμένες δράσεις, έτσι ώστε με την βοήθεια της Τεχνολογίας να 

οργανωθεί η διαγνωστική διαδικασία, αλλά και ν ’ αντιμετωπιστούν η δυσλεξία ή 

- άλλες μαθησιακές δυσκολίες, στο σχολείο.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέρφους μου 

εκπαιδευτικούς των ογδόντα Τμημάτων Ένταξης ταυ Νομού Αττικής που 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου και επέστρεψαν συμπληρωμένο το 

ερωτηματολόγιο με τις απόψεις τους, όπως επίσης και την Τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή μου κ. Μικρόπουλο Αναστάσιο, κ. Στασινό Δημήτριο, και κ. Σούλη 

Σπυρίδωνα, για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφεραν τόσο κατά τη διάρκεια 

της φοίτησης στο οικείο ΜΠΣ, όσο και κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση αυτής της 

ερευνητικής προσπάθειας.

Ιωάννινα Δεκέμβριος 2006
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Περίληψη

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ειδικής 
αγωγής του Νομού Αττικής, οι οποίοι εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης, σχετικά 
με την συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας, 
καθώς και για το αν κάποιοι δημογραφικοί ή άλλοι παράγοντες, είναι σημαντικοί 
ή όχι για την ενσωμάτωση των υπολογιστών στην σχολική τάξη.

Το δείγμα αποτελούμενο από 86 εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής οι οποίοι 
εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης του Νομού Αττικής, επιλέχθηκε με τη μέθοδο 
της τυχαίας δειγματοληψίας. Χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Εφαρμογής 
Τεχνολογίας (Technology Implementation Questionnaire, TIQ) των Wozney, L., 
Venkatesh, V. & Abrami, P, (C.S.L.P. Concordia University, Montreal, Quebec, 
Canada), μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική.

Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι οι ειδικοί 
εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να τους βοηθήσουν στο 
έργο τους, όταν υπάρχει το κατάλληλο λογισμικό.

Από τ’ αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης των δεδομένων φαίνεται να 
προκύπτει συσχέτιση μόνο μεταξύ των μεταβλητών “ώρες προσωπικής χρήσης 
Η/Ύ από τους εκπαιδευτικούς” κι “ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη” σε 
ότι αφορά τη δυσλεξία, ενώ δεν φαίνεται να συσχετίζονται οι άλλοι παράγοντες 
(ηλικία, φύλο, χρόνια προϋπηρεσίας, ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση), με την 
ενσωμάτωσή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προτείνεται η ενθάρρυνση της προσωπικής χρήσης Η/Υ κι η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών, εστιασμένη σε θέματα σχεδίασης εκπαιδευτικών εφαρμογών 
δια μέσου της Νέας Τεχνολογίας.

Λέξεις κλειδιά: Δυσλεξία, Νέες Τεχνολογίες, Τμήμα Ένταξης, λογισμικό, 
Ειδική Αγωγή
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Abstract
The current research probed deeply into the beliefs o f teachers o f special 

education who work with integration classes, in the prefecture o f Atoki, related to the 
contribution of New Technology, in order to confront the issue of dyslexia as well as 
the issue of whether or not certain demographic or other factors are important to the 
use o f P/C in school class.

The sample, which consisted of 86 teachers of Special Education who work with 
integration classes in the Prefecture of Amiri, was chosen with the method o f random 
sampling. The TIQ (Technology Implementation Questionnaire), Wozney, L., 
Venkalesh, V. & Abrami, P., (C.S.L.P. Concordia University, Montreal, Quebec, 
Canada) was used, translated and adapted to the Greek language.

The qualitative analysis of data proves that the above teachers consider the New 
Technology an essential tool for their work, provided of course that the proper 
software is available.

From the results of the quantitative analysis of data it seems that there is a 
correlation only between the variable "hours of personal use of P/C by the teachers" 
and "the embodiment of technology in class" as far as dyslexia is concerned, whereas 
there seems to be no connection between the other factors (age, gender, years of 

" teaching experience, in-service training) and the embodiment of technologies in the 
educational process.

Therefore, the encouragement o f using P/C and the education of teachers is 
suggested, focused on issues dealing with planning educational application through 
New Technology.

Key words: Dyslexia, New Technologies, Integration classes, software, Special 
Education.
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Εισαγωγή

Ο ανθρωπολόγος Jacobson (2001) στην εργασία του για τα κοινωνικά και 

βιολογικά χαρακτηριστικά της δυσλεξίας και της υπερκινητικότητας θέτει δύο 

ερωτήματα: α) Τί σημαίνει όταν λέμε ότι ένα άτομο είναι με δυσλεξία; και β) 

δεδομένου ότι το "επίπεδο ικανότητας" για να κατακτήσει έναν στόχο ποικίλλει από 

άνθρωπο σε άνθρωπο κι η εργασία κανενός προσώπου δεν είναι απαλλαγμένη από 

λάθη, πού είναι το όριο μεταξύ των "κανονικών" δυσκολιών, και των χρόνιων 

δυσκολιών, ώστε να επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός ενός ανθρώπου, ως ατόμου με 

δυσλεξία; Παλαιότερες εκτιμήσεις της συχνότητας της δυσλεξίας, δηλ. των παιδιών 

σχολικής ηλικίας, που αποτυγχάνουν να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν, παρά 

την κανονική νοημοσύνη, το επαρκές περιβάλλον και τις ικανοποιητικές 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες ανέρχονταν σε ποσοστά έως δεκαπέντε τοις εκατό 

(Myklebust & Boshes 1969, Kline 1972, Butler & Davie 1966 σε Στασινός, 2001). 

Σύμφωνα με νεότερες έρευνες οι εκτιμήσεις για τα παιδιά με δυσλεξία ανέρχονται 

κατά μέσο όρο σε 4-5% του συνόλου των παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες, από 

όλα τα πιθανά αίτια (Simpson & Gillis- Garlebach 1991 σε Στασινός, 2001). Τα 

τελευταία χρόνια οι ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν, ότι η εξελικτική δυσλεξία 

έχει νευρολογική προέλευση, αλλά οι πραγματικοί μηχανισμοί της είναι ακόμα 

ανεξιχνίαστοι και παραμένουν αυτήν την περίοδο θέμα έντονης ερευνητικής 

προσπάθειας σε πολλές νευροεπιστημονικές περιοχές, τοποθετημένο σε διάφορα 

θεωρητικά πλαίσια (Habib, 2000). Ένα άλλο σημείο συμφωνίας των ερευνητών, 

είναι ότι η δυσλεξία παρουσιάζεται με μεγαλύτερη συχνότητα στ’ αγόρια παρά στα 

κορίτσια, αλλά ο καθένας δίνει διαφορετικό ποσοστό συχνότητας ανάλογα με τα 

ποιοτικά στοιχεία της μελέτης, από 1:2 έως 1:4 (Στασινός, 2001).
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Στο πρώτο μέρος αυτής της ερευνητικής μελέτης η οποία έχει τίτλο 

“Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής του Ν. Αττικής, που εργάζονται σε 

Τμήματα Ένταξης, για την συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην αντιμετώπιση της 

δυσλεξίας”, θα γίνει μια συστηματική επισκόπηση των θεωρητικών δεδομένων που 

έχουν σχέση με τη δυσλεξία, για το πώς οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να 

βοηθήσουν το έργο των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, τι είδους λογισμικά 

χρησιμοποιούνται και ποια είναι η εμπειρία στον διεθνή χώρο, όσον αφορά τις 

συναφείς αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Ο όρος Νέες Τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση προσδιορίζει το «νέο», το καινούριο της Τεχνολογίας της εκάστοτε 

' εποχής, το οποίο χρησιμοποιείται για διδακτικούς σκοπούς. Η πιο πρόσφατη 

καινοτομία είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα πολυμέσα. Η έρευνα με 

αντικείμενο τις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών, έχει φέρει ως αποτέλεσμα ν ’ αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα 

εκπαιδευτικών εφαρμογών, (όπως συστήματα προσομοιώσεων και μοντελοποιήσεων, 

νοήμονα συστήματα διδασκαλίας, συστήματα ρομποτικής, συστήματα ανάγνωσης, 

προγράμματα αναγνώρισης ομιλίας κ.ά.), τα οποία ενσωματώνουν τις σύγχρονες 

τεχνολογίες των πολυμέσων και της εικονικής πραγματικότητας στην διδακτική 

πράξη (Δημητρακοπούλου, 1998).

Το ερευνητικό τμήμα της μελέτης έχει σκοπό, να διερευνήσει τις αντιλήψεις, 

Ελλήνων δασκάλων ειδικής αγωγής, που εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης, στο κατά 

πόσο μπορούν οι Νέες Τεχνολογίες να συνδράμουν το έργο τους και να τους 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας, ή άλλων μαθησιακών δυσκολιών.

Επίσης θα διερευνηθούν οι λόγοι που ευνοούν ή δυσκολεύουν την ενσωμάτωση 

των Νέων Τεχνολογιών στο πρόγραμμα του Τμήματος Ένταξης κι αν η ενσωμάτωση 

εξαρτάται από κάποιους δημογραφικούς παράγοντες (ηλικία- χρόνια υπηρεσίας,
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φύλο), την επιμόρφωση που έχει λάβει ενδεχομένως ο εκπαιδευτικός στο συναφές 

αντικείμενο, ή την προσωπική χρήση της Νέας Τεχνολογίας έξω από τις 

δραστηριότητες της διδασκαλίας.

Ακόμα είναι χρήσιμο, να γίνει μια καταγραφή του είδους του εξοπλισμού και 

των προγραμμάτων που υπάρχουν στα Τμήματα Ένταξης, της υφής της επιμόρφωσης 

που έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί, καθώς επίσης πώς θα μπορέσει η ελληνική 

πολιτεία να ενσωματώσει τα συμπεράσματα της διεθνούς εμπειρίας στη σχολική 

πρακτική της και να προβεί σε δράσεις, έτσι ώστε με την βοήθεια της Νέας 

Τεχνολογίας να οργανωθεί η διαγνωστική διαδικασία, αλλά και η αντιμετώπιση των 

- δυσκολιών, των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες- δυσλεξία.

1. Δυσλεξία
1.1 Ορισμοί δυσλεξίας και χαρακτηριστικά της συμπτώματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στο εγχειρίδιο για την ταξινόμηση των 

Ψυχικών Διαταραχών και των Διαταραχών της Συμπεριφοράς (ICD-10) εντάσσει τη 

δυσλεξία στις ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων "οι οποίες 

εκδηλώνονται με ειδικές και σημαντικές ελλείψεις στην εκμάθηση των σχολικών 

δεξιοτήτων. Οι μαθησιακές αυτές ελλείψεις δεν είναι το άμεσο επακόλουθο άλλων 

διαταραχών (π.χ. νοητικής καθυστέρησης, εκτεταμένων νευρολογικών ελλειμμάτων, 

ανεπίλυτων οπτικών ή ακουστικών προβλημάτων ή συναισθηματικών διαταραχών)" 

(World Health Organization 1993, σσ. 306-307).

Επίσης τα παιδιά με αυτόν τον όρο, έχουν συνδεθεί συχνά με ελλείμματα σε 

σχετικούς τομείς, όπως η απόκτηση προφορικής γλωσσικής ικανότητας (δυσφασία), 

οι δυνατότητες γραφής (δυσγραφία και δυσορθογραφία), οι μαθηματικές δυνατότητες 

(δυσαριθμησία), ο κινητικός συντονισμός (δυσπραξία), η σταθερότητα της στάσης κι 

η επιδεξιότητα, ο χωρικός και χρονικός προσανατολισμός (δυσχρονία) (Habib, 2000).
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Αντίστοιχος είναι κι ο ορισμός που δίδεται, από την Διεθνή Ένωση Δυσλεξίας 

(International Dyslexia Association, IDA), σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα των 

Η.Π.Α για την Υγεία των Παιδιών και την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (National Institute 

for Child Health and Human Development, NICHD):"H δυσλεξία είναι μια από τις 

πιο ευδιάκριτες μαθησιακές δυσκολίες. Είναι μια συγκεκριμένη διαταραχή, 

βασισμένη στη γλώσσα, νευρολογικής κυρίως προέλευσης, που χαρακτηρίζεται από 

τη δυσκολία στην αποκωδικοποίηση μεμονωμένης λέξης κι απεικονίζει συνήθως τις 

ανεπαρκείς δυνατότητες φωνολογικής επεξεργασίας. Αυτές οι δυσκολίες στην 

αποκωδικοποίηση μεμονωμένης λέξης, είναι συχνά απροσδόκητες σε σχέση με την 

' ηλικία κι άλλες γνωστικές και ακαδημαϊκές δυνατότητες: δεν είναι αποτέλεσμα 

γενικευμένης αναπτυξιακής ανικανότητας ή αισθητηριακής εξασθένισης" 

(www.interdys.org). Η δυσλεξία φαίνεται κι από τη μεταβαλλόμενη δυσκολία 

επεξεργασίας στις διαφορετικές μορφές της γλώσσας, ενώ συχνά συμπεριλαμβάνει 

εκτός από τα προβλήματα ανάγνωσης, ένα ευδιάκριτο πρόβλημα στο ν ’ αποκτήσει ο 

μαθητής την ικανότητα γραφής και το συλλαβισμό.

Υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία, ότι ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων των 

παιδιών με δυσλεξία, προκύπτει από ελλείμματα στη φωνολογική επεξεργασία. Είναι 

δύσκολο για τα παιδιά να μετασχηματίσουν τα γραπτά σύμβολα (γραφήματα), στους 

αντίστοιχους ήχους (φωνήματα) (Rack, Snowling & Olson, 1992). Τα φωνολογικά 

ελλείμματα μπορούν επίσης να βρεθούν σε στόχους όπως: στον προσδιορισμό, τον 

χειρισμό, την προσθήκη και τη διαγραφή των φωνημάτων στην προφορική γλώσσα, 

(δηλ. συνειδητοποίηση του φωνήματος) και σε στόχους σχετικούς με τη λεκτική 

βραχυπρόθεσμη μνήμη και με την επανάληψη λέξεων και ψευδολέξεων (Paulesu κ.ά., 

1996).

http://www.interdys.org
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Οι μελετητές των ατόμων με ή και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες πρότειναν, 

ότι η φωνολογική αποκωδικοποίηση, που ορίζεται ως η δυνατότητα να μεταφραστούν 

οι ακολουθίες τυπωμένων γραμμάτων στους αντίστοιχους ήχους, έχει έναν κεντρικό 

ρόλο και στην κανονική και στη μη κανονική ανάπτυξη της ανάγνωσης (Novy & 

Liberman 1991 σε Knivsberg, 1999). Η σημαντική συμβολή της φωνολογικής 

αποκωδικοποίησης στις περισσότερες περιπτώσεις αναγνωστικών δυσκολιών, έχει 

προταθεί κι από την παρουσία τέτοιων σημαντικών ελλειμμάτων, όταν συγκρίνονται 

ομάδες μεγαλύτερων παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες, με νεότερους κανονικούς 

αναγνώστες, στο ίδιο επίπεδο ανάγνωσης (Rack, Snowling & Olson, 1992), ενώ 

" σημαντική συσχέτιση μεταξύ επιπέδου κατοχής της φωνολογικής ενημερότητας και 

της ανάγνωσης (δηλ. ότι διευκολύνει τη μάθηση της ανάγνωσης), έχει επαρκώς 

τεκμηριωθεί και με έρευνες, εκτός από τον διεθνή χώρο και στην Ελλάδα (Πόρποδας,

2002). Άλλες μελέτες σε διδύμους έδειξαν, ότι υπάρχουν ισχυρές γενετικές επιρροές 

στην ομάδα με το έλλειμμα της φωνολογικής αποκωδικοποίησης κι αυτές οι γενετικές 

επιρροές επικαλύπτονται κατά ένα μεγάλο μέρος με τις γενετικές επιρροές στην 

ομάδα των παιδιών, που παρουσιάζει κι έλλειμμα στην ανάγνωση της λέξης (Olson, 

Forsberg & Wise 1994 σε Knivsberg, 1999).

Στο αναπτυξιακό επίπεδο των τομέων της γνώσης, της προσοχής, της 

αντίληψης, των κινητικών δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς, των κοινωνικών σχέσεων, 

της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, τα παιδιά με δυσλεξία φαίνεται να έχουν 

προβλήματα στον γραπτό λόγο και μερικά μέχρι ενός ορισμένου βαθμού, με την 

προφορική επικοινωνία. Δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα με τις κοινωνικές επαφές 

και σχέσεις και δεν έχουν απαραίτητα προβλήματα συμπεριφοράς. Μερικά εντούτοις, 

έχουν προβλήματα προσοχής, κινητικά ελλείμματα κι ενδεχομένως προβλήματα με 

την αντίληψη. Επίσης παρουσιάζουν δυσκολίες στην ταχύτητα επεξεργασίας
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πληροφοριών, στην βραχυπρόθεσμη μνήμη, στην ισορροπία και στην δυνατότητα για 

αυτοματοποίηση δεξιοτήτων (η διαδικασία κατά την οποία, μετά από μακροχρόνια 

πρακτική, οι δεξιότητες ρέουν τόσο εύκολα που δεν χρειάζονται πλέον το συνειδητό 

έλεγχο) (Nicolson, Fawcett & Dean, 2001).

Όσον αφορά την υπόθεση, ότι η δυσλεξία συνδέεται με την αύξηση στο δεξιό 

ημισφαίριο, των οπτικο-χωρικών δεξιοτήτων, ενώ υπάρχουν και θεωρητικοί και 

εμπειρικοί λόγοι για να υποστηριχθεί, εντούτοις τα νευρολσγικά στοιχεία δείχνουν να 

είναι ουδέτερα (Winner κ.ά., 2001) κι οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι δυνατότητες 

αυτές, δεν φαίνεται να είναι ανώτερες στα παιδιά με δυσλεξία (ένα πρότυπο 

χαρίσματος), ή κατώτερες από τις ομάδες ελέγχου. Οι δοκιμές αφορούσαν ασκήσεις 

με διανοητική περιστροφή σχημάτων, την αντιγραφή σύνθετων αριθμών, τον 

προσδιορισμό των ενιαίων μορφών σε μια πιο σύνθετη μορφή, την προφορική 

παρουσίαση των χωρικών προβλημάτων κ.ά.

Αυτό που έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους μελετητές είναι, ότι υπάρχει 

προφανής σύγκρουση, μεταξύ της αποτυχίας να βρεθεί οποιοδήποτε οπτικο-χωρικό 

ταλέντο συνδεμένο με τη δυσλεξία και το γεγονός ότι η δυσλεξία 

υπεραντιπροσωπεύεται σε ορισμένα οπτικο-χωρικά επαγγέλματα. Αυτό φαίνεται να 

οφείλεται στο γεγονός, ότι τέτοια επαγγέλματα είναι ελκυστικά στους ανθρώπους με 

δυσλεξία, επειδή στηρίζονται λιγότερο στη λεκτική δυνατότητα. Λαμβάνοντας υπόψη 

του ένα άτομο με δυσλεξία, ότι έχει σοβαρό έλλειμμα στη δυνατότητα να διαβάζει, 

θα επιλέξει ένα επάγγελμα, που δεν θα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγνωση 

(Winner κ.ά., 2001).

Ορισμένοι ερευνητές ανεβάζουν την συχνότητα εμφάνισης της δυσλεξίας 

μεταξύ 5-17 %, ανάλογα με τη μελέτη και τα κριτήρια που θέτει. Ένας λόγος για τη 

μεταβλητότητα στα ποσοστά εμφάνισης της διαταραχής, ειδικά ανάμεσα στις
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διαφορετικές χώρες, μπορεί να είναι και οι διαφορές στην πολυπλοκότητα των 

ορθογραφιών που μελετώνται. Δηλαδή, σε γλώσσες με αρκετά κυριολεκτικά 

συστήματα ορθογραφίας όπως τα ιταλικά, είναι λιγότερο πιθανό να παρουσιαστούν 

αναγνωστικές δυσκολίες. Αντίθετα σε γλώσσες με σύνθετες ορθογραφίες, όπως 

εκείνες των αγγλικών και γαλλικών, που παρουσιάζουν ένα πλήθος από κανόνες κι 

εξαιρέσεις, έχουμε ασφαλώς μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης. Στα αγγλικά π.χ. 

υπάρχουν 1120 τρόποι να συνδυαστούν τα γραφήματα (γράμματα και σειρές των 

γραμμάτων) για να διαμορφώσουν 40 φωνήματα (βασικές μονάδες της ομιλίας). Τα 

Ιταλικά, αφ’ ετέρου, έχουν 33 γραφήματα που αντιπροσωπεύουν 25 φωνήματα.

' (Martin, 2001).

Η νευρολογία διαπίστωσε ότι διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου 

ενεργοποιήθηκαν, σε έρευνες με Άγγλους και Ιταλούς αναγνώστες στις οποίες τα 

υποκείμενα διάβασαν λέξεις και ψευδολέξεις μεγαλοφώνως (Paulesu κ.ά., 2000). Σε 

άλλη μεταγενέστερη έρευνα (Paulesu κ.ά.,2001), οι ίδιοι ερευνητές, προέβησαν σε 

σύγκριση, Αγγλίαν, Γάλλων και Ιταλών αναγνωστών με δυσλεξία, με αντίστοιχες 

ομάδες ελέγχου, σε ότι αφορά την ενεργοποίηση περιοχών του εγκεφάλου τους, 

χρησιμοποιώντας τομογράφο ποζιτρονίων (Ρ.Ε.Τ). Παρατήρησαν ότι η 

δραστηριότητα στην ίδια περιοχή, στο αριστερό ημισφαίριο, ήταν μειωμένη και στις 

τρεις ομάδες, σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου, όταν διάβαζαν δισύλλαβες λέξεις ή 

ψευδολέξεις μεγαλοφώνως (έναν ρητό αναγνωστικό στόχο), ή όταν λάμβαναν 

απόφαση για συγκεκριμένα φυσικά γνωρίσματα των γραμμάτων των λέξεων, (έναν 

υπονοούμενο αναγνωστικό στόχο). Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εύρεσή 

τους, για μια διαπολιτισμική επίδραση στη νευρική επεξεργασία της γλώσσας, οι 

ερευνητές, δεν βρήκαν καμία σημαντική διαφορά μεταξύ των ελλειμμάτων των 

δυσλεκακών ομάδων για τους τομείς του εγκεφάλου, ανάλογα με την εθνικότητα.
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Τα στοιχεία αυτά οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα, ότι η δυσλεξία έχει 

μια καθολική βάση στον εγκέφαλο ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και μπορεί να 

χαρακτηριστεί από το ίδιο νευρογνωστικό έλλειμμα. Η διαγλωσσική διαφορά στην 

εκδήλωση της, π.χ. η ικανότητα ανάγνωσης μεταξύ των ατόμων με δυσλεξία από 

διαφορετικές χώρες, οφείλεται στις διαφορετικές ορθογραφίες και στην 

αντιστοίχηση ή όχι γραφήματος- φωνήματος στο συλλαβισμό (Paulesu κ.ά. 2001 ; 

Goswami 2003). Επίσης, το πρότυπο που εμπλέκει το φωνολογικό έλλειμμα με την 

έλλειψη δυνατότητας για αυτοματοποίηση, ενώ εμφανίζεται να έχει καθολική 

εφαρμογή ανεξάρτητα από συγκεκριμένη γλώσσα, εντούτοις υπάρχει μια 

' αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών της κάθε μιας γλώσσας και του 

αναπτυξιακού προτύπου της δυσλεξίας. Στις φωνολογικά δυσκολότερες γλώσσες (π.χ. 

αγγλικά), η εντονότερη αδυναμία φαίνεται να εμφανίζεται στη φωνολογική 

επεξεργασία, ενώ στις φωνολογικά ευκολότερες γλώσσες (π.χ. γερμανικά), ο 

κρίσιμος ρόλος στην εκδήλωση της δυσλεξίας, διαδραματίζεται από την έλλειψη των 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για να επιτύχουν την αυτοματοποίηση (Grigorenko,

2001).

Οι ενδείξεις για ύπαρξη δυσλεξίας στην προσχολική ηλικία (Shaywitz, 2003), 

περιλαμβάνουν συνήθως προβλήματα καθυστερημένης έναρξης της προφορικής 

γλώσσας, επιμονή στην ομιλία μωρών, δυσκολία στη διάκριση ομόηχων λέξεων (π.χ 

κέρμα-τέρμα, πόλη-πόδι). Στην πρώτη και δεύτερη τάξη του δημοτικού σχολείου ο 

μαθητής αποτυγχάνει να χωρίσει σύνθετες λέξεις (π.χ αλφαβήτα, σε άλφα και βήτα), 

έχει δυσκολίες στην άνεση κι ακρίβεια της ανάγνωσης ακόμα και μονοσύλλαβων 

λέξεων, ενώ αποφεύγει την ανάγνωση κι επιχειρηματολογεί για το πόσο σκληρή είναι 

αυτή, την ώρα του διαβάσματος. Σε μεγαλύτερες τάξεις παραλείπει συλλαβές ή 

συγχέει τη σειρά τους, το διάβασμά του έχει διακοπές και είναι διατακτικό, συχνά δεν
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μπορεί να εκφράσει με ακρίβεια αυτό που θέλει, χρειάζεται αρκετό χρόνο για να 

δώσει μια απάντηση σε ερώτηση που του τίθεται, δεν μπορεί να θυμηθεί 

ημερομηνίες, τους μήνες του έτους, αριθμούς τηλεφώνων και γενικά έχει δυσκολίες 

με τη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Μπορεί επίσης να παρουσιάσει 

δυσκολίες στην φωνολογική ενημερότητα (κωδικοποίηση κι αποκωδικοποίηση 

συλλαβών, ελλείμματα στην κατάτμηση και στο συγκερασμό τους, στο συνδυασμό 

του γραφήματος με το αντίστοιχο φώνημα), έχει προβλήματα στην οπτική κι 

ακουστική διάκριση, στην ερμηνεία των οπτικών κι ακουστικών παραστάσεων, στην 

διάκριση του προσανατολισμού στο χώρο και στον χρόνο, στην διάκριση της 

■ ομοιοκαταληξίας. Επίσης έχει σοβαρά προβλήματα στην ορθογραφία (παραλείψεις ή 

αντιμεταθέσεις γραμμάτων και συλλαβών, τοποθέτηση κεφαλαίων στο εσωτερικό 

των λέξεων, μη χρήση τόνων, λάθη συχνόχρηστων καταλήξεων κ.ά.), στην έκφραση, 

στο συντονισμό, στην οργάνωση κι επεξεργασία πληροφοριών (Peer & Reid, 2001).

1.2 Αιτιολογία της Δυσλεξίας

1.2.1 Μοντέλα εγκεφαλικής κυριαρχίας

Μετά από 100 και πλέον χρόνια ερευνών, ακόμα οι ερευνητές δεν έχουν 

καταλήξει σε μια κοινά αποδεκτή ερμηνεία του φαινόμενου της δυσλεξίας. 

Κατατάσσοντας τις ερευνητικές προσπάθειες, θα τις διαχωρίζαμε σ’ αυτές που έχουν 

αφετηρία τους την ιατρική επιστήμη και σ’ αυτές που προσπαθούν να δώσουν 

ερμηνεία μέσω της Γνωστικής Ψυχολογίας. Ιστορικά, τα πρώτα επιχειρήματα για μια 

νευρολογική βάση της δυσλεξίας προήλθαν από τις νευροπαθολογικές μελέτες των 

εγκεφάλων ατόμων με δυσλεξία. Αυτές οι πρώτες μελέτες, αν και δέχθηκαν κριτική, 

επέστησαν για πρώτη φορά την προσοχή προς μια πιθανή ανωμαλία σε συγκεκριμένα 

στάδια της προγενέθλιας ωρίμανσης του εγκεφαλικού φλοιού και πρότειναν 

έναν ρόλο της άτυπης ανάπτυξης των ασυμμετριών του εγκεφάλου( Hinshelwood
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1895, Orton 1925 σε Habib, 2000). Ειδικότερα, μια ιδέα που προτάθηκε από τον 

Orton ήταν, ότι η πλευρίωση των γλωσσικών λειτουργιών στο αριστερό ημισφαίριο 

καθυστερούσε στα άτομα με δυσλεξία, με αποτέλεσμα οι γλωσσικές προϋποθέσεις για 

την εκμάθηση της ανάγνωσης, να μην μπορούν ν’ αναπτυχθούν κανονικά, (π.χ η 

υψηλή συχνότητα των αριστεροχείρων και το φαινόμενο της καθρεπτικής γραφής, 

θεωρήθηκαν τότε ως στοιχεία, για την ανώμαλη πλευρίωση σε αυτά τα παιδιά).

Σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ότι τα κέντρα των γλωσσικών 

λειτουργιών βρίσκονται στις περιοχές του εγκεφάλου που αποκαλούνται περιοχές 

Wernicke και Broca και βέβαια σε πλήθος άλλες δευτερεύουσες συνειρμικές και 

-κινητικές περιοχές. Η περιοχή Wernicke είναι αρμόδια για την κατανόηση της 

γλώσσας, ενώ η περιοχή Broca είναι αρμόδια για τις κινητικές πτυχές της ομιλίας και 

της γλώσσας. Στους δεξιόχειρες, αυτά τα γλωσσικά κέντρα βρίσκονται στο αριστερό 

ημισφαίριο. Η πλειοψηφία των αριστεροχείρων ανθρώπων έχει επίσης τα γλωσσικά 

κέντρα στο αριστερό ημισφαίριο, εντούτοις υπάρχουν κι αρκετοί αριστερόχειρες που 

έχουν τα γλωσσικά κέντρα και στα δύο ημισφαίρια, ή μόνο στο δεξί ημισφαίριο. Το 

ημισφαίριο στο οποίο βρίσκονται τα γλωσσικά κέντρα καλείται κυρίαρχο ημισφαίριο. 

Η λεκτική περιοχή στο κυρίαρχο ημισφαίριο είναι μεγαλύτερη από την ίδια περιοχή, 

στο μη κυρίαρχο ημισφαίριο. Ευνόητο είναι, ότι οποιαδήποτε ανωμαλία του φλοιού 

σ’ αυτές τις περιοχές, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν προήλθε, δημιουργεί προβλήματα 

στην ομιλία, την ανάγνωση και την κατανόηση. Πρόβλημα ακόμη δημιουργείται κι 

όταν έχουμε μικτή κυριαρχία, δηλ. όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρα ένα κυρίαρχο 

ημισφαίριο.

Οι απεικονίσεις με τη μέθοδο ανίχνευσης ποζιτρονίων (ΡΕΤ) έδειξαν, ότι στους 

ανθρώπους με δυσλεξία, όταν τους δόθηκαν ασκήσεις ομοιοκαταληξίας κι οπτικής 

αναγνώρισης γραμμάτων, ενεργοποιήθηκε μόνο ένα υποσύνολο των περιοχών του
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εγκεφάλου, οι οποίες περιλαμβάνονται κανονικά στη φωνολογική επεξεργασία. Έτσι 

προτάθηκε από τους ερευνητές, ότι το ελαττωματικό φωνολογικό τους σύστημα, 

οφείλεται στην αδύνατη σύνδεση μεταξύ των γλωσσικών τομέων (πρωτευόντων και 

δευτερευόντων) (Paulesu κ.ά., 1996).

1.2.2 Γενετική προέλευση - Έρευνες του γονιδιώματος

Στοιχεία για μια γενετική προέλευση της δυσλεξίας έχουν συσσωρευτεί όλο και 

περισσότερα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Σαφής ένδειξη για την 

οικογενειακή μετάδοση έχει υπάρξει σε αποτελέσματα μελετών με διδύμους, από 

οικογένειες που έχουν παρουσιάσει ουσιαστικό γενετικό συστατικό στην διαταραχή, 

με την κληρονομήσιμη παραλλαγή να υπολογίζεται στο 50- 70% (Gardan κ.ά., 1994).

Τα στοιχεία αυτά προτείνουν τη συμμετοχή του γονιδιώματος στην εξελικτική 

δυσλεξία. Μάλιστα, έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες και διαφορετικές περιοχές 

του γονιδιώματος, οι οποίες συνδέονται στενά με διάφορες διαδικασίες, σχετικές με 

την ανάγνωση. Εντούτοις, η γενετική μετάδοση είναι πολύ σύνθετη κι έτσι 

διαφορετικές μορφές δυσλεξίας μπορούν να υπάρχουν μέσα στην ίδια οικογένεια, 

ενώ διαφορετικά γονίδια είναι υπεύθυνα για τις διαφορετικές πτυχές της 

αναγνωστικής λειτουργίας. Ο Pennington (1997) υποστηρίζει, ότι ένας " φαινότυπος 

ανάγνωσης" μπορεί "να συνδεθεί με έναν δείκτη στο χρωμόσωμα 15" και ένας 

"φαινότυπος συνειδητοποίησης φωνήματος" μπορεί να συνδεθεί "με τους δείκτες 

του χρωμοσώματος 6". Ανάλογα συμπεράσματα για έναν δείκτη στο χρωμόσωμα 15, 

κι άλλους δείκτες στο χρωμόσωμα 6, επισημαίνονται κι από άλλους ερευνητές 

(Grigorenko κ.ά. 1997 σε Jacobson, 2001).

Αλλες μελέτες έδειξαν, ότι αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης στην μητέρα κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορούν να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο, στην 

ανάπτυξη και τη λειτουργία του αριστερού ημισφαιρίου, γι’ αυτό ενδεχομένως
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υπάρχει μεγάλη υπεροχή των αγοριών στην διαταραχή. Εντούτοις, τα εμπειρικά 

στοιχεία λείπουν, για να υποστηριχθεί ένας τέτοιος ορμονικός ρόλος, στην αιτιολογία 

της δυσλεξίας (Tonnessen 1997 σε Habib, 2000).

1.23  Γνωστικές προσεγγίσεις

Πολλοί ερευνητές από την πλευρά της Γνωστικής Ψυχολογίας, θεωρούν τα 

προβλήματα της φωνολογικής ενημερότητας, όπως αναλύσαμε προηγουμένως, ως 

την κεντρικότερη αιτία των περισσότερων περιπτώσεων των αναγνωστικών 

δυσκολιών (Wagner, Torgesen & Rashotte 1994 σε Willcutt, 2001). Τα ελλείμματα 

στα μέτρα της φωνολογικής αποκωδικοποίησης, ή άλλα μέτρα της φωνολογικής 

επεξεργασίας, φαίνεται ν’ αποτελούν την συνέπεια, για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του 

ελλείμματος στην ανάγνωση. Όπως τονίζεται (Grigorenko, 2001) το ολιστικό 

φαινόμενο της ανάγνωσης είναι σύνθετο. Πολλές χαμηλότερες ψυχολογικές 

διαδικασίες (π.χ., η φθογγική συνειδητοποίηση, η φωνολογική αποκωδικοποίηση, η 

δυνατότητα να υποβληθούν σε επεξεργασία τα ερεθίσματα γρήγορα και να 

αυτοματοποιηθεί αυτή η διαδικασία, η μνήμη, η δυνατότητα να αναγνωριστούν οι 

λέξεις), συμβάλλουν στην Ενιαία Πράξη της ανάγνωσης. Με τη σύνθετη αυτή 

διαδικασία της ένωσης ανεξάρτητων συστατικών που εν μέρει επικαλύπτονται, 

παρέχεται ένα πρότυπο για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των υψηλότερων 

διανοητικών λειτουργιών, όπως η ανάγνωση, αλλά δεν εξηγείται πλήρως, η ολιστική 

της διάσταση.

Όμως κι άλλα γνωστικά μοντέλα, προσπάθησαν να δώσουν επαρκείς ερμηνείες 

για την δυσλεξία και τις αναγνωστικές δυσκολίες. Τέτοια είναι τα μοντέλα 

επεξεργασίας πληροφοριών, τα οποία αναφέρονται σε ελλείμματα στην οπτική 

αντίληψη και διάκριση πληροφοριών, στην ακουστική αντίληψη, στη διάκριση κι 

ακουστική κωδικοποίηση, σε ελλείμματα ενσωμάτωσης πληροφοριών από
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διαφορετικά αισθητηριακά συστήματα (Στασινός, 2001). Κάποιοι θεωρούν ότι είναι 

μεγάλη η συνεισφορά της εργαζόμενης μνήμης στην ανάγνωση, στην ορθογραφημένη 

γραφή και στην ανάπτυξη του λεξικού (Baddeley 1986 ; Gathercole κ.ά. 1992). Έτσι 

μια προβληματική λειτουργία της μνήμης, μπορεί να δυσκολεύει το παιδί σ’ αυτές τις 

διαδικασίες, σε σημείο μάλιστα, ώστε αυτό να είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο στην 

επιτυχία συγκεκριμένων σχολικών στόχων.

Άλλοι ερευνητές θεωρούν, ότι οι δυσκολίες προέρχονται από την μη 

δυνατότητα ελέγχου των οφθαλμικών κινήσεων, κατά την διαδικασία της ανάγνωσης 

κι ειδικότερα ο μεγαλύτερος αριθμός παλινδρομικών κινήσεων (από δεξιά προς τ’ 

-αριστερά), που εμφανίζεται στα παιδιά με δυσλεξία σε σχέση με τους κανονικούς 

αναγνώστες (Pavlidis 1981 ; Rayner & Pollatsek 1989).

1.2.4 Η υπόθεση παρεγκεφαλιδικσό ελλείμματος

Το τελευταίο διάστημα η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε μια άλλη περιοχή του 

εγκεφάλου, την παρεγκεφαλίδα, η οποία θεωρείται ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις, 

για την αιτιολογία της εξελικτικής δυσλεξίας. Πράγματι άτομα με δυσλεξία, 

βρέθηκαν να παρουσιάζουν συμμετρία μεταξύ δεξιάς κι αριστερής παρεγκεφαλιδικής 

περιοχής, ενώ αυτοί που αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου παρουσίαζαν μεγαλύτερη 

ασυμμετρία (δεξιά περιοχή μεγαλύτερη από την αριστερή περιοχή της 

παρεγκεφαλίδας) (Rae κ.ά., 2002).

Σημείο αναφοράς στην ίδια περιοχή ερευνών είναι και η μελέτη των Nicolson, 

Fawcett & Dean (2001) όπου υποστηρίζεται, ότι τα προβλήματα που συνδέονται με 

τη διαταραχή, υπερβαίνουν τα προβλήματα ανάγνωσης: η ισορροπία, οι κινητικές 

δεξιότητες και οι αισθητηριακές διαδικασίες φαίνεται επίσης να επηρεάζονται. 

Ακόμα προτείνουν, ότι υπάρχει μια γενική εξασθένιση στη δυνατότητα να 

εκτελεστούν οι δεξιότητες αυτόματα, μια δυνατότητα πιθανά εξαρτώμενη από την

ι
I
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παρεγκεφαλίδα. Συγκεκριμένες συμπερκροριστικές και νευροαπεικανιστικές δοκιμές 

έδειξαν, ότι η δυσλεξία συνδέεται πράγματι με την παρεγκεφαλιδική εξασθένιση σε 

περίπου 80% των περιπτώσεων. Έτσι οι αναταραχές της παρεγκεφαλιδικής 

ανάπτυξης, μπορούν πραγματικά να προκαλέσουν ελλείμματα στην ανάγνωση και τη 

γραφή, που είναι τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας. Η πρωτοτυπία αυτής της έρευνας 

είναι, ότι προσπαθεί να συνδέσει και να εξηγήσει τις θεωρίες περί κεντρικού 

ελλείμματος της φωνολογικής επεξεργασίας, με το παρεγκεφαλιδικό έλλειμμα. Έτσι, 

βρίσκει μια πειστική εξήγηση για την χαμηλή ποιότητα γραφής, η οποία 

παρουσιάζεται συχνά στα άτομα με δυσλεξία, δηλ. σαν μια κινητική ικανότητα που 

- απαιτεί τον ακριβή συγχρονισμό και συντονισμό των διαφορετικών ομάδων μυών, 

ρόλο που επιτελεί η παρεγκεφαλίδα. Γι’ αυτό αν ένα νήπιο έχει μια παρεγκεφαλιδική 

εξασθένιση, οι αρχικές άμεσες εκδηλώσεις θα είναι μια ήπια κινητική δυσκολία (το 

νήπιο αργεί να καθίσει και να περπατήσει) και βέβαια θα υπάρχει αποφασιστική 

επίδραση στην άρθρωση και στην ομιλία. Μια πρόσθετη έμμεση επίδραση είναι, ότι η 

μειωμένη ταχύτητα στην άρθρωση, μπορεί να οδηγήσει στην μειωμένη ποιότητα της 

αρθρωτικής αντιπροσώπευσης, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει άμεσα 

στην εξασθενημένη ενημερότητα για τη φθογγική δομή της γλώσσας, δηλ. σε πρόωρα 

ελλείμματα φωνολογικής συνειδητοποίησης.

Έτσι εξηγείται σε γνωστικό επίπεδο, πώς το παρεγκεφαλιδικό έλλειμμα 

συνδέεται με το φωνολογικό και με το έλλειμμα στην αυτοματοποίηση στόχων 

ονομασίας (στους οποίους το παιδί πρέπει να ονομάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, 

ένα σύνολο σελίδων κοινών εικόνων ή τυποποιημένων χρωμάτων). Προτείνεται 

λοιπόν (Nicolson κ.ά., 2001), πως η δυσλεξία χαρακτηρίζεται από ένα έλλειμμα όχι 

μόνο στις φωνολογικές δεξιότητες, αλλά και στην ταχύτητα της ονομασίας, που 

απεικονίζει μια χαμηλότερη ταχύτητα επεξεργασίας (Σχήμα 1).
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Σχήμα 1. Παρεγκεφαλίδα κι εμπλοκή της στις διαδικασίες ανάγνωσης, γραφής και 

συλλαβισμού

Πηγή: Nicolson, Fawcett & Dean (2001). Developmental dyslexia: the 

cerebellar hypothesis. Trends in Neurosciences 24(9), September 2001, σ. 510.

1.2.5 Η θεωρία του χρονικού ελλείμματος στην επεξεργασία

Τέλος μια ακόμη θεωρία που είναι ελκυστική, διότι συνδυάζει και προσαρμόζει 

την νευροψυχολογική πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία της δυσλεξίας, είναι αυτή 

του χρονικού ελλείμματος στην επεξεργασία των ερεθισμάτων, που επιπλέον μας 

δίνει τη βάση για εξήγηση του φωνολογικού ελλείμματος και της οπτικής 

εξασθένησης. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι, αν κι ο πληθυσμός που καλύπτεται από 

τον όρο "δυσλεκτικός" είναι μάλλον ετερογενής (μερικοί έχουν κυρίως φωνολογικά 

ελλείμματα άλλοι όχι, μερικοί έχουν κινητικές αδεξιότητες, άλλοι είναι άριστοι σε 

όλα τα είδη των κινητικών στόχων, μερικοί δεν αποδίδουν καλά στους χωρικούς
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στόχους), οι διάφορες θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν όλες αυτές οι περιπτώσεις, 

μέσω ενός μοναδικού γενικού πλαισίου. Η χρονική θεωρία προσφέρει ενδεχομένως 

ένα τέτοιο χρήσιμο πλαίσιο. Οι δυσκολίες στο χρόνο επεξεργασίας των 

διαφορετικών ερεθισμάτων, είναι ένα εκπληκτικά καθολικό χαρακτηριστικό του 

ατόμου με δυσλεξία. Κατά συνέπεια, είναι εύλογο να υπάρχει μια γενική δυσκολία 

στον εγκέφαλο (πιθανότατα στο αριστερό ημισφαίριο), για να ενσωματώνονται 

γρήγορα τα μεταβαλλόμενα ερεθίσματα. Τέτοιες δυσκολίες θα μπορούσαν να είναι:

1) Μια εξασθενημένη αντίληψη για τα παροδικά ακουστικά ερεθίσματα, όπως 

τα σύμφωνα.

2) Ένα έλλειμμα στην παραγωγή, ή την κρίση της χρονικής διαταγής και

3) ελλείμματα στα στάδια της ανάγνωσης, που χρησιμοποιούν τη γρήγορη 

επεξεργασία, π.χ. τη ρύθμιση της θέσης των γραμμάτων στον χώρο, τη 

σφαιρική αντίληψη για τη μορφή της λέξης κα .

Σε αυτό το πλαίσιο, το κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της φωνολογικής 

ενημερότητας, θα μπορούσε να εμφανιστεί, ως η διαδοχική δραστηριότητα που 

απαιτεί συγχρόνως την άθικτη αντιπροσώπευση του φωνήματος, την αποδοτική 

χρονική επεξεργασία των φθογγικών συστατικών και την επαρκή διατήρηση των 

πληροφοριών στη βραχυπρόθεσμη μνήμη (Habib, 2000).

13 Διάγνωση της Δυσλεξίας

Αρχικά, έχει υπάρξει μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση, ότι το ζήτημα της 

αξιολόγησης, εκτός από επιστημονικό έχει και πτυχές που άπτσνται των εκπαιδευτικών 

πολιτικών της καθεμιάς χώρας. Οποιοδήποτε είδος αξιολόγησης στηρίζεται στις 

ιδιαίτερες υποθέσεις για τη φύση των ανθρώπινων όντων και τη φύση του επιτεύγματος 

της ανθρώπινης εκμάθησης. Κάποιες μεμονωμένες διαφορές φέρνουν επιπτώσεις σε 

προσωπικό, σχολικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Τα εμπόδια στην εκμάθηση των
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μαθητών προκύπτουν, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

χαρακτηριστικών του παιδιού και τι του προσφέρεται, μέσω της παιδαγωγικής και των 

ενισχυτικών πόρων. Επίσης γίνεται λόγος (ιδιαίτερα στην Μ. Βρετανία), ότι δίνεται η 

δυνατότητα σε γονείς παιδιών με δυσλεξία, να απαιτήσουν για τα παιδιά τους ένα άδικο 

ποσοστό των κεφαλαίων, που προορίζονται για την εκπαίδευση όλων των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Booth and Goodey 1996 σε Reid & Wearmouth, 2002), 

ενώ στη χώρα μας έγινε γνωστή από δημοσιεύματα του Τύπου, η βιομηχανία 

παραγωγής πιστοποιητικών δυσλεξίας, τα οποία έδιναν απαλλαγή στους μαθητές από 

τις γραπτές εξετάσεις, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. (Εφημ. Ελευθεροτυπία 19 Απριλίου

2002).

Για να καταρτισθεί ένα σωστό πρόγραμμα αποκατάστασης των δυσκολιών που 

έχει ένα παιδί με δυσλεξία, πρέπει να προηγηθεί μια υψηλού επιπέδου διαγνωστική 

διαδικασία από ομάδα ειδικών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: παιδοψυχίατρο ή 

παιδοψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή και σε ορισμένες περιπτώσεις 

κοινωνικό λειτουργό. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει σκοπό, όχι μόνο να 

διαπιστώσει την ύπαρξη της δυσλεξίας, αλλά σε ποιες επιμέρους περιοχές έχουμε τα 

σοβαρότερα ελλείμματα, από τα οποία θ’ αρχίσει η αποκατάσταση.

Αυτό πρέπει να γίνει, επειδή ο κάθε μαθητής έχει τα δικά του συγκεκριμένα 

προβλήματα, το οποία είναι πολύ διαφορετικά από αυτά των άλλων. Ευνόητο είναι, 

ότι κατά την διάρκεια της διάγνωσης, θα πρέπει να αποκλειστούν ως υπεύθυνοι 

παράγοντες για τα ελλείμματα του παιδιού, η χαμηλή νοημοσύνη, οι αισθητηριακές 

βλάβες (όραση, ακοή), νευρολογικές βλάβες, η ψυχολογική κατάσταση, η ελλιπής 

φοίτηση και οι οικογενειακές συνθήκες. Αλλο κρίσιμο στοιχείο για την άρση των 

δυσκολιών είναι η έγκαιρη διάγνωση κι αντιμετώπιση. Αυτό μπορεί να γίνει με μια 

διαδικασία αξιολόγησης, πριν από την είσοδο του παιδιού στο σχολείο πρωτοβάθμιας
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εκπαίδευσης, με την αναγνώριση των πρόδρομων χαρακτηριστικών της δυσλεξίας Οι 

δείκτες της δυσλεξίας (όπως τα προβλήματα φωνολογικής συνειδητοποίησης, η 

έλλειψη ισορροπίας και αυτοματισμού) μπορούν να είναι διακριτοί πολύ νωρίς και θα 

δείξουν το παιδί, το οποίο θα απαιτήσει στενή παρακολούθηση, όταν θα διδαχθεί 

αργότερα ανάγνωση (Crombie, 2001).

Στη χώρα μας σταθμισμένο Τεστ, όχι όμως αμιγές, για την αναγνώριση 

μαθησιακών δυσκολιών -δυσλεξίας υπάρχει μόνο το Αθηνά Τεστ, το οποίο 

κατασκευάστηκε στο Ψυχομετρικό Εργαστήριο της Φιλοσοφικής σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Παρασκευόπουλος, I και συν., 1999) κι αποτελείται από 

πέντε κλίμακες: Νοητική ικανότητα, άμεση μνήμη ακολουθιών, ολοκλήρωση 

ελλιπών παραστάσεων, γραφο-φωνολογική ενημερότητα και νευροψυχολογική 

ωριμότητα. Άλλα χρήσιμα μη σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης (Τεστ ανάγνωσης, 

κατανόησης κι αντιγραφής λέξεων και κειμένου, Τεστ οπτικής κι ακουστικής 

διάκρισης λέξεων, Τεστ συγκέντρωσης προσοχής και Τεστ ελέγχου της πλευρίωσης), 

έχει αναπτύξει το Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών (ΚΨΜ, 2004). Φυσικά επικουρική 

βοήθεια προσφέρουν σταθμισμένα Τεστ μέτρησης νοημοσύνης (WISC-R, · Raven).

Τέλος, μια αιρετική άποψη για τις διαγνωστικές διαδικασίες, που υποστηρίζεται 

από τον ανθρωπολόγο Jacobson (2001) αναφέρει, ότι το πολιτιστικό και σχολικό 

πλαίσιο είναι εν μέρει υπεύθυνα για τις ταμπέλες που χρησιμοποιούμε και για τον 

τρόπο που συμπεριφερόμαστε στα παιδιά, δηλ. επισημαίνει ότι εάν ένα παιδί ζει σε 

μια κοινωνία χωρίς γραπτή γλώσσα, δεν μπορεί να υπάρξει διάγνωση της δυσλεξίας. 

Έτσι, ενώ δέχεται ότι η διαταραχή της δυσλεξίας είναι νευρολογικής φύσεως, 

εμπλέκει στην διαδικασία της διάγνωσής της την πίεση από γονείς κι εκπαιδευτικούς 

που δέχονται οι μαθητές, για να επιτύχουν κάποιους μαθησιακούς ή κοινωνικούς 

στόχους. Προτείνει λοιπόν να δώσουμε στα παιδιά την ελευθερία τους και να
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ξανασκεφτούμε το ρόλο των σχολείων στις ζωές τους. Επίσης διακηρύσσει πως 

ταυτόχρονα με την απελευθέρωση των παιδιών, πρέπει να ξανασκεφτούμε τους 

στόχους και τους μηχανισμούς του σχολείου, δηλ. να δημιουργήσουμε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα που να είναι βασισμένο στις ιδιαίτερες δυνατότητες και τα 

ταλέντα τους και να τους δίνει εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Με αυτό 

τον τρόπο όλα τα παιδιά θα λάμβαναν τη μεμονωμένη προσοχή που χρειάζονται και 

κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να πάρει την ονομασία μιας διαταραχής, προκειμένου να 

λάβει την απαραίτητη βοήθεια. Ένα τέτοιο παράδειγμα σχολείου είναι το σχολείο 

Summerhill, που ιδρύθηκε από τον Νήλ και λειτουργεί ακόμα και σήμερα στο Leister 

- της Αγγλίας (Neill 1972, 1976). Το ίδρυμα στηρίχθηκε στις αρχές: της αυτοδιοίκησης 

για τους μαθητές και το προσωπικό, της ελευθερίας να πάει ο μαθητής στα μαθήματα 

ή όχι, της ελευθερίας να παίξει για ημέρες ή εβδομάδες ή για χρόνια εάν είναι 

απαραίτητο, της θρησκευτικής ελευθερίας. Άλλωστε η χρηστικότητα των σημερινών 

γνώσεων, με την πρόοδο της τεχνολογίας, μετά από λίγα χρόνια θα έχουν ημερομηνία 

λήξης.

1.4 Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Το πρόγραμμα παρέμβασης είτε χρησιμοποιεί κλασικά μέσα, είτε ηλεκτρονικά, 

πρέπει να ξεκινά από δεξιότητες που μπορεί να επιτύχει ο μαθητής, για να πάρει 

επιβράβευση, να μην απογοητευθεί και να συνεχίσει με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του. Σημαντικό είναι επίσης ν’ απευθύνεται εξατομικευμένα στον κάθε 

μαθητή και να προσπαθεί να άρει τις συγκεκριμένες του μειονεξίες. Ο μαθητής 

πρέπει να διδάσκεται με ειδικό σύστημα ανάγνωσης και γραφής και ειδικό ασκησιακό 

υλικό, διαφορετικό απ’ αυτό που χρησιμοποιείται για την διδασκαλία της Πρώτης 

Ανάγνωσης στο σχολείο. Μερικές βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την



28

κατασκευή ενός τέτοιου υλικού, για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας είναι οι 

ακόλουθες: (Μαυρομμάτη, 1995).

■S Να είναι συστηματοποιημένο και δομημένο στα πλαίσια του 

προγράμματος.

ν ' Να έχει δραστηριότητες αυξανόμενης δυσκολίας.

■S Να δίνει ευκαιρίες για επιτυχίες.

ν ' Να είναι εμπλουτισμένο με οπτικό υλικό ευχάριστο (εικόνες, 

κόμικς κ.λ.π.).

ν ' Να χρησιμοποιεί όσο το δυνατό περισσότερα κανάλια 

επικοινωνίας (οπτικό, ακουστικό, της αφής).

ν ' Να έχει διασκεδαστικά στοιχεία για να μη κουράζει.

Τα προγράμματα που σχεδιάστηκαν μέχρι σήμερα για την εκμάθηση 

ανάγνωσης και γραφής σε παιδιά κι ενήλικες με δυσλεξία, έχουν σαν σημείο 

αναφοράς την προσέγγιση που γίνεται μέσω της πολυαισθητηριακής μεθόδου, δηλ. 

την συμμετοχή όλων των αισθητηριακών συστημάτων (όραση, ακοή, αφή) στη 

μαθησιακή διαδικασία. Όλα τα προγράμματα παρέμβασης, δίνουν μεγάλη βαρύτητα 

σ’ αυτό που θεωρείται το βασικό έλλειμμα των ατόμων με δυσλεξία: στη φωνολογική 

ενημερότητα. Πάνω σ’ αυτή τη βασική αρχή δομήθηκαν προγράμματα, όπως των 

Orton-Gillingham, και του Πανεπιστημίου του Bangor "Bangor Dyslexia Teaching 

System" (Σύστημα Διδασκαλίας για τη Δυσλεξία). Για την Ελληνική γλώσσα 

υπάρχουν μόνο αποσπασματικές προσπάθειες για κατασκευή υλικού αποκατάστασης, 

με σημαντικότερες: “Η κατάρτιση προγράμματος αποκατάστασης της Δυσλεξίας” 

(Μαυρομμάτη, 1995), “Η Μέθοδος 22.12” (Καρπαθίου, 1987), “η αντιμετώπιση της 

Δυσλεξίας”, Δυσλεξία- Αριστεροχειρία-Υπερκινητικότητα (Μάρκου, 1998), (Ζάχος 

κ.ά, 1998), (Φλωράτου, 1990).
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Αρκετές μελέτες που μετρούν την δραστηριότητα του εγκεφάλου με τεχνικές 

λειτουργικής νευροαπεικόνισης (MRI), επιβεβαιώνουν την εμμονή των λεπτών 

δυσκολιών επεξεργασίας της γλώσσας, ακόμη και σε εκείνα τα άτομα με δυσλεξία, 

που επιτυγχάνουν υψηλά πρότυπα της βασικής εκπαίδευσης, ακόμα και σε 

επιτυχόντες Πανεπιστημίων (Brunswick κ.ά., 1999). Το σημαντικότερο εύρημα είναι 

ότι οι άνθρωποι αυτοί παρουσιάζουν μειωμένη ενεργοποίηση, στον αριστερό 

κατώτερο λοβό (περιοχή 37 κατά Broadmann) και στο αριστερό μετωπιαίο βλέφαρο 

του εγκεφάλου, περιοχές που συνδέονται με την φωνολογική ανάκτηση. Η μειωμένη 

ενεργοποίηση των περιοχών που υποβοηθούν τη φωνολογική επεξεργασία, αφορά τα 

φωνολογικά ελλείμματα επεξεργασίας, τα οποία επιδεικνύονται από τους 

δυσλεξικούς συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των δοκιμών ανάγνωσης, λέξεων και 

ψευδολέξεων. Εντούτοις, ενώ οι δοκιμές για την επιτυχία αναγνωστικών στόχων, δεν 

δείχνουν να επηρεάζονται από συγκεκριμένες πτυχές της φωνολογικής επεξεργασίας 

περισσότερο από άλλες, οι μελέτες νευροαπεικόνισης δείχνουν μια εκλεκτική 

εξασθένιση στις περιοχές που συνδέονται με τη λεξικολογική φωνολογική ανάκτηση.

Σε άλλη σχετική έρευνα (Temple κ.ά., 2003), εξετάστηκαν με λειτουργική 

μαγνητική τομογραφία (MRI), οι αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου μετά την 

παρέμβαση, σε παιδιά 8-12 ετών με δυσλεξία, με το λογισμικό “Fast ForWord 

Language” (Γρήγορη Προώθηση -εκμάθησης- της Γλώσσας). Πιο συγκεκριμένα 

ερευνήθηκε, αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα που στοχεύει στην βελτίωση της 

ακουστικής επεξεργασίας και της προφορικής γλωσσικής κατάρτισης, βελτιώνει τους 

δυσλειτουργικούς νευρολογικούς μηχανισμούς και αν υπάρχουν επιπτώσεις στην 

ενεργοποίηση κάποιων τμημάτων του εγκεφάλου (η βελτίωση της προφορικής 

γλωσσικής ικανότητας και της φωνολογικής επεξεργασίας, έχουν συνδεθεί με την 

βελτίωση της δυνατότητας ανάγνωσης και θεωρούνται ότι υποβοηθούν την εκμάθησή



30

της). Τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν με τις ασκήσεις του προγράμματος για 100 λεπτά ανά 

ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, για έναν μέσο όρο 28 ημερών κατάρτισης. Τ’ 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με δυσλεξία βελτιώθηκαν σημαντικά στην 

δυνατότητα ανάγνωσης λέξεων, στην αποκωδικοποίηση ψευδολέξεων (ένα μέτρο της 

φωνολογικής ενημερότητας), στην κατανόηση, στην γρήγορη ονομασία γραμμάτων 

και εικόνων, ενώ βελτιώθηκαν επίσης στην προφορική γλωσσική δυνατότητα.

Παράλληλα όμως στις μετρήσεις βρέθηκε, ότι η αριστερή κατώτερη μετωπιαία 

περιοχή, η οποία παρουσίαζε αυξανόμενη δραστηριότητα μετά από την επανόρθωση 

στα παιδιά με δυσλεξία, επικαλύπτονταν εξ ολοκλήρου με την δραστηριότητα που 

-παρουσιαζόταν στην ίδια περιοχή στην ομάδα ελέγχου, που την αποτελούσαν 

κανονικοί αναγνώστες. Έτσι η επανόρθωση οδήγησε σε αύξηση της απόδοσης στο 

διάβασμα, αλλά επίσης αυξήθηκε η ενεργοποίηση σε πολλαπλάσιες περιοχές του 

εγκεφάλου, κατά τη διάρκεια της φωνολογικής επεξεργασίας.

Επίσης εκτός από τις αλλαγές στην εγκεφαλική δραστηριότητα που 

εμφανίστηκε στις περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στη φωνολογική επεξεργασία, 

τα παιδιά με δυσλεξία παρουσίασαν αύξηση της δραστηριότητας μετά από την 

επανόρθωση, σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, που κανονικά δεν έπρεπε να είναι 

ενεργές κατά τη διάρκεια αυτού του στόχου. Δηλαδή διάφορες περιοχές του δεξιού 

ημισφαιρίου, παρουσίασαν αυξημένη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του 

δεξιού κατώτερου κι ανώτερου μετωπιαίου έλικα Αυτή η ενεργοποίηση θεωρείται 

από τους ερευνητές, ότι απεικονίζει την προσπάθεια χρησιμοποίησης 

αντισταθμιστικών στρατηγικών, για την επιτυχία των συγκεκριμένων στόχων, από 

τους μαθητές με δυσλεξία.

Συνεπώς τα αποτελέσματα προτείνουν, ότι μια μερική επανόρθωση των 

ελλειμμάτων της γλωσσικής επεξεργασίας που έχει συνέπεια τη βελτιωμένη
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ανάγνωση, βελτιώνει και την αναστατωμένη λειτουργία στις περιοχές του εγκεφάλου 

που συνδέονται με τη φωνολογική επεξεργασία και παράγει πρόσθετη 

αντισταθμιστική ενεργοποίηση σε άλλες περιοχές εγκεφάλου.

Αντίστοιχα είναι τ’ αποτελέσματα σε άλλη έρευνα (Aylward, 2003), που 

ελέγχονται τα συμπεριφοριστικά κέρδη από προγράμματα ανάγνωσης. Ειδικότερα 

εξετάζεται ο ρόλος της μορφολογικής ενημερότητας για την βελτίωση των δυσκολιών 

ανάγνωσης και πως αυτή συνδέεται, με τις αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου, 

κατά τη διάρκεια της απόδοσης των γλωσσικών στόχων. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι 

αλλαγές, είναι συγκεκριμένες για τις διαφορετικές γλωσσικές διαδικασίες κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης. Μοιάζουν δε πολύ χαρακτηριστικά, με τα σχέδια της 

νευρικής επεξεργασίας των κανονικών αναγνωστών. Με άλλα λόγια επιβεβαιώνεται 

με τις νευροαπεικονίσεις, η περίφημη πλαστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου κι 

ότι αν γίνει έγκαιρη και σωστή παρέμβαση, μπορούν να καταγραφούν πολύ 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

2. Νέες Τεχνολογίες και δυσλεξία
Η αλματώδης αύξηση της ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής, σε κάθε τομέα 

της δραστηριότητας του ανθρώπου, οικονομικό, επιστημονικό, βιομηχανικό είναι 

σήμερα μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και δείχνει ότι αυτή η εξέλιξη προήλθε, 

επειδή έγινε νωρίς κατανοητή, η μεγάλη σπουδαιότητα της χρήσης των νέων 

Τεχνολογιών. Πολλοί υποστηρίζουν, ότι ίσως ζούμε σήμερα, μια περίοδο αντίστοιχη 

της βιομηχανικής επανάστασης, χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Βέβαια η δύναμη δεν 

προέρχεται πλέον από το ποιος κατέχει τα μέσα παραγωγής, αλλά από το ποιος έχει 

τη γνώση για να μετατρέψει σε ιδέες κι εφαρμογές, αυτήν την τεράστια δύναμη των 

υπολογιστών (η οποία μάλιστα είναι συνεχώς αυξανόμενη).
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Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ενσωμάτωση των υπολογιστών στα αναλυτικά 

προγράμματα φαίνεται πλέον σαν αναγκαιότητα, αφού όλες οι έρευνες δείχνουν ότι οι 

στόχοι της εκπληρώνονται σε μεγάλο βαθμό, με τη χρήση βέβαια του κατάλληλου 

αξιολογημένου λογισμικού (Μικρόπουλος 2000 ; Στασινός 2001).

Τι όμως εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον όρο Νέες Τεχνολογίες; Επειδή η 

χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση πυροδοτεί συζητήσεις και προβληματισμούς 

εδώ και σχεδόν ενενήντα χρόνια, ο προσδιορισμός «νέες» αφορά το καινούριο της 

τεχνολογίας στην εκάστοτε εποχή. Έτσι, σε πρώτη φάση εμφανίστηκαν οι διδακτικές 

μηχανές, σε δεύτερη φάση το ραδιόφωνο, το μαγνητόφωνο, η τηλεόραση και το 

video, ενώ πιο πρόσφατη καινοτομία αποτελούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα 

πολυμέσα, χωρίς ωστόσο οι νεότερες μορφές να αντικαθιστούν πλήρως ή να 

παραγκωνίζουν τις παλαιότερες (Cullingford, 1995). Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα 

σε διεπιστημονικό επίπεδο, με αντικείμενο τις εκπαιδευτικές εφαρμογές των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, έχει φέρει σαν αποτέλεσμα ν’ 

αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών εφαρμογών, (όπως συστήματα 

προσομοιώσεων και μοντελοποιήσεων, υπερκείμενα, νοήμονα συστήματα 

διδασκαλίας, συστήματα ρομποτικής, κ.ά.), τα οποία ενσωματώνουν τις σύγχρονες 

τεχνολογίες των πολυμέσων, της εικονικής πραγματικότητας και της επικοινωνίας 

από απόσταση μέσω διαδικτύου (Δημητρακοπούλου, 1998).

Στον τομέα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες, η Τεχνολογία μας 

παρέχει σημαντική βοήθεια. Έχουν αναπτυχθεί κατάλληλες συσκευές για όλες τις 

κατηγορίες ειδικών αναγκών, οι οποίες βοηθούν τα άτομα αυτά να ξεφύγουν από τον 

κοινωνικό κι εργασιακό αποκλεισμό, να γίνουν παραγωγικά, να έχουν ευκαιρίες για 

μόρφωση και προσωπική ανάπτυξη. Αναπτύχθηκαν λοιπόν Η/Υ με ανάγλυφα 

πληκτρολόγια, οι οποίοι συνδέονται με ειδικούς εκτυπωτές (που τυπώνουν σε γραφή
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Braile), προγράμματα ομιλούντων βιβλίων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα από 

τυφλούς, προγράμματα αυτόματης καταγραφής της ομιλίας σε οθόνες που μπορούν ν’ 

αναγνώσουν κωφοί και πολλά ακόμη τεχνολογικά βοηθήματα, που χρησιμοποιούνται 

από παραπληγικούς και τους παρέχουν βοήθεια για αυτόνομη διαβίωση.

Στο χώρο της εκπαίδευσης των παιδιών με δυσλεξία, η σπουδαιότητα της 

τεχνολογίας έχει αναγνωριστεί για την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει στην 

διδακτική πράξη (Ράπτης & Ράπτη 2002 ; Singleton 2004 ; Olson 2004), όσο και στην 

οργάνωση των Τμημάτων Ένταξης (αξιολόγηση, καταγραφές, τήρηση αρχείου 

εργασιών κ.λ.π.) (Παρασκευόπουλος Μ., 1999, 2004). Έτσι έχουμε αρκετές 

προσπάθειες για κατασκευή λογισμικού (Software), δηλ. προγραμμάτων τα οποία 

υποστηρίζουν την αξιολόγηση, για το είδος και την σοβαρότητα της μαθησιακής 

δυσκολίας και στη συνέχεια βοηθούν να ξεπεράσουν οι μαθητές, τα σημαντικά 

ελλείμματα που παρουσιάζουν σε ανάγνωση και γραφή. Βέβαια αυτές οι προσπάθειες 

γίνονται κυρίως στην Μ. Βρετανία, στις Ην. Πολιτείες, στον Καναδά και στην 

Αυστραλία, αφού υποστηρίζουν μεγάλους αγγλόφωνους πληθυσμούς και το εμπορικό 

ενδιαφέρον για αξιοποίηση της έρευνας είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Μ’ άλλα λόγια οι 

ερευνητές, τα πανεπιστήμια, οι εταιρίες παραγωγής λογισμικού έχουν ένα μεγάλο 

κίνητρο (το κέρδος), για να παράγουν προϊόντα, που να μπορούν να διατεθούν, σε 

ένα πλήθος σχολικών μονάδων στις προαναφερόμενες χώρες, αλλά μπορούν να έχουν 

κι επιτυχημένη πορεία, σαν εμπορικά πακέτα στην αγορά. Άλλωστε η αγορά τέτοιων 

προγραμμάτων από τους γονείς για την εξάσκηση των μαθητών στο σπίτι, είναι 

περισσότερο προσιτή από ποτέ, καθώς έχουμε την αλματώδη αύξηση των 

δυνατοτήτων του υλικού, με παράλληλη μείωση του κόστους. Έτσι ενώ παλαιότερα, 

χρειαζόταν ένα πανάκριβο σύστημα, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες π.χ. ενός
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προγράμματος φωνητικής αναγνώρισης, ο εξοπλισμός αυτός θεωρείται σήμερα 

βασικός για κάθε υπολογιστικό σύστημα, που υπάρχει σε κάθε σπίτι.

Αντίθετα στην Ελλάδα, οι εξελίξεις έρχονται καθυστερημένα και το μέγεθος της 

εγχώριας αγοράς είναι πολύ μικρό, για να γίνουν σοβαρές προσπάθειες για υλοποίηση 

κατασκευής προγραμμάτων ειδικά για τον ελληνικό πληθυσμό. Έτσι έχουμε 

αποσπασματικές προσπάθειες για παραγωγή λογισμικού, από κάποιες εταιρίες του 

ιδιωτικού τομέα (κυρίως όμως για πρώτη ανάγνωση με κλασικές μεθόδους), κι όχι 

εξειδικευμένα για δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Νομίζω ότι μια 

ενεργοποίηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κι ειδικότερα του Τμήματος Ειδικής 

■ Αγωγής, προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν πολύ χρήσιμη. Θα μπορούσε με άλλα 

λόγια να προτείνει τις Παιδαγωγικές, Ψυχολογικές, Τεχνικές αρχές που θα πρέπει να 

διέπουν την κατασκευή τέτοιων προγραμμάτων και να προκηρύξει διαγωνισμούς για 

την παραγωγή τους, στους οποίους να μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες αλλά και 

πανεπιστημιακά εργαστήρια. Τα λογισμικά αυτά θα μπορούσαν να κατασκευαστούν 

για λογαριασμό του Ελληνικού δημοσίου, αφού δεν φαίνεται προς το παρόν να 

υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρίες. Στην συνέχεια αυτά τα προγράμματα, 

αφού αξιολογηθούν από ειδικούς, να δοκιμάζονται πιλοτικά κι εφόσον πληρούν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις να μοιράζονται στα Τμήματα Ένταξης, για να βοηθήσουν το 

έργο των εκπαιδευτικών. Άλλωστε είναι κοινά παραδεκτό, ότι η Τεχνολογία υποκινεί 

το κίνητρο, αυξάνει τον αυτοσεβασμό, προσδίδει γόητρο σε μια δραστηριότητα, δίνει 

μια σπάνια εμπειρία ελέγχου του μαθησιακού περιβάλλοντος, επιτρέπει να είναι η 

εκμάθηση ευχάριστη, να προσαρμόζεται στην δυνατότητα του ατόμου και να υπάρχει 

δυνατότητα ανατροφοδότησης. Οι στόχοι αυτοί βέβαια στην πράξη, υπολείπονται 

από το ιδανικό σε μεγάλο βαθμό. Αυτό έχει να κάνει: α) με τη δυσκολία παραγωγής 

λογισμικού, το οποίο να μπορεί να λειτούργησα ανεξάρτητα από τον δάσκαλο, β) με
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την αξιολόγησή του λογισμικού και γ) με την προσαρμογή των παραμέτρων των 

προγραμμάτων στις διαφορετικές δυσκολίες (οπτικά ελλείμματα, ασταθής προσοχή, 

αργές αντιδράσεις, φτωχός κινητικός έλεγχος) (Wilding, 1999).

Τα προγράμματα των νέων Τεχνολογιών που αφορούν άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες -  δυσλεξία, μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Α. Αυτά που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τη διάγνωση.

Β. Αυτά που χρησιμοποιούνται για να υποβοηθήσουν τη μάθηση, να 

προάγουν τους ακαδημαϊκούς και τους στόχους της σταδιοδρομίας.

2.1 Διαγνωστικές διαδικασίες μέσω προγραμμάτων Η/Υ για τον 
εντοπισμό ειδικών μαθησιακών δυσκολιών- δυσλεξίας

Όπως προαναφέρθηκε, η διαγνωστική διαδικασία είναι πολύ σοβαρό στάδιο για 

την αντιμετώπιση της δυσλεξίας. Όσο καταστρεπτικό είναι να εντοπισθεί ένα παιδί με 

δυσλεξία πολύ αργά, άλλο τόσο είναι να ονομασθεί δυσλεκτικό και να παρουσιάζει 

μια μαθησιακή δυσκολία, που να οφείλεται σε μικρή αναπτυξιακή καθυστέρηση και 

να μπορεί ν’ αντιμετωπισθεί με την κατάλληλη κι έγκαιρη παρέμβαση. Ακόμα ο μη 

εντοπισμός, μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στα παιδιά και τους γονείς, αφού 

αγωνίζονται να κατανοήσουν ένα φαινομενικά άγνωστο πρόβλημα.

Η δυνατότητα της βασισμένης σε υπολογιστή αξιολόγησης (Computer-based 

assessment, CBA), για τη διάγνωση των δυσκολιών ανάγνωσης και τον προσδιορισμό 

της δυσλεξίας, έχει ερευνηθεί από πολλούς ερευνητές (Singleton & Thomas 1994 ; 

(Fawcett & Nicolson 1994 ; Cisero κ.ά. 1997) κι έχει οριστεί ως "οποιαδήποτε 

ψυχολογική αξιολόγηση που περιλαμβάνει τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, για 

να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να εκθέσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης" 

(British Psychological Society, 1999).
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Τα κύρια πλεονεκτήματα των βασισμένων σε υπολογιστή συστημάτων 

αξιολόγησης, πέρα από τις συμβατικές μεθόδους, είναι ότι η αξιολόγηση των 

γνωστικών δεξιοτήτων μπορεί να είναι ακριβέστερη, υπάρχει τυποποίηση (άρα και 

αύξηση της αξιοπιστίας της μέτρησης) και επίσης υπάρχει σημαντική αποταμίευση 

χρόνου και κόπου (Singleton, 1997). Οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι αξιολόγησης, 

μπορούν συνήθως να γίνουν πιο γρήγορα από τις συμβατικές δοκιμές (ιδιαίτερα εάν 

οι δοκιμές είναι προσαρμοστικές, δηλ. αν η δυσκολία των στοιχείων που επιλέγονται 

από μια τράπεζα δοκιμών, είναι σε συνάρτηση με την απάντηση και πρόοδο του 

σπουδαστή στη δοκιμή) και δεδομένου ότι η σημείωση είναι συνήθως αυτόματη, τα 

"αποτελέσματα μπορεί να είναι αμέσως διαθέσιμα. Επίσης, οι βασισμένες σε 

υπολογιστή αξιολογήσεις, μπορούν να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες της 

τεχνολογίας για τη δημιουργία δοκιμασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν ήχο εικόνες κι 

ομιλία. Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, βοηθούν να γίνουν οι δοκιμές 

ελκυστικές στα παιδιά και ως εκ τούτου πιο αποδεκτές. Μελέτες έχουν δείξει, ότι 

παιδιά και ενήλικοι (ιδιαίτερα εάν θεωρούν ότι θ’ αποδώσουν άσχημα), τείνουν να 

προτιμούν την αξιολόγηση βασισμένη σε υπολογιστή, από τη συμβατική αξιολόγηση 

με έναν ανθρώπινο αξιολογητή (Singleton 1997, 2001).

Σοβαρές προσπάθειες στον τομέα αυτό έχουν γίνει στη Μ. Βρετανία, με την 

παραγωγή εργαλείων αξιολόγησης για παιδιά κι ενήλικες. Τέτοια είναι το "CAAS— 

Computer-based Academic Assessment System" (Σύστημα Ακαδημαϊκής 

Αξιολόγησης βασισμένο σε Υπολογιστή) (Cisero κ.ά., 1997) και το

"CoPS—Cognitive Profiling System" (Σύστημα Γνωστικού Προφίλ), (Singleton 1997, 

2000, 2001), το οποίο είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα κι όλες οι 

απαντήσεις δίνονται από το παιδί, με το ποντίκι, ή με οθόνη αφής. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει οκτώ δοκιμές των γνωστικών δυνατοτήτων, οι οποίες είναι πρόδρομοι
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των δυσκολιών βασικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανόμενος της φωνολογικής 

συνειδητοποίησης, της διάκρισης φωνήματος και της ακουστικής κι οπτικής 

βραχυπρόθεσμης μνήμης. Οι δοκιμές του είναι υπό μορφή παιχνιδιών κι 

απολαμβάνονται από τα παιδιά, έχουν δε τυποποιηθεί και για τις ηλικίες 4-8ετών. Το 

CoPS χρησιμοποιείται σε πάνω από 3.500 σχολεία στην Μ. Βρετανία κι έχουν 

αναπτυχθεί δύο ξένες εκδόσεις (σουηδικά κι ιταλικά). Η επιτυχία του έχει οδηγήσει 

στη δημιουργία παρόμοιων συστημάτων για μεγαλύτερους σπουδαστές, όπως το 

LASS Secondary (για τη Δευτεροβάθμια) (Home, Singleton & Thomas, 1999), LASS 

Junior (Thomas, Singleton & Home, 2001) and LADS (Singleton κ,ά, 2004). Τα δύο 

'πρώτα προγράμματα περιλαμβάνουν προσαρμοστικές δοκιμές της ανάγνωσης, της 

ορθογραφίας, της μνήμης, της φωνολογικής επεξεργασίας και του μη λεκτικού 

συλλογισμού. Σε αυτές τις δοκιμές, η προσαρμοστικότητα επιτυγχάνεται με τη 

βοήθεια της "τεχνικής ελέγχων", στην οποία δίνεται αρχικά στο μαθητή μια σειρά 

στοιχείων αισθητά αυξανόμενης δυσκολίας, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα μπορεί 

να τον επαναφέρει πίσω στα ευκολότερα στοιχεία, ή να προχωρήσει στα 

δυσκολότερα, εάν ο έλεγχος δείξει, ότι η δοκιμή άρχισε από ακατάλληλο επίπεδο. Το 

τελευταίο, είναι ένα πρόγραμμα για τη διάγνωση της δυσλεξίας στα άτομα 16 ετών - 

άνω, που περιλαμβάνει αξιολογήσεις της λειτουργικής μνήμης και της φωνολογικής 

επεξεργασίας. (Singleton, 2004).

Τα μειονεκτήματα που ορισμένοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σ’ αυτή τη 

διαδικασία, είναι, ότι υπάρχουν στοιχεία κοινωνικής και συναισθηματικής 

συμπεριφοράς, η κατάσταση της υγείας του σπουδαστή, το επίπεδο της προσπάθειας 

ή της προσοχής που καταβάλλει, που δεν μπορούν ν’ αξιολογηθούν άμεσα με τα 

αυτοματοποιημένα μέσα. Εντούτοις, το επινοητικό σχέδιο CBA, μπορεί να 

παρακάμψει πολλά απ’ αυτά τα προβλήματα κι η αξιολόγηση της κοινωνικής και
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συναισθηματικής συμπεριφοράς να γίνει, αν χρησιμοποιηθούν τα επί της οθόνης 

ερωτηματολόγια και κλίμακες εκτίμησης Εξάλλου, η δυσκολία για την κατανόηση 

μεγάλων κειμένων, όταν διαβάζονται στην οθόνη του Η/Υ, φαίνεται να ξεπερνιέται, 

όσο βελτιώνονται τα συστήματα αναγνώρισης φωνής. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν, 

στην προφορική παρουσίαση των ερωτήσεων κατανόησης της ανάγνωσης, ενώ οι 

απαντήσεις μπορεί να δίνονται με την χρήση του ποντικιού. Εντούτοις, μερικές 

πτυχές της γλώσσας που αξιολογούνται συμβατικά από τη λεκτική αλληλεπίδραση, 

είναι ακόμα δύσκολο να αξιολογηθούν με αυτόματο τρόπο, π.χ. οι δοκιμές 

φωνολογικής συνειδητοποίησης και η φωνημική διάκριση. Ακόμα, είναι πολύ πιο 

ακριβή και χρονοβόρα η ανάπτυξη προγραμμάτων CBA, σε σχέση με μια ισοδύναμη 

συμβατική μορφή αξιολόγησης. Αυτό οφείλεται, στις προγραμματιστικές κι άλλες 

τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες χρειάζονται για τη δημιουργία, επικύρωση και 

τυποποίηση, οποιοσδήποτε δοκιμής, με μορφή λογισμικού υπολογιστών.

Στην Ελλάδα, μια ελπιδοφόρα προσπάθεια ξεκίνησε, με την συνεργασία του 

Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ.) με ομάδα ερευνητών (Πρωτόπαπας, 

Νικολόπουλος, Αρχοντή & Τριανταφυλλάκος 2002 ; Σκαλούμπακας κ.συν. 2003). 

Αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ενός λογισμικού, του εΜαΔυς (το οποίο έχει 

δοκιμασθεί πιλοτικά, αλλά δεν έχει σταθμιστεί) κι έχει σκοπό να συμβάλει, στον 

εντοπισμό μαθητών με πιθανά μαθησιακά προβλήματα, δηλ. να παρέχει την ένδειξη 

για κάθε μαθητή, αν υπάρχει ανάγκη παραπομπής του σε εξειδικευμένο προσωπικό 

για ιατροπαιδαγωγική αξιολόγηση. Στην παρούσα μορφή του περιλαμβάνει οκτώ 

δοκιμασίες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων που σχετίζονται με τον 

λόγο, γραπτό και προφορικό. Αυτές είνα ι:

ν' Ταχύτητα ανάγνωσης, με κατανόηση του κειμένου
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✓  Διόρθωση ορθογραφίας, δηλ. αξιολόγηση της ικανότητας εντοπισμού 

και διόρθωσης των ορθογραφικών λαθών 

S  Εντοπισμός τόνου 

■S Διάκριση συχνοτήτων

•S Επανάληψη αλληλουχιών, για την εκτίμηση της ικανότητας 

αναπαραγωγής ακουστικών αλληλουχιών 

S  Επανάληψη ψευδολέξεων, για εξακρίβωση της φωνητικής διακριτικής 

ικανότητας και τη μέτρηση της φωνολογικής μνήμης 

■S Ταυτοποίηση εικόνας-λέξης, για την εκτίμηση της ικανότητας 

σημασιολογικής και μορφολογικής διάκρισης 

S  Μνήμη γραμμάτων, με σκοπό τη μέτρηση της βραχυπρόθεσμης μνήμης, 

για οπτικό-λεκτικό περιεχόμενο.

Με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, μπορεί η διαγνωστική διαδικασία στην 

Ελλάδα να αποσυμφορηθεί και μπορεί να λειτουργήσει μια πρώτη γραμμή επιλογής, 

για την τροφοδότηση εστιασμένων φορέων παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης 

αξιολόγησης (Κ.Δ.Α.Υ., ή Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες), οι οποίες στις μεγάλες 

πόλεις έχουν λίστες αναμονής 2-3 χρόνων. Χάρη στην αυτοματοποίηση μειώνονται οι 

ανάγκες εξειδικευμένου προσωπικού κι αυξάνεται η ομοιογένεια, άρα και η 

αξιοπιστία των στοιχείων. Μια καλά σταθμισμένη αυτόματη εξέταση, μπορεί να 

δίνει πιο αξιόπιστα κι έγκυρα αποτελέσματα, από άτομα παρωχημένης κατάρτισης, 

που δεν έχουν ενδιαφέρον και κίνητρο. Ένα αυτόματο πρόγραμμα εντοπισμού, 

πιθανότατα δεν θα ξεπεράσει ποτέ τον ενημερωμένο κι εξειδικευμένο παιδαγωγό ή 

ψυχολόγο, αλλά το ζήτημα είναι, ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός καταρτισμένων κι 

έμπειρων ειδικών, οι οποίοι να επαρκούν, για την κάλυψη των αναγκών του 

πληθυσμού σε όλη την επικράτεια.
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2.2 Αντιμετώπιση της δυσλεξίας με την βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ICT: Information and 

Communication Technologies), έρχονται αρωγοί των ανθρώπων με δυσλεξία σε δύο 

κατευθύνσεις. Μερικά προγράμματα Η/Υ έχουν παραχθεί, για να βοηθήσουν στην 

αποκατάσταση μερικών κεντρικών ελλειμμάτων των ατόμων με δυσλεξία, 

(φωνολογικό έλλειμμα, αδυναμία οπτικοχωρικού συντονισμού, αδυναμία της 

βραχυπρόθεσμης μνήμης κ.ά.) κι άλλα τεχνολογικά προϊόντα για να δώσουν μια 

διέξοδο, με αντισταθμιστικές στρατηγικές. Έτσι έχουμε εργαλεία ή προγράμματα 

προσαρμοστικής τεχνολογίας, τα οποία "δεν θεραπεύουν" μια συγκεκριμένη 

■μαθησιακή δυσκολία ή τα χαρακτηριστικά της, αλλά αντισταθμίζουν τα ελλείμματα 

που έχουν οι μαθητές, ή οι ενήλικες. Βέβαια, για την επιλογή της κατάλληλης κάθε 

φορά τεχνολογίας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το ίδιο το άτομο με δυσλεξία ή 

μαθησιακές δυσκολίες. Πρέπει να βοηθήσει, για να καθορισθούν ποιες εργασίες 

μπορεί να εκτελέσει και ποιες όχι, και μετά από δοκιμές να επιλεγούν τα κατάλληλα 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.

2.2.1 Λογισμικά δραστηριοτήτων για την αποκατάσταση κεντρικών ελλειμμάτων 
που σχετίζονται με τη δυσλεξία

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σχέση μεταξύ των φωνολογικών δεξιοτήτων, 

της ανάγνωσης και της γραφής είναι ουσιαστική (Snowling, 2000). Υπάρχει επίσης, 

μια καθιερωμένη σύνδεση μεταξύ της ανάγνωσης και της μνήμης, δηλ. υποστηρίζεται 

ότι οι φωνολογικές διαδικασίες (κατάτμηση, σύνθεση, ομοιοκαταληξία, σύνδεση του 

ήχου με το αντίστοιχο γράφημα), υποστηρίζουν την ανάπτυξη μιας φωνολογικής 

στρατηγικής για κωδικοποίηση στην ανάγνωση κι η λειτουργική μνήμη, 

διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο σ’ αυτήν την στρατηγική. Επίσης στη 

βιβλιογραφία γίνεται λόγος, για τη σχέση οπτικής μνήμης κι ανάγνωσης και
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προτείνεται ότι οι δυσλεκτικοί τείνουν να έχουν καλές οπτικές δεξιότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της καλής οπτικής μνήμης. Αυτό βέβαια είναι αναμενόμενο, 

γιατί τα παιδιά με την καλή οπτική μνήμη που έχουν φτωχή ακουστική λεκτική 

μνήμη, όχι μόνο αναγκάζονται να βρουν μια εναλλακτική αποτελεσματική 

στρατηγική κωδικοποίησης για την ανάγνωση, αλλά τείνουν να στηρίζονται για μια 

μεγάλη περίοδο στις οπτικές στρατηγικές (Singleton, 2002).

Υπάρχει μια κατηγορία λογισμικών, που βοηθούν να ξεπερασθούν αυτά τα 

ελλείμματα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι, ότι βασίζονται σε 

πολυαισθητηριακές μεθόδους και προσπαθούν ν’ αντιμετωπίσουν τα αίτια που 

-προκαλούν τις δυσκολίες στην ανάγνωση και γραφή. Ως εκ τούτου θεωρούνται μια 

πιο ριζική αντιμετώπιση.

Ελπιδοφόρα αποτελέσματα φαίνεται να προκύπτουν, από κάποια προγράμματα 

αποκατάστασης που έχουν αξιολογηθεί, όπως π.χ. το Fast ForWord Language 

(Temple κ.ά., 2003), τα “Accurate-Reading-in Context” and “Phonological-Analysis” 

(Olson & Wise, 2004), που στοχεύουν στη βελτίωση της φωνολογικής 

αποκωδικοποίησης και της συνειδητοποίησης φωνήματος.

Ενδεικτικά λογισμικά και σχετικά sites στο διαδίκτυο που περιέχουν τέτοιου 

είδους προγράμματα, παρουσιάζονται παρακάτω:

Mastering Memory (CALSC), Teacher's Cupboard (Sherston), Playground (Ready 

Teddy), All My Words (Crick).

S  Wordshark 3S

S  'Sensational Strategies for Teaching Beginning Readers'

S  Go Phonics 

S  www.spelling.org 

S  Spark Island 

S  Starspell 2.2 

S  Sounds and Rhymes

http://www.educational-software-directorv.net/spesial-needs/dvslexia.html

http://www.spelling.org
http://www.educational-software-directorv.net/spesial-needs/dvslexia.html
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http://www.phonicstutor.com

http://xavier.bangor.ac.uk/xavier/swgal/Alphazap/index.html 

http://www.r-e-m.co.uk/cgi-bin/xrem/Ml 1/G5) 

http://www.lexialeaming.com 

http://www.kurzweiledu.com/

2.2.2 Κατηγορίες προγραμμάτων προσαρμοστικής Τεχνολογίας και ενδεικτικά 
προγράμματα

Πολλά προγράμματα κι εργαλεία που αναφέρονται στην βιβλιογραφία και στο 

διαδίκτυο, μπορούν ν’ αντισταθμίσουν κάποια ελλείμματα και να βοηθήσουν στην 

επιτυχία ορισμένων ακαδημαϊκών στόχων. Τα περισσότερα προτείνονται από 

σχετικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αλλά βέβαια δεν έχει γίνει αναλυτική 

αξιολόγησή τους από ανεξάρτητα ερευνητικά Ινστιτούτα, με αυστηρά επιστημονική 

μεθοδολογία, αφού αποτελούν συνήθως εμπορικά προϊόντα.

Παρακάτω περιγράφονται τέτοιες κατηγορίες εργαλείων και λογισμικού 

αντισταθμιστικών στρατηγικών, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από 

άτομα με τις συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες (ERIC ED 481296):

Επεξεργαστές κειμένου (word processors)

Η βασισμένη σε υπολογιστή αντιμετώπιση της δυσλεξίας, μπορεί να μην 

απαιτήσει εξειδικευμένο υλικό ή λογισμικό. Π.χ. ένας μαθητής με δυσλεξία μπορεί να 

ωφεληθεί και να χρησιμοποιήσει τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

επεξεργαστών λέξεων όπως:

• Τον Ορθογραφικό έλεγχο (Τζουριάδου, 2001).

• Τον Έλεγχο γραμματικής και σύνταξης.

• Τις αλλαγές μεγέθους και χρώματος των κειμένων.

Η χρήση των διορθωτών ορθογραφικού λάθους, μπορεί να επιτρέψει στο άτομο 

με μαθησιακές δυσκολίες, να παραμείνει προσηλωμένο στο στόχο της επικοινωνίας,

http://www.phonicstutor.com
http://xavier.bangor.ac.uk/xavier/swgal/Alphazap/index.html
http://www.r-e-m.co.uk/cgi-bin/xrem/Ml
http://www.lexialeaming.com
http://www.kurzweiledu.com/
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παρά να προσπαθεί ανεπιτυχώς να προσδιορίσει και να διορθώσει τα λάθη της 

ορθογραφίας. Επιπλέον, οι κωδικοποιημένες επιλογές κειμένων με χρώματα και η 

ικανότητα για περίληψη, οι οποίες είναι παρούσες σε πολλά προγράμματα 

επεξεργασίας κειμένου, είναι χρήσιμα εργαλεία για εκείνους που έχουν δυσκολίες, 

στην ταξινόμηση των σκέψεων και των ιδεών τους.

Ένας επεξεργαστής κειμένου μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί σαν ένα 

αντισταθμιστικό εργαλείο, για ένα πρόσωπο με δυσγραφία, δηλ. η χρήση ενός 

πληκτρολογίου, μπορεί να είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για ένα άτομο, που 

έχει τη δυσκολία να εκφράσει τις σκέψεις του μέσω της γραφής.

'Συστήματα ανάγνωσης (reading systems)

Ένα άτομο που μπορεί να πάρει πληροφορίες μέσω της ακοής πολύ καλύτερα 

απ’ ότι με την ανάγνωση, μπορεί να ωφεληθεί από τη χρησιμοποίηση ενός 

συστήματος αυτόματης ανάγνωσης. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν, στο να 

διαβαστεί μεγαλοφώνως ένα κείμενο που βρίσκεται στην οθόνη (έγγραφο, ιστοσελίδα 

ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μέσω της κάρτας ήχου του υπολογιστή. Το 

scanner και τα προγράμματα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρα (OCR) μπορούν να 

εισαγάγουν το τυπωμένο κείμενο στον Η/Υ. Στην αρχή αυτό αναγνωρίζεται ως μια 

ψηφιακή εικόνα, ενώ στην συνέχεια η εικόνα μετατρέπεται σε αρχείο κειμένου, 

καθιστώντας τους χαρακτήρες αναγνωρίσιμους από τον υπολογιστή. Ο υπολογιστής 

έπειτα μπορεί να διαβάσει τις λέξεις, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα συνθετικής 

ομιλίας και να παρουσιάσει ταυτόχρονα τις λέξεις στην οθόνη (π.χ. Freedom 

Scientific’s WYNN ή Kurzweil 3000).

Τα συστήματα ανάγνωσης περιλαμβάνουν αρκετές επιλογές, όπως π.χ. το να 

δίνουν έμφαση σε μια λέξη, μια πρόταση, ή μια παράγραφο χρησιμοποιώντας τα 

ανππαραβαλλόμενα (κοντράστ) χρώματα. Επίσης, εάν θέλει ο αναγνώστης, μπορεί
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να επιλέξει να έχει μόνο μια λέξη κάθε φορά στην οθόνη, για να βελτιώνει τον έλεγχό 

της και ν ’ αυξάνει το μέγεθος του κειμένου που επιδεικνύεται στην οθόνη 

(www.kurzweiledu.com).

Προγράμματα αναγνώρισης ομιλίας (speech recognition programs)

Τα προϊόντα αναγνώρισης ομιλίας, παρέχουν κατάλληλα εργαλεία για άτομα μ’ 

ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών δυσκολιών. Το λογισμικό λεκτικής αναγνώρισης, 

παίρνει την προφορική λέξη μέσω ενός μικροφώνου, την μετατρέπει στο αναγνώσιμο 

από τον Υπολογιστή ψηφιακό σήμα και στην συνέχεια σε κείμενο. Ο χρήστης μιλά σ’ 

ένα μικρόφωνο είτε με μικρές διακοπές μεταξύ των λέξεων (ιδιαίτερη ομιλία), είτε με 

κανονικό τρόπο ομιλίας (συνεχής ομιλία). Τα προγράμματα με την ιδιαίτερη ομιλία, 

αν και πιο αργά, συχνά είναι η καλύτερη επιλογή για ανθρώπους με μαθησιακές 

δυσκολίες, επειδή μπορεί να προσδιοριστεί το λάθος, όταν αυτό εμφανισθεί και να 

διορθωθεί.

Από την άλλη πλευρά για να γίνουν διορθώσεις, μετά από χρήση των προγραμμάτων 

συνεχούς ομιλίας, απαιτείται να υπάρχουν καλές δεξιότητες ανάγνωσης, δηλ. 

απαιτείται από τον χρήστη να έχει καλή κατανόηση της ανάγνωσης, για να διορθώσει 

τα κείμενα που έχουν παραχθεί. Επειδή όμως πολλοί άνθρωποι με μαθησιακές 

δυσκολίες έχουν προβλήματα στην ανάγνωση, η λεκτική αναγνώριση δεν είναι πάντα 

η καλύτερη επιλογή (www.dyslexic.com/products).

Προγράμματα Φωνητικής ορθογραφίας (phonetic spelling programs)

Οι άνθρωποι με δυσλεξία συλλαβίζουν συχνά φωνητικά, χρησιμοποιώντας 

την πρόβλεψη λέξης ή τον ορθογραφικό έλεγχο. Συσκευές ηλεκτρονικού λεξικού 

(π.χ. Franklin) ή λογισμικό (π.χ. Yak Yak), οι οποίες δίνουν τη σωστή φωνητική 

ορθογραφία στις συλλαβισμένες λέξεις, μπορεί να είναι χρήσιμα εργαλεία (Franklin 

Spell checkers).

http://www.kurzweiledu.com
http://www.dyslexic.com/products
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Προγράμματα πρόβλεψης λέξης (word prediction programs)

Η ορθογραφημένη γραφή λέξεων με τη δακτυλογράφηση, είναι μια πρόκληση 

για πολλούς μαθητές με δυσλεξία. Τα προγράμματα πρόβλεψης λέξης προτείνουν στο 

χρήστη, έναν κατάλογο των πιο πιθανών επιλογών λέξεων, που βασίζονται σε αυτό 

που έχει δακτυλογραφηθεί μέχρι τότε. Παρά τη βίωση της απογοήτευσης στην 

ορθογραφία μιας λέξης, ο χρήστης του προγράμματος μπορεί ν’ απευθυνθεί στον 

προφητικό κατάλογο, να επιλέξει την επιθυμητή λέξη και να συνεχίσει να εκφράζει 

τις σκέψεις και τις ιδέες του (www.interdys.org).

Εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping)

Μερικά άτομα έχουν δυσκολία όταν γράφουν, να οργανώσουν και να 

ενσωματώσουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους. Το λογισμικό χαρτογράφησης έννοιας, 

επιτρέπει την οπτική αντιπροσώπευση των ιδεών και των εννοιών. Αυτές οι 

αντιπροσωπεύσεις παρουσιάζονται κατά τρόπο φυσικό και μπορούν να συνδεθούν με 

βέλη, για να παρουσιάσουν τη σχέση μεταξύ των ιδεών. Αυτή η γραφική 

αντιπροσώπευση των ιδεών, ο τρόπος που μπορούν να συνδεθούν, το χρώμα και οι 

εικόνες της κωδικοποίησης κι αντιστοίχησης, μπορούν να ρυθμιστούν εκ νέου, για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες του χρήστη. Το λογισμικό χαρτογράφησης έννοιας, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δομή για την έναρξη κι οργάνωση διαφορετικών έργων 

γραψίματος, όπως η ποίηση, αναφορές, εκθέσεις ιδεών ή ακόμα και η σχεδίαση 

προγραμμάτων υπολογιστών (www.lexia.mgh.harvard.edu/projects).

Οργανωτικό λογισμικό/ προσωπικοί διαχειριστές πληροφοριών (PIMs)

Η οργάνωση του προγράμματος και των πληροφοριών είναι δύσκολη για 

μερικούς ανθρώπους με δυσλεξία. Προσωπικοί διαχειριστές πληροφοριών (PIMs) 

όπως το Palm Pilot και το Casio, ή οργανωτικό λογισμικό όπως το Microsoft Outlook 

ή το Lotus Organizer, μπορεί να προσαρμόσει αυτές τις δυσκολίες. Τέτοια εργαλεία

http://www.interdys.org
http://www.lexia.mgh.harvard.edu/projects
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είναι χρήσιμα σε ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες, διότι είναι φορητά μέσα και 

συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Επίσης, έχουν την δυνατότητα 

υπενθυμίσεων με οπτικά ή ηχητικά συνθήματα, τα οποία βοηθούν να γίνεται η 

παρακολούθηση των στόχων, ποιες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες πρέπει να 

γίνουν. Εντούτοις χρειάζεται εκμάθηση της χρήσης και τα άτομα πρέπει να ελέγχουν 

τακτικά την συσκευή τους.

Προϊόντα προγραμμάτων προσαρμοστικής Τεχνολογίας που αντισταθμίζουν τα 

ελλείμματα των ανθρώπων με δυσλεξία, προτείνονται από την Διεθνή Ένωση 

Δυσλεξίας κι άλλους σχετικούς δικτυακούς τόπους· ενδεικτικά μπορούμε ν’ 

αναφέρουμε ορισμένα απ’ αυτά: 

www.interdvs.org:

• EzDaisv. Digital Talking Book Player

• Kurzweil 3000 Color Scan/Read

• Literacy Productivity Pack

• Reading Pen II

• Scholar. Digital Talking Book Player

• WYNN

www.dvslexic.com/Droducts

■ Dragon NaturallvSpeaking Professional 7.ScanSoft

■ MindGenius for Education

■ GAMZ Player CD

■ Co: Writer Smart Applet

■ Writer's Toolkit

■ Write:Outloud

■ Franklin Spell checkers

■ TextHelp

Στην χώρα μας σοβαρές εμπορικές προσπάθειες για κατασκευή λογογράφου, 

συστήματος σύνθεσης φωνής (εκφωνητής) και διορθωτή κειμένου (συμφωνία), έχει 

κάνει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (www.ilsp.gr) και οι εταιρίες Philips, MLS

http://www.interdvs.org
http://www.dvslexic.com/Droducts
http://www.ilsp.gr
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(www.plaisio.gr). Επίσης καλή προσπάθεια παραγωγής λογισμικού για συνθετική 

ομιλία έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με το πρόγραμμα Δημοσθένης (Xydas & 

Kouroupetroglou, 2001).

http://www.plaisio.gr
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3. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ά/θμιας εκπαίδευσης για 
την εισαγωγή της Τεχνολογίας στην καθημερινή πρακτική 
της τάξης

Το παράδοξο σ’ αυτή την επανάσταση, για την οποία έγινε λόγος 

προηγουμένως και συνάμα μια διαπίστωση απογοητευτική, είναι ότι ένας χώρος όπως 

η εκπαίδευση, η οποία πρέπει να είναι στην πρωτοπορία των εξελίξεων, παραμένει 

ουραγός κι η ενσωμάτωση των Υπολογιστών στα δημόσια αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών σε αρκετές χώρες, προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η επισήμανση, ότι το έλλειμμα στην 

παραγωγικότητα που εμφανίζει η Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ένωση), έναντι άλλων 

ανταγωνιστικών οικονομιών όπως η Αμερικανική, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

έλλειψη προσαρμογής της οικονομίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, στις νέες 

συνθήκες που διαμορφώνονται, με την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορίας. 

Άλλωστε πριν από αρκετά χρόνια και ειδικότερα το 1994 στη Διάσκεψη Κορυφής της 

Κέρκυρας, άρχισαν να λαμβάνανται οι πρώτες αποφάσεις για τον Τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό της Ε. Ένωσης,1 για να καταλήξουμε σχετικά πρόσφατα στις 

αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Λισσαβόνας (2000), με τις πρωτοβουλίες 

eEurope και eLearning (για εκπαίδευση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών,' Τ.Π.Ε), για κάλυψη αυτού του ελλείμματος έως το 2010. Ήδη πολλά 

προγράμματα εκπονούνται μ’ αυτόν το στόχο από κράτη μέλη, 2? 3 ενώ και στην χώρα 

μας υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 4.

'Recommendations to the European Council Europe and the global information society. Ελήφθη οκό: 
http://europa.eu.int/en/cormn/20c/bange.html
2NCET (1994) Portable Computers in Action. National Council For Educational Technology. 
Coventry. UK
^ fE S  (2003) Fulfilling the Potential. Transforming teaching and learning through ICT in schools. 
(Nottingham: DfES).
4http://www.infosociety.gr/infosoc/csfn/docs/eplctp.zip, pp. 3-73

http://europa.eu.int/en/cormn/20c/bange.html
http://www.infosociety.gr/infosoc/csfn/docs/eplctp.zip
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Τί όμως είναι αυτό, που καθυστερεί την εισαγωγή των Υπολογιστών στο 

σχολείο, σαν υποστηρικτικό εργαλείο όλων των αντικειμένων του αναλυτικού 

Προγράμματος σπουδών και βέβαια τί εμποδίζει την ενσωμάτωσή τους στην 

καθημερινή πρακτική των δασκάλων, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη σε παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία ή έχουν άλλες ειδικές ανάγκες;

Σε σχετική έρευνα στην Αυστραλία (Jones, 1999), εμφανίζεται το ενθαρρυντικό 

στοιχείο, ότι ποσοστό μεγαλύτερο από 90% των ερωτηθέντων πρωτοδιόριστων 

εκπαιδευτικών, έχει την πεποίθηση, ότι οι υπολογιστές κι άλλες εκπαιδευτικές 

τεχνολογίες, θα ήταν μια μεγάλη βοήθεια για τους δασκάλους και τους σπουδαστές. 

Αντίθετα στην πράξη, μόνο το 18% χρησιμοποίησε κάποια μορφή τεχνολογίας σε 

καθημερινή βάση για τη διδασκαλία, κι ένα ποσοστό 42% χρησιμοποίησε την 

τεχνολογία μόνο μία φορά στη διάρκεια της περιόδου των τεσσάρων εβδομάδων που 

διήρκεσε η έρευνα. Τα τελευταία χρόνια σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, υπάρχει 

πρωτοφανής κρατική επένδυση στις Νέες Τεχνολογίες στα σχολεία, η οποία έχει 

κατευθυνθεί στην εφαρμογή της υποδομής και της διασύνδεσης. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο, η εστίαση της εθνικής πολιτικής έχει μετατοπιστεί προς ολόκληρη τη 

σχολική βελτίωση, μέσω της χρησιμοποίησης των πόρων της Τεχνολογίας, όμως οι 

εκθέσεις επισημαίνουν, ότι μόνο το 15% των σχολείων έχουν ενσωματώσει τη χρήση 

με παιδαγωγικό τρόπο, για ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών, παρότι το 75% των 

δασκάλων εθνικά, έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα που 

υποστηρίζονται από το Ταμείο νέων ευκαιριών (NOF) ( Hennessy & Deaney, 2004). 

Γιατί όμως να συμβαίνει αυτό; Μερικοί από τους λόγους για αυτήν την έλλειψη πιο 

διαδεδομένης χρήσης της Τεχνολογίας στην διδασκαλία, θα συζητήσουμε 

αναλυτικότερα παρακάτω.
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Σε ανακοίνωση σε συνέδριο της Βρετανικής Εκπαιδευτικής Ερευνητικής 

Ένωσης (Cox, Preston & Cox, 1999), οι ερευνητές διαχωρίζουν τους παράγοντες που 

παρεμποδίζουν την ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στη σχολική πρακτική, σε 

εξωτερικούς και εσωτερικούς: οι εξωτερικές μεταβλητές αντιπροσωπεύουν τις πολλές 

επιρροές στους δασκάλους που προέρχονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου τους.

Τέτοιοι είναι:

•  Οι απαιτήσεις του εθνικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

•  Οι απαιτήσεις κατάρτισης των νέων δασκάλων στις δεξιότητες χρήσης της 

Τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

• Οι αλλαγές στην κοινωνία με την ταχεία ανάπτυξη των χρήσεων του 

Διαδικτύου και της Τεχνολογίας γενικότερα.

• Οι σχολικές πολιτικές για τη χρησιμοποίηση της.

• Οι απόψεις των συναδέλφων εκπαιδευτικών.

• Η έλλειψη εξοπλισμού.

•  Η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης.

Τα εσωτερική εμπόδια σχετίζονται με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, τις ικανότητές 

του, τις αντιλήψεις και την φιλοσοφία του για την τεχνολογία και τη διδασκαλία, για 

την ειλικρίνεια στην αλλαγή.

Με άλλα λόγια τα εμπόδια που προσδιορίζονται στη βιβλιογραφία μπορούν να 

ομαδοποιηθούν ευρέως σε δύο επίπεδα: εκείνα σχετικά με το άτομο (δάσκαλος) και 

εκείνα σχετικά με το ίδρυμα (σχολείο). Αν κι αυτό μπορεί να είναι μια χρήσιμη 

διάκριση, φαίνεται στην πράξη να υπάρχει μια σύνθετη αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

εμποδίων στο επίπεδο του σχολείου και των εμποδίων στο επίπεδο του δασκάλου.

Ας δούμε όμως αναλυτικά κάποιους απ’ αυτούς τους παράγοντες:
ο
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3.1 Κατανόηση της ανάγκης για αλλαγή της εκπαιδευτικής 
πρακτικής

Σε μελέτη των προγραμμάτων για να προωθηθούν οι εκπαιδευτικές αλλαγές 

στην Αμερική, τον Καναδά και το Ενωμένο Βασίλειο, (Fullan 1991 σε Cox, Preston 

& Cox, 1999) διαπιστώθηκε, ότι ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα στη 

μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης είναι, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μια σαφή αίσθηση 

των λόγων για την εκπαιδευτική αλλαγή, τι είναι αυτή η αλλαγή και πώς πρέπει να 

προχωρήσει. Κατά συνέπεια υπάρχει μεγάλη επιπολαιότητα, σύγχυση, παρανόηση 

της μεταρρύθμισης, αδικαιολόγητη αντίσταση και εξ αυτού αποτυχία των 

προγραμμάτων αλλαγής. Υποστηρίζεται βέβαια, ότι οι δάσκαλοι που αντιστέκονται 

στην αλλαγή, δεν απορρίπτουν την ανάγκη για αλλαγή, αλλά ενώ είναι αυτοί που 

αναμένεται να οδηγήσουν τις εξελίξεις, στερούνται την απαραίτητη εκπαίδευση στη 

διαχείριση της και τους δίνονται ανεπαρκείς μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για να 

κατανοήσουν την αξία των Νέων Τεχνολογιών.

3.2 Η βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής

Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν, ότι οι δάσκαλοι μόλις τελειώσουν την αρχική 

τους κατάρτιση, δεν περιμένουν πως θα χρειαστούν περαιτέρω κατάρτιση κι 

επομένως δεν παίρνουν πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η πρακτική τους και να 

μάθουν νέες δεξιότητες. Σε σχετική έρευνα (Desforges 1995 σε Cox, Preston & Cox, 

1999) διαπιστώθηκε, ότι πολλοί δάσκαλοι είναι ικανοποιημένοι με τις πρακτικές τους 

και είναι απίθανο να εξετάσουν τις επικρατούσες σύγχρονες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. Για να κάνουν αλλαγές στην επαγγελματική τους πρακτική, είναι 

απαραίτητη μια ιδιαίτερη προσπάθεια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι δυνατότητες 

για τη χρήση της νέας γνώσης. Όσον αφορά τη νέα εμπειρία (π.χ. χρησιμοποίηση της 

Νέας Τεχνολογίας), μπορούμε να πούμε ότι ο αντίκτυπος της θα μειωθεί σοβαρά, εάν
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είναι σε σύγκρουση με την παλαιά γνώση και τις βασικές πεποιθήσεις τους για τη 

φύση της εργασίας τους, ή τη φύση της παιδικής ηλικίας. Επομένως, εάν οι δάσκαλοι 

δεν βλέπουν καμία ανάγκη να αλλάξουν ή να εξετάσουν την τρέχουσα επαγγελματική 

πρακτική τους, μπορεί να μην δεχτούν τη χρήση των τεχνολογιών στη διδασκαλία 

τους. Παράλληλα όμως, υπάρχει ο φόβος για την απώλεια θέσης και υποβάθμισης 

των επαγγελματικών δεξιοτήτων (Russell & Bradley, 1997).

3.3 Επιμόρφωση, τεχνικές δεξιότητες και παιδαγωγική πρακτική

Οι προηγούμενες μελέτες και η διεθνής εμπειρία δείχνει, ότι το υλικό και η 

διασύνδεση είναι λιγότερο σημαντικά από τους ικανούς δασκάλους για την 

ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην τάξη. Το κλειδί της επιτυχίας είναι 

απελευθερωμένοι εκπαιδευτικοί, των οποίων η κατανόηση και η δημιουργική χρήση 

της μπορούν να τους βοηθήσουν, για να επιτύχουν υψηλά επίπεδα τελειότητας στους 

εκπαιδευτικούς τους στόχους. Άλλωστε βλέπουμε, ότι παρά την πρόοδο στην 

δικτύωση και στον εξοπλισμό των αμερικάνικων σχολείων, τα συμπεράσματα 

δείχνουν (CEO Forum, 1999),5 ότι η ανεπαρκής πρόοδος των προγραμμάτων 

επαγγελματικής επιμόρφωσης, είναι πολύ πιθανό να μειώσει την προσδοκία για 

βελτίωση της χρήσης της Τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Αυτό οδήγησε τον Πρόεδρο 

Clinton να περιλάβει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, σαν έναν από 

τους τέσσερις βασικούς πυλώνες εκπαίδευσης τεχνολογίας.

Σε έρευνα (Wild, 1995) απεικονίζεται μια παρόμοια ανησυχία: ενώ το 89% των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των δασκάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες παρείχε κάποια 

μορφή εκπαίδευσης τεχνολογίας πληροφοριών, μόνο στο 29% των σπουδαστών έγινε 

αντιληπτό πως να προετοιμάζεται, για να διδάσκει με τους υπολογιστές.

*CEO Forum (1999) CEO Forum on Education and Technology. Ελήφθη από: 
http://www.ceofonim.org.

http://www.ceofonim.org
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Επίσης στην Μ. Βρετανία (Cox, Preston & Cox, 1999) η πλειοψηφία των 

μαθημάτων που προσφέρθηκαν, για να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι στις χρήσεις της 

τεχνολογίας, είχαν εστιάσει στις τεχνικές πτυχές της κι ελάχιστα φρόντιζαν να τους 

εκπαιδεύσουν στις παιδαγωγικές πρακτικές οι οποίες απαιτούνται, για το πώς θα την 

ενσωματώσουν στο πρόγραμμα σπουδών. Σε πολλές τέτοιες σειρές μαθημάτων, οι 

δάσκαλοι δεν διδάσκονταν πώς να αναθεωρήσουν τις παιδαγωγικές πρακτικές τους 

και πώς ν’ αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά μαθήματα, χωρίς να μειώσουν την 

κάλυψη του προγράμματος σπουδών. Έτσι ενώ είχαν παρευρεθεί σε τέτοιες σειρές 

μαθημάτων επιμόρφωσης, δεν ήξεραν πως να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες της 

πληροφορίας για την διδασκαλία των μαθητών τους ■ ήξεραν μόνο βασικές 

δεξιότητες, όπως το πως να τρέξουν ορισμένα πακέτα λογισμικού και να συνδέουν 

τον εκτυπωτή. Τέτοιες σειρές μαθημάτων, άσκησαν πολύ μικρή μακροπρόθεσμη 

επίδραση στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα σχολεία. Αυτό που φαίνεται ν ’ 

αλλάζει τον τελευταίο καιρό, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση του εθνικού 

προγράμματος NOF, κόστους 230 εκατομμυρίων στερλινών είναι, ότι η κατάρτιση 

NOF είχε μια επιτυχία στην αύξηση της εμπιστοσύνης των δασκάλων στη 

χρησιμοποίηση των υπολογιστών στη διδασκαλία τους. Αυτή η επιτυχία όμως έχει 

μετριαστεί σ’ ένα βαθμό από την αρνητική αντίδραση των εκπαιδευτικών, η οποία 

πηγάζει από την παντελή απουσία τους στη διαμόρφωση του περιεχομένου της 

κατάρτισης (Galanouli, Murphy & Gardner, 2004).

Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν κι από ερευνητικές προσπάθειες που έγιναν 

σε άλλες χώρες. Έτσι στην Αυστραλία, έρευνα σ’ ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 400 

σχολείων απ’ όλα τ’ αυστραλιανά κρατίδια (Russell, Finger & Russell, 2000) που είχε 

σκοπό να πιστοποιήσει ποιες δεξιότητες κι ικανότητες κατέχουν οι δάσκαλοι, για να 

μπορέσουν να προσδιοριστούν οι ανάγκες τους, να καθιερωθούν τα στοιχεία των
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προτύπων, το σχέδιο για τη βελτίωση και να γίνουν σχετικές προτάσεις για την 

ενθάρρυνση της χρήσης προηγμένων δεξιοτήτων, δηλ. να μπορεί να ενσωματωθεί η 

χρήση της Τεχνολογίας της πληροφορίας, ως εργαλείο στις διάφορες περιοχές του 

προγράμματος σπουδών, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν να έχουν πολύ υψηλά επίπεδα βασικών δεξιοτήτων 

υπολογισμού. Έτσι το 76% των ερωτηθέντων κατείχαν και τις 13 βασικές δεξιότητες 

που είχαν τεθεί σαν βασικά κριτήρια και το 97% ανέφερε ότι κατείχαν περισσότερες 

από τις μισές.

Οι νεότεροι δάσκαλοι κατείχαν περισσότερες δεξιότητες απ’ τους 

παλαιότερους. Συγκεκριμένα το 82% των δασκάλων 20 έως 30 χρονών, κατείχαν 

όλες τις βασικές δεξιότητες, έναντι του 64% των πάνω από 50 χρονών. Ποσοστό 25- 

50 % αυτών, οι οποίοι στερούνταν κάποιων βασικών δεξιοτήτων στην χρήση 

υπολογιστών, βρέθηκε ότι είναι πιθανότερο να είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί πάνω 

από 50 χρονών. Το 81% των εκπαιδευτικών συμφώνησε, ότι η τεχνολογία 

πληροφοριών θ’ αλλάξει αναπόφευκτα, τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τη 

φύση της εκπαίδευσης στα σχολεία και το 90% ότι η τεχνολογία πληροφοριών είναι 

μια σημαντική προσθήκη στην ποιότητα της διδασκαλίας και της εκμάθησης, ενώ το 

86% συμφώνησε, ότι η τεχνολογία πληροφοριών έχει εφαρμογές σε όλα τα θέματα 

του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Επίσης το 88% συμφώνησε με τη δήλωση 

ότι είναι πολύ ουσιαστικό για όλους τους δασκάλους να είναι τεχνολογικά 

εγγράμματοι.

Αντίθετα σ’ ένα ποσοστό 55% θεώρησαν ότι ήταν ανίκανοι να συμβαδίσουν με 

τα νέα προγράμματα και τις εφαρμογές, ενώ σε ποσοστό 46% θεώρησαν ότι δεν 

ενημερώθηκαν επαρκώς, για το πως να ενσωματώσουν την Τεχνολογία Πληροφοριών 

στο πρόγραμμα σπουδών. Άλλωστε μόνο το 5% των δασκάλων αισθάνονταν απόλυτα
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σίγουροι, ότι ήταν σε θέση να συμβαδίσουν με τα νέα προγράμματα και μόνο 6% απ’ 

αυτούς συμφώνησαν απόλυτα, ότι ενημερώθηκαν αρκετά για την ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας πληροφοριών στο πρόγραμμα σπουδών.

Φυσικά υπάρχει συμφωνία, ότι οι δάσκαλοι που έχουν παρακολουθήσει 

μακροχρόνια σεμινάρια, που έχουν διάρκεια από έξι μήνες έως κι ένα έτος, έχουν τον 

χρόνο να αφομοιώσουν αρκετή πείρα και γνώση, για να είναι σε θέση να συνεχίσουν 

να χρησιμοποιούν τους Η/Υ μέσα στο πρόγραμμα σπουδών.

Αλλοι ερευνητές προτείνουν, να προετοιμάζονται οι μελλοντικοί δάσκαλοι στις 

Τριτοβάθμιες σπουδές τους για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, είτε με αυτόνομες 

σειρές εκπαιδευτικών μαθημάτων τεχνολογίας, είτε διαμέσου της εμπειρίας των 

δασκάλων και να μην περιορίζεται η εκπαίδευσή τους μόνο στο τεχνικό επίπεδο 

(Benson, 2000). Αλλωστε, η έρευνα δείχνει, ότι οι φοιτητές που λαμβάνουν 

εκπαίδευση σχετική με τους υπολογιστές, καταδεικνύουν λιγότερη ανησυχία, 

περισσότερη εμπιστοσύνη και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη χρησιμοποίησή τους, 

από τους σπουδαστές που δεν λαμβάνουν καμία κατάρτιση (Pope-Davis & Wispoel 

1993 σε Makrakis, 1997).

Αυτό που όμως είναι παράδοξο, -αν και υπάρχουν προσδοκίες για το αντίθετο- 

όπως δείχνουν ερευνητικά δεδομένα από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, είναι η μεγάλη 

απογοήτευση των φοιτητών Παιδαγωγικής, για το είδος της κατάρτισης που 

λαμβάνουν και την επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, έτσι ώστε να υπάρχει 

παιδαγωγική αξιοποίηση των προγραμμάτων ενσωμάτωσης της τεχνολογίας 

(Makrakis, 1997). Έτσι φαίνεται να αισθάνονται λιγότερο ικανοποιημένοι οι 

φοιτητές, οι οποίοι φτάνουν κοντά στο τέλος των σπουδών τους, για την 

καταλληλότητα των σειρών μαθημάτων υπολογιστών που τους προσφέρονται, έτσι 

ώστε να καλύπτουν τις επαγγελματικές τους ανάγκες · αυτό συμβαίνει γιατί τα



56

μαθήματα δεν εστιάζουν με ποιόν τρόπο θα γίνει η ενσωμάτωση των υπολογιστών 

στις εφαρμογές του προγράμματος σπουδών, ή πώς θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία για να βοηθήσουν στην απόκτηση της νέας 

γνώσης. Επιπλέον ένα μεγάλο μέρος των πανεπιστημιακών δασκάλων, οι οποίοι 

διδάσκουν σ’ αυτές τις σειρές μαθημάτων προέρχεται από τον τομέα της 

πληροφορικής, χωρίς οποιοδήποτε υπόβαθρο στην παιδαγωγική (Makrakis, 1997). 

Προτείνεται λοιπόν (Oliver 1994 σε Makrakis, 1997), ότι τα μαθήματα τεχνολογίας 

πληροφοριών πρέπει να έχουν ένα ουσιαστικό παιδαγωγικό συστατικό, εάν 

αναμένουμε μια θετική συμβολή στη διδασκαλία. Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στους εκπαιδευτές των δασκάλων σαν πρότυπα ρόλων.

3.4 Φόβος για την απώλεια του ελέγχου της εκμάθησης

Η πρώτη προτεραιότητα της πλειοψηφίας των δασκάλων είναι να διατηρήσει 

την εξουσία στην τάξη και να έχει ένα ελεγχόμενο μαθησιακό περιβάλλον. 

Οποιαδήποτε πρόταση για καινοτομίες στις τεχνικές διδασκαλίας, όπως είναι η 

χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, θεωρείται σαν απειλή κι επομένως μη επιθυμητή. 

Υπάρχει ένας φόβος μεταξύ πολλών δασκάλων για την καινοτομία και σκεπτικισμός 

της αξίας της για τους μαθητές, συνοδευμένη από την αντίληψη, ότι η τεχνολογία δεν 

ενισχύει την εκμάθηση (Yuen & Ma, 2002).

3.5 Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού από το σχολικό περιβάλλον

Βέβαια, ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να υιοθετηθούν δράσεις με 

καινοτομίες στα σχολεία, είναι να υπάρχει συμμετοχή όλης της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, της διοίκησης και των εκπαιδευτικών, σε μια δημοκρατική διαδικασία 

για αλλαγή. Αυτό σημαίνει, ότι όλοι οι δάσκαλοι πρέπει να συμμετέχουν στην 

απόφαση για να υιοθετηθεί η ενσωμάτωση των τεχνολογιών στο σχολείο, να 

ενθαρρύνουν τον οποιονδήποτε συνάδερφό τους πηγαίνει να παρακολουθήσει σειρές
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μαθημάτων επιμόρφωσης και να είναι πρόθυμοι να μάθουν απ’ αυτόν τη νέα γνώση, 

όταν αυτός επιστρέφει. Εάν το σχολείο κι ιδιαίτερα ο διευθυντής, είναι αρνητικοί 

στην υιοθέτηση της αλλαγής, κάθε φορά που ένας δάσκαλος ξεκινά μια σειρά 

μαθημάτων, το υπόλοιπο σχολείο αδιαφορεί, ή σαμποτάρει τις νέες ιδέες που 

έρχονται. Άρα είναι σίγουρο, πως δεν θα υπάρξει αλλαγή της πρακτικής (Mumtaz, 

2000).

3.6 Η ανεπάρκεια του υλικού και τη ς υποστήριξης

Ένας ακόμη σοβαρός λόγος σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, για 

την μη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα προγράμματα σπουδών είναι, ότι συχνά 

εμφανίζεται ανεπάρκεια πόρων ή ποιότητας των υλικών, (υπολογιστών, δικτύωσης, 

λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού κι ιδιαίτερα του κατάλληλου λογισμικού) στο 

σχολείο, ή δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να προγραμματιστούν τα μαθήματα που 

ενσωματώνουν τη χρήση της (Mumtaz, 2000). Ακόμη οι δάσκαλοι δεν έχουν το 

χρόνο, για να βρουν και ν’ αξιολογήσουν το κατάλληλο λογισμικό (Cuban κ.ά., 

2001).

Συχνά όμως τα πρωτογενή εξωτερικά εμπόδια στη χρήση υπολογιστών, όπως τα 

προβλήματα με τον εξοπλισμό, βρέθηκαν να καλύπτουν δευτερογενή (εγγενή) 

εμπόδια, όπως η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων χρήσης των υπολογιστών (Snoeyink & 

Ertmer, 2001).

Προγράμματα πάντως στα οποία δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς δωρεάν 

φορητοί υπολογιστές για ν ’ αναπτύξουν τις προσωπικές δεξιότητες τους, έδειξαν ότι 

στη συνέχεια οι δάσκαλοι άρχισαν να τα χρησιμοποιούν και στη διδασκαλία τους 

(NCET, 1994). Σημαντική βοήθεια επίσης φαίνεται να παρέχουν δίκτυα υποστήριξης 

των εκπαιδευτικών μέσω του διαδικτύου. Τέτοια δίκτυα όπως το MirandaNet, το
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Σχολικό δίκτυο στην Ελλάδα, μπορούν να παρέχουν υποστήριξη, ακόμα κι όταν δεν 

υπάρχει ενδοσχολική βοήθεια.

Στην παρούσα μελέτη μας απασχολούν κυρίως οι παράγοντες που έχουν να 

κάνουν με τον εκπαιδευτικό και τις αντιλήψεις του, εψόσον οι περισσότεροι ειδικοί 

συμφωνούν, ότι αυτός είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας, για την εισαγωγή ή όχι 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, εφαρμογών της τεχνολογίας της πληροφορίας, 

έτσι ώστε η διδασκαλία να γίνει mo ελκυστική για τους μαθητές. Μάλιστα 

σημειώνεται (Mumtaz 2000 σε Hennessy & Deaney, 2004), ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

προσαρμόζονται στις καινούριες καταστάσεις, αλλά προτιμούν μεθόδους που τους 

είναι οικείες. Μια σύνοψη των παραγόντων που σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς 

είναι η παρακάτω:

S  Έλλειψη χρόνου και για την επίσημη κατάρτιση και για την αυτοκατευθυμένη 

εξερεύνηση.

S  Έλλειψη χρόνου για την προετοιμασία των αναγκαίων υλικών για τα 

μαθήματα (Preston κ.ά., 2000).

S  Έλλειψη αυτοπεποίθησης στην χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, αποφυγή.

^  Φόβος της αμηχανίας μπροστά στους μαθητές και τους συναδέλφους.

S  Έλλειψη της απαραίτητης γνώσης που να επιτρέπει στους δασκάλους να 

επιλύουν τα τεχνικά προβλήματα, όταν εμφανίζονται.

S  Αντίληψη για τους υπολογιστές ότι είναι περίπλοκοι και δύσκολο να 

χρησιμοποιηθούν (Cox κ.ά., 1999).

Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι: α) η πρόθεση για χρήση υπολογιστών προβλέπεται 

από την αντιληπτή ευκολία της χρήσης και β) ότι η αντίληψη για τη χρησιμότητα 

συνδέεται επίσης έντονα μ’ αυτή την πρόθεση. Παρακάτω γίνεται μια ομαδοποίηση 

θετικών κι αρνητικών παραγόντων που επηρεάζουν α) την αντιληπτή ευκολία χρήσης
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(πίνακας 1) και β) την αντιληπτή χρησιμότητα της χρήσης (πίνακας 2) (Cox κ.ά.,

1999 ; Wozney, Venkatesh & Abrami 2001 ;Yuen & Ma, 2002).

Πίνακας 1: Θετικοί και αρνητικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη των 
εκπαιδευτικών για την ευκολία της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών

Θετικοί παράγοντες ί  Αρνητικοί παράγοντες

Συχνή χρήση κι εμπειρία των ICT 
έξω από την τάξη

' Δυσκολίες στην χρησιμοποίηση του !  

. λογισμικού ή του υλικού

Ιδιοκτησία ενός υπολογιστή :  Ανάγκη για συνεχή τεχνική υποστήριξη ι

Εμπιστοσύνη στη χρησιμοποίηση 
των ICT

! Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να 
χρησιμοποιηθούν οι ICT

ί

. Ευκολία στον έλεγχο της τάξης j Είναι πάρα πολύ ακριβή η χρήση των i  

ICT σε τακτικά διαστήματα j

Δυνατότητα για νέες ιδέες 
|  μαθήματος

I

Υπάρχει ανεπαρκής πρόσβαση στους 
!  πόρους των νέων Τεχνολογιών 1

Δυνατότητα για λήψη βοήθειας και 
συμβουλών από το σχολικό 
περιβάλλον

j
Περιορίζει το περιεχόμενο των j
μαθημάτων !

1
ι

Πηγή: Cox, Μ., Preston, C. & Cox, Κ. (1999). What factors support or prevent 

teachers from using ICT in their classrooms? Paper presented at the 

British Educational Research Association Annual Conference, 

University of Sussex at Brighton, September 2-5.
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Πίνακας 2 : Θετικοί και αρνητικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη 
των εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα της Νέας Τεχνολογίας από τους 
εκπαιδευτικούς.

| Θετικοί παράγοντες

j Καθιστά τα μαθήματα πιο 
, ενδιαφέροντα

' Αρνητικοί παράγοντες

ι Καθιστά τα μαθήματα δυσκολότερα

Κάνει τα μαθήματα διαφορετικά

Βοηθά στην οργάνωση (του υλικού, 
των μέσων καταγραφής κ.λ.π.)

Κάνει τα μαθήματα λιγότερο 
διασκεδαστικά

ι
| Η ανεπάρκεια των τεχνικών πόρων τις 
■ κάνει αναπαραγωγικές

Βελτιώνει την παρουσίαση των υλικών 
για τα μαθήματα

Δίνει περισσότερο γόητρο 

Καθιστά τη διοίκηση αποδοτικότερη

Δίνει περισσότερη εμπιστοσύνη

Κάνει τα μαθήματα περισσότερο 
διασκεδαστικά

Ενισχύει τις προοπτικές σταδιοδρομίας

1 Μειώνει το κίνητρο των μαθητών

Εξασθενίζει την εκμάθηση των 
: μαθητών

Περιορίζει το περιεχόμενο των 
. μαθημάτων j

Δεν είναι ευχάριστη η διδασκαλία με * 1
Η/Υ

I __________________

Παίρνει πάρα πολύ χρόνο η 
διδασκαλία

- . -   -ί
Παίρνει πολύ χρόνο η προετοιμασία ι

των μαθημάτων

Βοηθάει να συζητούνται οι ιδέες 
διδασκαλίας

Πηγή: α) Yuen, A. & Ma, W.(2002).Gender differences in teacher computer 

acceptance. Journal of Technology and Teacher Education, 10(3), σσ. 

365-382.

β) Cox, M., Preston, C. & Cox, K. (1999). What factors support or 

prevent teachers from using ICT in their classrooms? Paper presented at 

the British Educational Research Association Annual Conference, 

University of Sussex at Brighton, September 2-5.
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Τα συμπεράσματα των παραπάνω μελετών (Cox κ.ά. 1999 ; Yuen & Ma 2002 ; 

Wozney κ.ά. 2001), προτείνουν ότι η αντίληψη για την ευκολία της χρήσης και η 

αντίληψη της χρησιμότητας της χρήσης, έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη 

της αποδοχής της χρήσης υπολογιστών. Με άλλα λόγια, οι δάσκαλοι πιθανότατα θα 

δέχονταν και θα προσαρμόζονταν στη χρήση του υπολογιστή, εάν τον 

αντιλαμβάνονταν σαν κάτι εύχρηστο και χρήσιμο. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι, 

πρέπει απαραίτητα οι εκπαιδευτικοί να ενισχυθούν, για να αναπτύξουν μια πιο θετική 

αντίληψη για την ευκολία της χρήσης των υπολογιστών και τη χρησιμότητά τους. 

Χωρίς την ανάπτυξη μιας θετικής αντίληψης για την ευκολία της χρήσης και της 

χρησιμότητας, πολλοί δάσκαλοι δεν θα αναπτύξουν θετική πρόθεση στη χρήση των 

υπολογιστών κι ακόμα δεν θα αναπτύξουν τις δεξιότητες υπολογιστών που 

απαιτούνται, ακόμα και μετά από παρατεταμένη κατάρτιση. Οι πιθανές στρατηγικές 

ανάπτυξης, μπορούν να περιλάβουν και την αύξηση της αυτοπεποίθηση του χρήστη 

(Russell & Bradley, 1997). Ακόμη στα επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει να 

διατίθεται περισσότερος χρόνος για να εξηγηθεί, πως θα ενσωματωθούν οι 

τεχνολογίες για παιδαγωγική χρήση κι όχι μόνο για χρήση της τεχνογνωσίας.

Συνοπτικά στο θεωρητικό μέρος της μελέτης, από την βιβλιογραφική 

επισκόπηση προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

Η δυσλεξία είναι μια ευδιάκριτη μαθησιακή δυσκολία. Μπορεί να ορισθεί ως 

μια σημαντική εξασθένιση των δεξιοτήτων γραφής κι ανάγνωσης και ειδικότερα 

χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία στη γραφή, στην αποκωδικοποίηση των λέξεων κι 

από ελλείμματα στη φωνολογική επεξεργασία. Αυτές οι δυσκολίες δεν εξηγούνται 

από αισθητηριακές βλάβες ή από οποιοδήποτε έλλειμμα στην γενική νοημοσύνη. 

Παρατηρείται συχνότερα στ’ αγόρια από τα κορίτσια κι έχει καθολική βάση στον 

εγκέφαλο των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες.
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Κοινά αποδεκτή ερμηνεία των αιτιών της δυσλεξίας δεν έχει δοθεί μέχρι 

σήμερα, ενώ έχουν διατυπωθεί πλήθος θεωριών. Ενδεικτικά αναφέρονται: α) οι 

θεωρίες για τη γενετική προέλευση της δυσλεξίας β) οι θεωρίες για τη μικτή 

κυριαρχία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου γ) οι έρευνες για δυσλειτουργία της 

παρεγκεφαλίδας δ) η θεωρία για δυσλειτουργία στην επεξεργασία των πληροφοριών 

και ε) οι έρευνες για το χρονικό έλλειμμα στην επεξεργασία των πληροφοριών.

Η διάγνωση της δυσλεξίας πρέπει να γίνεται από ομάδα ειδικών που 

περιλαμβάνει παιδοψυχολόγο ή παιδο ψυχίατρο, λογοθεραπευτή και ειδικό 

παιδαγωγό.

Η παρέμβαση για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας και ειδικότερα των 

δυσκολιών στην γραφή, στην ανάγνωση και στο συλλαβισμό πρέπει να γίνεται από 

εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια μιας εξατομικευμένης διδασκαλίας.

Η βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες συνίσταται σε δύο 

επίπεδα: α) Σε λογισμικά που στοχεύουν στην αποκατάσταση σημαντικών κεντρικών 

ελλειμμάτων που έχουν σχέση με τη δυσλεξία (π.χ. μνήμη, φωνολογική ενημερότητα, 

οπτική διάκριση κ.ά.) και β) σε τεχνολογικά εργαλεία που λειτουργούν 

αντισταθμιστικά δηλ. βοηθούν στην επίτευξη ορισμένων ακαδημαϊκών στόχων, χωρίς 

όμως να συναστούν ουσιαστική παρέμβαση. Τέτοια εργαλεία είναι οι επεξεργαστές 

κειμένου, τα συστήματα αυτόματης ανάγνωσης, τα προγράμματα αναγνώρισης 

ομιλίας, τα λογισμικά φωνητικής ορθογραφίας, τα προγράμματα πρόβλεψης λέξης, οι 

προσωπικοί διαχειριστές πληροφοριών κ.λ,π.

Η προσπάθεια για την ενσωμάτωση των Η/Υ στα προγράμματα σπουδών στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι συνεχής στις προηγμένες τεχνολογικά χώρες 

(Βρετανία, Αυστραλία, Η.Π.Α.), ενώ στην χώρα μας εκπονήθηκαν και υλοποιούνται
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προγράμματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη 

απτά κι ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ερευνητών, ότι καθοριστικός 

είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών για να εισαχθούν οι Νέες Τεχνολογίες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται να είναι σημαντικές οι 

αντιλήψεις τους:

•  α) σχετικά με την χρηστικότητα και την ευκολία της χρήσης της 

τεχνολογίας,

•  β) σχετικά με την κατανόηση της αναγκαιότητας της αλλαγής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία,

•  γ) σχετικά με τη σημαντικότητα της Τεχνολογίας στη βελτίωση της 

επαγγελματικής πρακτικής των δασκάλων,

•  δ) για την επιμόρφωση που λαμβάνουν,

• ε) για τον φόβο της απώλειας θέσεων εργασίας και του ελέγχου της 

διδασκαλίας, και

• στ) για την ανησυχία τους από την έλλειψη τεχνικής υποστήριξης.

Αφορμή για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας ήταν η αγωνία του

ερευνητή αλλά κι άλλων Ειδικών Εκπαιδευτικών, όπως εκφράστηκε στα πορίσματα 

του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής (θ. Ειδικής Αγωγής, 

τ. 10, Ιούνιος 2000), για εναλλακτικές προσεγγίσεις στην διδασκαλία των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικότερα επιβεβαιώθηκε ότι οι υπολογιστές παρέχουν την 

απαραίτητη ποικιλομορφία των διδακτικών επιλογών, παρέχουν ευχάριστο, 

παιγνιώδη και διαδραστικό περιβάλλον και συμβάλουν στην πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση της διδασκαλίας. Παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
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παραγωγή εποπτικού υλικού (καρτελών και φύλλων εργασίας), καθώς και για τη 

φύλαξη στοιχείων αξιολόγησης και προόδου των μαθητών.

Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας ήταν αναγκαία, διότι δεν έχει προηγηθεί 

αντίστοιχη ερευνητική προσπάθεια στην Ελλάδα, σε θέματα σχετικά με την Ειδική 

Εκπαίδευση και τις Νέες Τεχνολογίες, ειδικότερα σε ότι αφορά τις αντιλήψεις των 

ειδικών εκπαιδευτικών (για το αν μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών - δυσλεξίας), όπως επίσης δεν έχει προηγηθεί καταγραφή του 

εξοπλισμού δηλ. του υλικού (hardware) και των προγραμμάτων (software) που 

υπάρχουν στα Τμήματα Ένταξης. Επίσης δεν έχει ερευνηθεί στον ελληνικό χώρο, 

ποιοι παράγοντες (φύλο, χρόνια υπηρεσίας, ηλικία των εκπαιδευτικών, ύπαρξη ΒΎ 

και λογισμικού στο Τ.Ε., συχνότητα χρήσης ΗΎ από τους ειδικούς δασκάλους εκτός 

της διδασκαλίας) από τη μία, συσχετίζονται με την ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στη 

διδασκαλία από την άλλη. Επομένως ήταν αναγκαία μια ενδελεχής επισκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, για να καταγραφούν οι εξελίξεις και οι εφαρμογές της Νέας 

Τεχνολογίας, στη διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στις 

προηγμένες Τεχνολογικά χώρες και στη συνέχεια να γίνει καταγραφή των όρων και 

προϋποθέσεων που εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην επιτυχημένη εισαγωγή των 

υπολογιστών στα Τ.Ε. στη χώρα μας. Θα μπορούσε δηλ. να περιγράφει η κατάσταση 

στον τομέα του εξοπλισμού, ποιος είναι ο βαθμός και η υφή της κατάρτισης των 

Ελλήνων Ειδικών Εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες, έτσι ώστε οι φορείς 

χάραξης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών πολιτικών, να στηρίζονται σε ερευνητικά 

δεδομένα, για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την Ειδική Εκπαίδευση.

Ειδικότερα στο ερευνητικό τμήμα της μελέτης θα διερευνηθούν τα επιμέρους 

θέματα του ερωτηματολογίου, στα οποία δηλώνουν μεγαλύτερη συμφωνία ή 

διαφωνία οι εκπαιδευτικοί (με συχνότητες στοιχείων και ποσοστά %), θ’



65

αναζητηθούν συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών “φύλο”, “ηλικία”, 

“χρόνια προϋπηρεσίας”, “βαθμός επιμόρφωσης”, “συχνότητα χρήσης Η/Υ στο σπίτι” 

από τη μια και της εξαρτημένης μεταβλητής “συχνότητα ενσωμάτωσης της 

Τεχνολογίας στην δραστηριότητα του Τμήματος Ένταξης” από την άλλη. Επίσης θα 

γίνει μια καταγραφή του εξοπλισμού και του λογισμικού που υπάρχει στα Τμήματα 

Ένταξης. Όσο αφορά τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, θ’ αναζητηθούν τα 

επίπεδα ικανότητας χρήσης υπολογιστών, οι ώρες προσωπικής ενασχόλησης με Η/Υ 

έξω από τον χώρο του σχολείου και τα είδη των δραστηριοτήτων της διδασκαλίας 

(εκπαιδευτικές, οργανωτικές, δημιουργικές, πληροφοριακές, αξιολόγησης), στις 

οποίες χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες. Τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν 

τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τμήματα 

Πληροφορικής, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής των Πανεπιστημίων, Τμήματα 

Λογοθεραπείας ΤΕΙ, κ.ά), έτσι ώστε να εκπονηθούν οργανωμένες δράσεις για την 

εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία των Τμημάτων Ένταξης 

(προμήθεια υπολογιστών, κατασκευή λογισμικού, αλλαγή αναλυτικών 

προγραμμάτων, επιμόρφωση των ειδικών εκπαιδευτικών, κίνητρα για συχνότερη 

χρήση της Τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς, στη διδασκαλία παιδιών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες- δυσλεξία). Τα συμπεράσματα της μελέτης μπορούν επίσης να 

βοηθήσουν τους ειδικούς δασκάλους, να κατανοήσουν τον τρόπο που μπορεί η 

Τεχνολογία να στηρίξει το πολύ δύσκολο έργο τους κι έτσι ν’ αλλάξουν τη στάση 

τους για την εισαγωγή της, προς το θετικότερο.

Αναλυτικότερα θα διερευνηθούν οι παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις:

■ Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ φύλου και βαθμού ενσωμάτωσης της χρήσης 

των Νέων Τεχνολογιών στην διδασκαλία
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■ Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ηλικίας ή χρόνων προϋπηρεσίας και βαθμού 

ενσωμάτωσης της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην διδασκαλία

■ Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στις στρατηγικές διδασκαλίας 

έχει σχέση με τις ώρες προσωπικής χρήσης στο σπίτι από τους 

εκπαιδευτικούς, δηλ. περισσότερες ή λιγότερες ώρες χρήσης συνδέονται 

με συχνότερη ή όχι χρήση των Η/Υ στην διδασκαλία

■ Το ποσό της επιμόρφωσης που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί συσχετίζεται 

με την συχνότητα χρήσης των στρατηγικών διδασκαλίας, που είναι 

βασισμένες στις Νέες Τεχνολογίες

Ακόμα θα τους ζητηθεί να καταγράψουν σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τα 

σημαντικότερα κατά τη γνώμη τους προβλήματα, για την εισαγωγή της Τεχνολογίας 

σε μαθησιακές ή οργανωτικές δραστηριότητες στο Τμήμα Ένταξης και να 

καταθέσουν τις προτάσεις τους για το πως μπορεί να γίνει αυτό με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Ακόμα θα γίνει καταγραφή της ύπαρξης εξοπλισμού σε υλικό 

(hardware) και σε λογισμικό (software) στις ειδικές σχολικές μονάδες (Τ.Ε).



B r ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ
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4. Μέθοδος

4.1 Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, της Δημόσιας 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης του Νομού 

Αττικής. Το μέγεθος του δείγματος ήταν το 29% (86 από τους 296), του συνόλου των 

διδασκόντων σε Τμήματα Ένταξης του νομού, που είναι στελεχωμένα. 

Χρησιμοποιήθηκε ο κατάλογος των Τμημάτων Ένταξης του σχολ. έτους 2004-2005, 

του Υπουργείου Παιδείας , όπως τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα Ειδικής Αγωγής, αφού 

.παραλείφθηκαν όσα δεν είχαν λειτουργήσει το αντίστοιχο διάστημα, είτε από έλλειψη 

εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, είτε γι’ άλλους λόγους. Η επιλογή τους έγινε με τη 

μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας (Παρασκευόπουλος 1993 ; Grawitz, Brimo & 

Jahoda 1998), έτσι ώστε να υπάρχει η αναγκαία αντιπροσωπευτικότητα. Επιλέχθηκε 

μεγάλο μέγεθος υποκειμένων, έτσι ώστε να υπάρχουν δεδομένα από σχεδόν όλους 

τους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και για να υπάρχει το αναγκαίο μέγεθος 

δείγματος για τις στατιστικές αναλύσεις. Πιο συγκεκριμένα για να υπάρχει αξιόπιστη 

αναζήτηση συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών και για να εξασφαλιστεί ότι 

πληρείται μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 

στατιστικού κριτηρίου χ2, επιβάλλεται η χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού 

συμμετεχόντων. Έτσι εξασφαλίζεται ότι ικανός αριθμός τους θα υπάρχει στις 

περισσότερες κατηγορίες των πινάκων 2X2 που θα κατασκευαστούν (Ρούσσος & 

Τσαούσης, 2002). Το βασικό κριτήριο για την επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας 

εκπαιδευτικών είναι, ότι θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι, (η συντριπτική 

πλειοψηφία τους δηλ. το 93% έχει λάβει διετή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και 

στην αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών- δυσλεξίας) για ν’ απαντήσουν 

στα ερωτήματα που θέτει η έρευνα, αφού στο Τμήμα Ένταξης ασχολούνται
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καθημερινά με την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη χώρα 

μας άλλωστε, τα Τμήματα Ένταξης είναι ο μόνος θεσμός στο δημόσιο σχολικό 

πλαίσιο, όπου γίνεται προσπάθεια για την ενσωμάτωσή τους (Inclusion) στο 

περιβάλλον της τάξης, του σχολείου και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Συνολικά επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 80 από τα 86 ερωτηματολόγια που 

είχαν διανεμηθεί, δηλ. ποσοστό 93%. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ένα 27% του 

συνόλου των εργαζομένων εκπαιδευτικών σε Τμήματα Ένταξης του Νομού Αττικής. 

Τρεις εκπαιδευτικοί δεν θέλησαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, 

επικαλούμενοι άγνοια των θεμάτων που σχετίζονται με τους Η/Υ κι άλλοι τρεις 

έλλειψη ελεύθερου χρόνου για ν ’ ασχοληθούν με τη συμπλήρωσή του. Όλες οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν βασίστηκαν στα στοιχεία που έδωσαν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί.

Από τους συμμετέχοντες οι οποίοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο οι 39 ήταν 

άνδρες και οι 41 γυναίκες. Οι 74 από τους 80 είχαν μετεκπαιδευτεί δύο χρόνια σε 

Διδασκαλείο Δημοτικής εκπαίδευσης, στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής , ενώ οι υπόλοιποι 

έξι είχαν καταλάβει οργανική θέση σε Τμήμα Ένταξης λόγω πενταετούς 

προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή. Επίσης ένα ποσοστό 49% (39 από τους 80 

συμμετέχοντες) είχαν κι άλλα πτυχία εκτός από την διετή μετεκπαίδευση σε 

Διδασκαλείο, ενώ υπήρχε ένας συμμετέχων ο οποίος δεν είχε μετεκπαιδευτεί 

καθόλου, ούτε είχε άλλο πτυχίο.

Τα δημογραφικά τους στοιχεία (φύλο, σπουδές, χρόνια υπηρεσίας, ηλικία) κι η 

επιμόρφωσή τους ή όχι στο πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” εμφανίζονται

στον Πίνακα 3:
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Αυτό που παρατηρούμε σε σχέση με το δείγμα, είναι η μεγάλη συχνότητα 

λειτουργίας Τμημάτων Ένταξης στους δήμους της Δυτικής Αττικής (Περιστέρι, 

Αιγάλεω, Νίκαια, Κορυδαλλό, Κερατσίνι), μια μικρότερη συχνότητα λειτουργίας 

τους στην Αθήνα και στους δήμους κοντά στο κέντρο και μια ελάχιστη συγκέντρωσή 

τους, σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής (Χολαργός, Χαλάνδρι, Κηφισιά, Αγ. 

Παρασκευή). Μια πιθανή εξήγηση είναι, ότι σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές 

υπάρχουν προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης και Διευθυντές Σχολείων, οι οποίοι 

δεν έχουν καλή γνώμη για την λειτουργία των Τμημάτων και δεν προτείνουν ίδρυση 

'καινούριων, παρότι υπάρχουν πιεστικές ανάγκες. Άλλη εξήγηση μπορεί να είναι η 

πίεση που ασκείται σε ορισμένες περιοχές υψηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 

από τους συλλόγους γονέων, για την “μη υποβάθμιση του μαθητικού επιπέδου της 

σχολικής μονάδας” από τις πιθανές μεταγραφές παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες από γειτονικές μονάδες, μετά την ίδρυση Τμήματος Ένταξης.

Επίσης συνάγεται ότι πρόκειται για ένα δείγμα αποτελούμενο από διδακτικά 

έμπειρους εκπαιδευτικούς, αφού το 60% έχει προϋπηρεσία από 11 έως 20 χρόνια 

διδασκαλίας κι ένα ποσοστό 32% έχει προϋπηρεσία από 21 έως 30 χρόνια , ενώ οι 2 

στους 3 (ποσοστό 65%) κατατάσσονται ηλικιακά στην κατηγορία από 36 — 45 ετών.

4.2 Μέσα συλλογής δεδομένων

Για τους σκοπούς της έρευνας και ειδικότερα, για να διερευνηθούν οι απόψεις, 

οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και για να προσδιοριστούν συμπεριφοριστικοί και 

δημογραφικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην 

τάξη, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο εφαρμογής Τεχνολογίας (Technology 

Implementation Questionnaire, TIQ) των (Wozney, L., Venkatesh, V. & Abrami, P., 

C.S.L.P. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada, 2001), μεταφρασμένο και
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προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα από τον ερευνητή. Το συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κι επιλέχθηκε, γιατί 

καλύπτει τα περισσότερα από τα ερευνητικά ερωτήματα κι επιπλέον διερευνά τη 

συμφωνία ή διαφωνία των συμμετεχόντων σε θέματα τεχνολογίας που σχετίζονται α) 

με τους μαθητές β) με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και γ) με τις ρυθμίσεις των 

πόρων που απαιτούνται (εξοπλισμός, χώροι, ώρες προετοιμασίας, διαχείριση τάξης, 

τεχνική συντήρηση). Άλλωστε η πιλοτική έρευνα έδειξε, ότι δεν υπήρχαν 

εξειδικευμένες γνώσεις των εκπαιδευτικών, σε θέματα Τεχνολογίας για τη 

διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κι έτσι επιλέχθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθυνόταν γενικά σε εκπαιδευτικούς. Επίσης, η 

επιμόρφωση των ειδικών εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες στην Ελλάδα, είναι 

κοινή με τους άλλους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και χωρίς εξειδίκευση στο ιδιαίτερό τους αντικείμενο. Ακόμη είναι ένα 

ερωτηματολόγιο, που διερευνά τη συσχέτιση ανάμεσα στην προσωπική χρήση των 

Η/Υ από τους εκπαιδευτικούς και την ενσωμάτωσή τους στην τάξη.

Το ερωτηματολόγιο περιέχει πέντε ομάδες ερωτήσεων:

Ενότητα I: Οι επαγγελματικές θέσεις των δασκάλων σχετικά με την χρήση 

της Τεχνολογίας των υπολογιστών στην τάξη

Στην ενότητα αυτή υπάρχει ένας κατάλογος 30 προτάσεων σχετικά με την 

εφαρμογή της Τεχνολογίας στις δραστηριότητες διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δείξουν το επίπεδο της συμφωνίας ή διαφωνίας με κάθε 

πρόταση, χρησιμοποιώντας μια 6-βαθμη κλίμακα τύπου Likert. Οι προτάσεις 

αναφέρονται σε παράγοντες που έχουν σχέση με την αξία, την προσδοκία ή το κόστος 

εφαρμογής. Ακόμη υπάρχουν πέντε ερωτήσεις που προσπαθούν να καταγράψουν την
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τωρινή εικόνα των σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης, σε Τεχνολογικό εξοπλισμό 

και λογισμικό.

Ενότητα Π: Η εμπειρία τους με τις Νέες Τεχνολογίες

Σ’ αυτήν την ενότητα κλήθηκαν να απαντήσουν οι δάσκαλοι σε τρεις ερωτήσεις 

σχετικά α) με το επίπεδο ικανότητας στην χρήση των υπολογιστών, β) αν έχουν 

υπολογιστή στο σπίτι και γ) πόσες ώρες την εβδομάδα τον χρησιμοποιούν σε 

δραστηριότητες εκτός σχολείου.

Ενότητα III: Η διαδικασία ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική πράξη

Στο τρίτο μέρος τέθηκαν επτά ερωτήσεις, για να καταγραφεί η συχνότητα της 

ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας, στις διαφορετικές δραστηριότητες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Επίσης υπήρχε μια ερώτηση, για το ποσό επιμόρφωσης που έχει λάβει ο 

κάθε εκπαιδευτικός και μια ερώτηση, για να κατατάξει ο καθένας τον εαυτό του, σε 

ένα από τα έξι στάδια εφαρμογής της ενσωμάτωσης, όπως αυτά περιγράφονται.

Ενότητα IV: Πρόσθετα σχόλια

Εδώ οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν, έπρεπε ν ’ απαντήσουν σε τρεις 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και να προσθέσουν τα δικά τους σχόλια— προτάσεις, για το 

πώς πρέπει να διατεθούν οι πόροι καλύτερα και ποια προβλήματα πρέπει να λυθούν, 

έτσι ώστε να υπάρξει η ιδανική χρήση της Τεχνολογίας στο Τμήμα Ένταξης.

Ενότητα V: Σπουδές, χρόνια υπηρεσίας κι άλλα δημογραφικά στοιχεία

Στο τελευταίο τμήμα που αποτελείται από έξι ερωτήσεις, ζητήθηκαν από τους 

συμμετέχοντες ορισμένα δημογραφικά στοιχεία τους (φύλο, χρόνια προϋπηρεσίας, 

ηλικία, πτυχίο διδασκαλείου, ύπαρξη άλλου πτυχίου), καθώς κι αν είχαν επιμορφωθεΐ 

στα πλαίσια του προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”.
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Στην επιστολή που συνόδευε το ερωτηματολόγιο, γινόταν αναλυτική αναφορά 

στους στόχους και σκοπούς της έρευνας, τονιζόταν η εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών και η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Η ανωνυμία διασφαλίσθηκε αφού 

η αρίθμηση των ερωτηματολογίων, το άνοιγμα και η επεξεργασία τους έγινε μετά την 

ολοκλήρωση της συλλογής τους. Ακόμα ενημερώθηκαν οι δάσκαλοι, ότι το 

Ερωτηματολόγιο Εφαρμογής Τεχνολογίας που τους δόθηκε, έχει σχεδιαστεί και γι’ 

αυτούς που χρησιμοποιούν και γι’ αυτούς που δεν χρησιμοποιούν την Τεχνολογία.

Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι η 

ερευνητική επισκόπηση (δειγματοληπτική- με δείγμα εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

του Νομού Αττικής- το οποίο προέκυψε με τυχαία δειγματοληψία, από τον κατάλογο 

των Τμημάτων Ένταξης του νομού) (Παρασκευόπσυλος 1993 ; Grawitz, Brimo & 

Jahoda 1998). Προηγήθηκε πιλοτική φάση της έρευνας, στην οποία με προσωπική 

επικοινωνία, αναζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με το εύρος των γνώσεων που αφορούν 

την Τεχνολογία σε σχέση με την ειδική αγωγή, από τους εκπαιδευτικούς των 

Τμημάτων Ένταξης. Η παρουσίαση των σκοπών της έρευνας, των αναγκαίων 

διευκρινήσεων για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε, 

καθώς και η συλλογή των ερωτηματολογίων από τα σχολεία, έγινε με τουλάχιστον 

δύο επιτόπιες επισκέψεις του ερευνητή, οι οποίες απείχαν μεταξύ τους μια εβδομάδα, 

το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 2005 -  Μάιος 2005. Ταχυδρομείο

χρησιμοποιήθηκε για να σταλεί το ερωτηματολόγιο σε δύο Τμήματα Ένταξης σε 

νησιά, που περιλαμβάνονται στην διοικητική περιφέρεια Πειραιά.

4.3 Η ανάλυση των δεδομένων

Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε η αναγκαία κωδικοποίηση, η 

εισαγωγή των στοιχείων στον υπολογιστή και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων με 

το στατιστικό πακέτο S.P.S.S 11. Στην ποσοτική ανάλυση έγινε καταγραφή της
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συχνότητας και των ποσοστών %, της συμφωνίας ή της διαφωνίας των ειδικών 

εκπαιδευτικών στα επιμέρους 30 ερωτήματα της 1ης Ενότητας του ερωτηματολογίου, 

καταγράφηκε με ποσοατά % ο εξοπλισμός πληροφορικής που υπήρχε στα Τμήματα 

Ένταξης και πιο συγκεκριμένα το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). 

Επίσης δημιουργήθηκαν πίνακες για την κατάταξη των ειδικών δασκάλων σε 

επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με την επιμόρφωση που έχουν λάβει στις Νέες 

Τεχνολογίες, καθώς και του επιπέδου ικανότητάς τους στην χρήση Η/Υ. Ακόμη 

αναζητήθηκαν τα ποσοστά των ειδικών δασκάλων που ενσωματώνουν ή όχι την 

Τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία, και σε ποιες επιμέρους κατηγορίες 

δραστηριοτήτων γίνεται μεγαλύτερη χρήση του Η/Υ. Τέλος χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό κριτήριο χ2 (Pearson Chi-Square) για την συσχέτιση ή όχι των μεταβλητών 

και πιο συγκεκριμένα αναζητήθηκε η συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών “ώρες 

προσωπικής χρήσης υπολογιστών”, “φύλο”, “ηλικία”, “χρόνια προϋπηρεσίας” κι “ η 

επιμόρφωση στο πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας” με την ανεξάρτητη 

μεταβλητή “ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη”. Ποιοτική ανάλυση έγινε στην 

4η ενότητα του Ερωτηματολογίου και mo συγκεκριμένα έγινε ανάλυση 

περιεχομένου και ομαδοποίηση των απαντήσεων στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, 

στις οποίες οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εξέφραζαν τις απόψεις τους για το είδος 

των προβλημάτων που πρέπει να λυθούν, για να ενσωματωθούν καλύτερα οι Νέες 

Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και ποια κατά την γνώμη τους είναι η 

ιδανική χρήση της Νέας Τεχνολογίας στο Τμήμα Ένταξης.

5. Παρουσίαση των ευρημάτων

Οι δάσκαλοι που εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης στο Νομό Αττικής, είχαν 

γενικά θετική στάση απέναντι στις δηλώσεις πεποίθησης, που αναφέρονται στην 1η 

ενότητα του ερωτηματολογίου. Το 99% των ερωτηθέντων συμφώνησε (με ελάχιστη,
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μερική ή απόλυτη συμφωνία), ότι η χρήση του υπολογιστή στην τάξη “είναι ένα 

πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο”, ενώ το 97% συμφώνησε ότι “είναι ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο για τους σπουδαστές όλων των δυνατοτήτων”. Επίσης το 

99% του δείγματος θεωρεί ότι μπορεί ο Η/Υ να βοηθήσει μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες και ειδικότερα δυσλεξίας, αλλά παράλληλα το 99% πιστεύει ότι η 

τεχνολογία θα είναι αποτελεσματική, εάν οι δάσκαλοι συμμετέχουν στην επιλογή των 

τεχνολογιών και των λογισμικών που ενσωματώνονται στην διδασκαλία. Η 

αξιοπιστία των δηλώσεων πεποίθησης ελέγχθηκε με τον δείκτη Alpha του Cronbach 

(0,71). Η συγκεκριμένη τιμή θεωρείται αρκετά ικανοποιητική για μετρήσεις στις 

κοινωνικές επιστήμες (Καρακώστας, 2004). Οι δηλώσεις αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών με την μεγαλύτερη συμφωνία ή διαφωνία στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 4 που ακολουθεί, ενώ 

αναλυτική παράθεσή τους γίνεται στο παράρτημα Α5.

I
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Πίνακας 4. -  Αντιλήψεις των δασκάλων Ειδικής Αγωγής (Ν=80) ,
Α/α Η χρήση της Τεχνολογίας στην τάξη... ελάχιστη, ελάχιστη, μερική

μερική, ή ή απόλυτη
απόλυτη
συμφωνία

διαφωνία
i'

Ποσοστό %

4 Καθιστά τη διαχείριση της τάξης δυσκολότερη 25 75

5 Είναι ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο 99 1

9 Είναι επιτυχής μόνο εάν υπάρχει επαρκής 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις χρήσεις της

97 3

Τεχνολογίας για την εκπαιδευτική διαδικασία

10 Μπορεί να βοηθήσει μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες και ειδικότερα δυσλεξίας

99 1

15 Είναι περιττή επειδή οι σπουδαστές θα μάθουν 
τις δεξιότητες υπολογιστών από μόνοι τους, έξω 
από το σχολείο

3 97

16 Ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξή μου ως 
εκπαιδευτικού

92 8

18 Είναι αποτελεσματική, εάν οι δάσκαλοι 
συμμετέχουν στην επιλογή των τεχνολογιών και 
των λογισμικών που ενσωματώνονται στην 
διδασκαλία

99 1

19 Βοηθάει να προσαρμόζονται τα μαθησιακά 
αντικείμενα στις προσωπικές μορφές εκμάθησης 
(learning styles) των μαθητών

97 3

20 Παρακινεί τους μαθητές να εμπλακούν 
περισσότερο στην εκμάθηση των 
δραστηριοτήτων

99 1

29 Μπορεί να βελτιώσει την εκμάθηση της 
ικανότητας ανάγνωσης και γραφής των μαθητών 
που παρουσιάζουν δυσλεξία

96 4

30 Μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα της 93 7
φωνολογικής ενημερότητας και της κατανόησης 
σε μαθητές που παρουσιάζουν δυσλεξία
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Επίσης οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν, ότι η πρόσβαση των μαθητών σε υπολογιστές 

στο σχολείο είναι φτωχή ή εξαιρετικά φτωχή σε ποσοστό 65%, ενώ αποδεκτή, καλή ή 

πολύ καλή σε ποσοστό 35%. Όσο για την πρόσβαση των ίδιων των δασκάλων 

εκτιμάται ως φτωχή ή εξαιρετικά φτωχή από το 55%, ενώ αποδεκτή, καλή, πολύ 

καλή, ή άριστη από το 45%. Αυτά όμως τα στοιχεία που είναι εξόχως αποκαλυπτικά, 

είναι η ύπαρξη ή όχι υπολογιστή και λογισμικού στο Τμήμα Ένταξης. Το 60% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν υπάρχει υπολογιστής και το 88% ότι δεν υπάρχει 

κανενός είδους λογισμικό.

5.1 Η  εμπειρία τω ν εκπαιδευτικώ ν με τ ις  Ν έες Τ εχνολογίες

Στη βιβλιογραφία επιση μαίνεται ότι η εμπειρία και η κατάρτιση σε σχέση με 

την Τεχνολογία, είναι σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες, για την ενσωμάτωση 

των Υπολογιστών στις δραστηριότητες διδασκαλίας. Δηλαδή θεωρείται πιθανότερο, 

αυτοί που έχουν λάβει μεγαλύτερη κατάρτιση, να ενσωματώνουν τους υπολογιστές 

συχνότερα στις μαθησιακές δραστηριότητες. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται με 

ποσοστά επί της %, οι απαντήσεις στην ερώτηση 46 του ερωτηματολογίου, σχετικά 

με την επιμόρφωση που έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί στις νέες Τεχνολογίες, και στο 

Σχήμα 3 που ακολουθεί, περιγράφονται τα επίπεδα ικανότητάς τους στη χρήση 

υπολογιστικών συστημάτων. Παρατηρούμε λοιπόν ότι περίπου 1 στους 3 δασκάλους 

(ποσοστό 29%) δεν έχει πάρει καμιά σχετική κατάρτιση, ή έχει επιμορφωθεί έως μια 

εβδομάδα στις Νέες Τεχνολογίες. Όσο αφορά το επίπεδο ικανότητας σχεδόν ένας 

στους δύο (ποσοστό 50%) αυτοτοποθετείται στις κατηγορίες “έχω άγνοια, 

νεοφερμένος, αρχάριος”, ενώ μόνο το 15% δηλώνει “προχωρημένος”.
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Σγτίαα 2. Απαντήσεις των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση που έχουν 
λάβει σχετικά με την Τεχνολογία (Ν=80)
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Εμτταρογνΰμονας

1.3%

Στήαα 3. Περιγραφή των επιπέδων ικανότητας των εκπαιδευτικών για χρήση
της Τεχνολογίας (Ν=80)

Επίσης το 84% (67 απαντήσεις) δήλωσε ότι διαθέτει Η/Υ στο σπίτι, ενώ η 

σχέση των ωρών προσωπικής χρήσης υπολογιστών έξω από το σχολείο με την 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις δραστηριότητες της διδασκαλίας παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 5.

Πίνακας 5. -Συχνότητα της χρήσης υπολογιστών μέσα κι έξω από τις 
δραστηριότητες διδασκαλίας σε ποσοστά %. (Ν=80)

Μέσα στις δραστηριότητες 
______  διδασκαλίας

Ποσοστά %

Έξω από την 
διδασκαλία

Μέχρι 3 ώρες την

Ποτέ, σχεδόν ποτέ, 
κάποιες φορές

Αρκετά συχνά, 
πολύ συχνά, 
σχεδόν πάντα

εβδομάδα 84 16

Πάνω από 3 ώρες 
την εβδομάδα

57 43
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5.2 Ο βαθμός ενσω μάτω σης τη ς  Τ εχνολογίας στην εκπαιδευτική  

διαδικασία

Το 39% των ερωτηθέντων απάντησε, ότι “δεν ενσωματώνουν ποτέ” ή 

“ενσωματώνουν πολύ σπάνια” την Τεχνολογία στις πρακτικές της διδασκαλίας, ενώ 

“σχεδόν πάντα” απαντά το 10% του συνόλου.

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η γενική συχνότητα ενσωμάτωσης της χρήσης 

των Η/Υ στην εκπαιδευτική πράξη και στον Πίνακα 7 που ακολουθεί γίνεται μια 

αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους τομέων χρήσης (ερωτήματα 40-45). Μ’ άλλα 

λόγια συγκρίνονται οι απαντήσεις αυτών που απάντησαν “ποτέ, σχεδόν ποτέ, κάποιες 

.φορές”, μ’ αυτούς που απάντησαν “αρκετά συχνά, πολύ συχνά, σχεδόν πάντα” όταν 

τους τίθεται αναλυτικός κατάλογος διαφόρων χρήσεων που έχουν σχέση με την 

εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικές, οργανωτικές, ψυχαγωγικές, αξιολόγησης, 

ενημέρωσης).

Πίνακας 6. -Συχνότητα ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας στην εκπαιδευτική
διαδικασία. (Ν=80)

Συχνότητα )  Ποσοστά %

Καθόλου 29

Σπάνια 10

Περιστασιακά 35

Συχνά 16

Σχεδόν πάντα 10

Όλη την ώρα 0

Φαίνεται λοιπόν ότι μεγαλύτερη χρήση γίνεται για ενημερωτικές (Ιντερνετ 

κ.λ.π) και ψυχαγωγικές (παιχνίδια) δραστηριότητες, σε ποσοστά 38% και 34%, ενώ οι 

πιο σπάνιες χρήσεις είναι η αξιολόγηση 5% και οι δημιουργικές δραστηριότητες 6%.
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Πίνακας 7.— Συχνότητα ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας στην τάξη σε 
επιμέρους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Ν=80)

Δραστηριότητες της χρήσης Ποτέ, Αρκετά συχνά,
σχεδόν πολύ συχνά,
ποτέ, σχεδόν πάντα

κάποιες 
φορές

Ποσοστά %

Εκπαιδευτικές (π.χ. πρακτική, σεμινάρια, χρήση 
λογισμικών)

74 26

Οργανωτικές (π.χ. τήρηση αρχείων μαθητών, 
σχέδια μαθημάτων)

74 26

Ψυχαγωγικές (π.χ. παιχνίδια) 66 34

Δημιουργικές (π.χ. εκδόσεις, ψηφιακό βίντεο) 94 6

Αξιολογικές (Διάγνωση δυσλεξίας, τεστ 
αξιολόγησης αρχικού επιπέδου, τεστ προόδου)

95 5

Πληροφοριακές (π.χ. Διαδίκτυο, ηλεκτρονικές 
βιβλιοθήκες, εγκυκλοπαίδειες

62 38

Τέλος, στην καταγραφή των απαντήσεων της ερώτησης 47 που περιγράφει το 

επίπεδο που βρίσκεται ο κάθε εκπαιδευτικός όσον αφορά την ενσωμάτωση των 

υπολογιστών σε μια κλίμακα έξι σταδίων (συνειδητοποίηση, εκμάθηση, κατανόηση, 

οικειότητα, προσαρμογή και δημιουργική εφαρμογή), φάνηκε ότι μεγάλο μέρος των 

δασκάλων (ποσοστό 36%), βρίσκεται στο στάδιο της κατανόησης της χρήσης των 

Η/Υ για την επιτυχία των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο αναλυτικά τ’ 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 4:
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Δπμκ)υργική εφαρμογή Συνειδητοττοίηση

Lwiutt 4. Κατάταξη των εκπαιδευτικών σε στάδια ανάλογα με το επίπεδο που 

ενσωματώνουν την Τεχνολογία στην τάξη (Ν=80)

5.3 Σχόλια και προτάσεις στις ερω τήσεις ανοιχτού τύπου

Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για να υπάρξει ομαλή ενσωμάτωση της 

Τεχνολογίας στα Τμήματα Ένταξης ομαδοποιούνται ως εξής:

• Να υπάρξει περισσότερη επιμόρφωση των ειδικών δασκάλων.

• Η επιμόρφωση να εστιασθεί στην παιδαγωγική αξιοποίηση της 

τεχνολογίας κι όχι μόνο σε οργανωτικές δραστηριότητες.

• Να υπάρξει εξοπλισμός των Τμημάτων με την κατάλληλη τεχνολογία 

(Υπολογιστές, εκτυπωτές, σκάνερ κ.ά).

•  Να παραχθούν στον ελληνικό χώρο λογισμικά για όλες τις κατηγορίες 

των ειδικών αναγκών και να εξοπλιστούν στη συνέχεια τα Τμήματα.

• Να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ειδικής αγωγής για την ανταλλαγή ιδεών, 

απόψεων και λογισμικού που κατασκευάζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί.
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5.4 Συσχέτιση τω ν δημογραφικώ ν χαρακτηριστικώ ν και της  
προσω πικής χρήσης τω ν υπολογιστώ ν, με το  βαθμό ενσω μάτω σής  
τους στην τάξη

Για την αναζήτηση συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών, κατασκευάστηκαν 

πίνακες διπλής εισόδου και χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο χ2 (Pearson Chi- 

Square). Στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, δηλ. συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών για επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 και για υποθέσεις διπλής 

κατεύθυνσης, προέκυψε μόνο για τις μεταβλητές “ώρες προσωπικής χρήσης 

υπολογιστών” κι “ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τάξη” [(χ2(1)=7,23]. Αντίθετα 

δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των μεταβλητών: α) 

“φύλο” κι “ενσωμάτωση ” [χ2(1)=0,15, n.s], β) “χρόνια προϋπηρεσίας κι 

“ενσωμάτωση” ^(1)=3,18, n.s], γ) “ηλικία” κι “ενσωμάτωση” [χ2(1 )=3,81, n.s] και 

δ) “βαθμός επιμόρφωσης” κι “ενσωμάτωση” [χ2(2)=3,69, n.s]. Ακόμα δεν προέκυψε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών “επιμόρφωση με το 

πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας” κι “ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην 

τάξη”, ^(1)=0,73, n.s].

Όσο αφορά την συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης πόρων τεχνολογίας κι 

ενσωμάτωσής της στην εκπαιδευτική πράξη είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Α) Φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση για επίπεδο 

σημαντικότητας α=0,05 και για υπόθεση διπλής κατεύθυνσης, μεταξύ των 

μεταβλητών “ύπαρξη Υπολογιστή στο Τ.Ε” κι “ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην 

τάξη” [χ2(1)=24,79], ενώ για τις μεταβλητές “ύπαρξη λογισμικού στο Τ.Ε” κι 

ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην τάξη”, η στατιστικά σημαντική σχέση φαίνεται 

να υπάρχει μόνο για επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 κι όχι για α=0,01 ^(1)=6,72].

Β) Επίσης οι μεταβλητές “ύπαρξη Υπολογιστή στο σπίτι” κι “ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας στην τάξη” δείχνουν να είναι ανεξάρτητες, δηλ. η ύπαρξη ή όχι
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υπολογιστή στο σπίτι δεν φαίνεται να επηρεάζει το κατά πόσο θα ενσωματώσουν οι 

δάσκαλοι την τεχνολογία στα μαθήματα της τάξης [j^(l)=0,08, n.s].

Στο δείγμα της έρευνας, η συσχέτιση μεταξύ του χρόνου επιμόρφωσης και της 

ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας στην διδασκαλία παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.

Πίνακας 8 -Συχνότητα ενσωμάτωσης των υπολογιστών σε σχέση με το βαθμό 
της επιμόρφωσης που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί (Ν=80)

Ενσωμάτωση στην διδασκαλία 
Ποσοστά %

Καθόλου, Σπάνια Περιστασιακά,
συχνά, σχεδόν 
πάντα, όλη την 
ώρα

Καμιά 86 14

Επιμόρφωση

Μια εβδομάδα ή 
λιγότερο

100 0

σχετικά με την 
Τεχνολογία

Περισσότερο από 
εβδομάδα και 
λιγότερο από 
εξάμηνο

73 27

Ένα εξάμηνο 54 46

Περισσότερο από 
ένα εξάμηνο

71 29
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6. Συζήτηση

'Οπως προκύπτει από τις αναλύσεις, δεν φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση του 

βαθμού ενσωμάτωσης της Νέας Τεχνολογίας στην διδασκαλία τους, από τους 

δασκάλους ειδικής αγωγής, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, και τα χρόνια υπηρεσίας 

που έχουν, δηλ. οι μεταβλητές που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν 

συσχετίζονται με την “ενσωμάτωση της Νέας Τεχνολογίας”. Επισημαίνεται ότι και 

στον διεθνή χώρο οι ερευνητές είναι μοιρασμένοι. Άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 

διαφορές στην στάση ή τις απόψεις των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το φύλο, την 

ηλικία, ή τα χρόνια προϋπηρεσίας (Russell, Finger, & Russell 2000 ; Chiero 1997 ; 

Watson 1997) κι άλλοι όχι (Loyd & Gressard 1986 ; Wozney, Venkatesh & Abrami 

2001).

Όσο αφορά την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών με το 

πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” από τ’ αποτελέσματα φαίνεται επίσης να 

μη συσχετίζεται με την ενσωμάτωση της Νέας Τεχνολογίας στις δραστηριότητες της 

διδασκαλίας. Παρόλο που η σημασία της επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες για την 

ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας, έχει αναγνωρισθεί από πολλούς ερευνητές σε 

παγκόσμιο επίπεδο, εντούτοις τ’ συμπεράσματα των ερευνών διίστανται. Άλλες 

μελέτες έχουν βρει σημαντική συσχέτιση της κατάρτισης και της χρήσης των 

Υπολογιστών στην διδασκαλία από τους εκπαιδευτικούς (Wozney, Venkatesh & 

Abrami 2001a ; Cox, Preston & Cox 1999 ; Wild 1995 ; Galanouli, Murphy & 

Gardner 2004) κι άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι η κάθε είδους επιμόρφωση δεν 

συνεπάγεται και την απαραίτητη εξοικείωση ((Prior & Kirton 1999 ; Kellenberger & 

Hendricks 2004).
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Η μοναδικός παράγοντας, όπως προκύπτει από τ’ αποτελέσματα της έρευνας, ο 

οποίος φαίνεται σαν ο ισχυρότερος προάγγελος για τη χρήση των Η/Υ στη 

διδασκαλία, είναι η χρήση τους για τις προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, εκτός 

του σχολικού πλαισίου. Προέκυψε δηλ. μια έντονη στατιστικά συσχέτιση, η οποία 

δείχνει ότι οι δάσκαλοι που τείνουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στο σπίτι, είναι 

βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα βρουν τρόπο για την ενσωμάτωσή της, στο σχολικό 

περιβάλλον. Αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί από τους σχεδιαστές των προγραμμάτων 

κατάρτισης, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η προσωπική χρήση των υπολογιστών.

Οι ερευνητές επίσης δίνουν μεγάλη σημασία στην ύπαρξη πόρων τεχνολογίας 

{εξοπλισμού, λογισμικού) ( Wozney, Venkatesh & Abrami, 2001a), αλλά και στην 

ύπαρξη χρόνου για την αξιολόγηση και χρήση του λογισμικού (Cuban κ.ά. 2001 ; 

Mumtaz 2000). Από τ’ αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συνάγεται ότι το 

επίπεδο του εξοπλισμού στο Ν. Αττικής είναι απογοητευτικό. Το 60% των Τμημάτων 

Ένταξης δεν έχει υπολογιστή εγκατεστημένο, κι επίσης στο 88% των Τμημάτων είναι 

ανύπαρκτο κάθε είδους λογισμικό.

Σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη βοήθεια που μπορεί να 

προσφέρει η Τεχνολογία στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας, οι δάσκαλοι δείχνουν να 

πιστεύουν σε συντριπτικά ποσοστά, ότι η διδασκαλία με Η/Υ μπορεί να βοηθήσει 

μαθητές με δυσλεξία. Ειδικότερα μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο της φωνολογικής 

τους ενημερότητας και τις διαδικασίες γραφής κι ανάγνωσης, να τους βοηθήσει να 

προσαρμόσουν τα μαθησιακά αντικείμενα στις προσωπικές μορφές εκμάθησης 

(learning styles) και να τους παρακινήσει να εμπλακούν περισσότερο στην εκμάθηση 

των δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια φαίνεται να υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την 

εφαρμογή μιας νέας προσέγγισης στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, 

μέσω της διδασκαλίας με Η/Υ. Όμως προηγουμένως πρέπει να επιτευχθούν αρκετοί
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επιμέρους στόχοι, για να γίνει ικανοποιητικά η διείσδυση της Νέας Τεχνολογίας στο 

μικροσύστημα της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις αυτές συζητούνται αναλυτικότερα παρακάτω.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Το φύλο, η προϋπηρεσία, και η ηλικία των εκπαιδευτικών είναι διεθνώς, από 

τους πιο συνηθισμένους παράγοντες που ερευνώνται σε σχέση με τις γνώσεις, τις 

απόψεις, ή τη χρήση των υπολογιστών.

Σε έρευνα (Yuen & Ma, 2002), όπου αναγνωρίζεται η σημαντική συμβολή των 

μεταβλητών (αντιληπτή ευκολία της χρήσης κι αντιληπτή χρησιμότητά της) στην 

ανάπτυξη της αποδοχής της χρήσης υπολογιστών, φαίνεται να υπάρχουν διαφορές 

στις απόψεις των δύο φύλων. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται ότι: α) η αντιληπτή 

χρησιμότητα θα επηρεάσει την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές 

εντονότερα από τις γυναίκες β) η αντιληπτή ευκολία της χρήσης θα συμβάλλει 

σημαντικά περισσότερο στην πρόθεση της χρήσης υπολογιστών στις γυναίκες από ότι 

τους άνδρες και γ) η αντιληπτή ευκολία της χρήσης συνδέεται με την αντιληπτή 

χρησιμότητα εντονότερα στους άντρες από τις γυναίκες.

Διαφορές στην αποδοχή της χρήσης των υπολογιστών από δασκάλους των δύο 

φύλων, σημειώνονται και σε άλλες μελέτες (Russell & Bradley 1997 ; Russell, 

Finger, & Russell 2000 ; Watson 1997), ενώ αντίθετα σε άλλες δεν έχει βρεθεί καμία 

σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου και των απόψεων σχετικά με τους υπολογιστές. 

Π.χ. οι Loyd & Gressard (1986) δεν βρήκαν καμία διαφορά στη στάση των 

εκπαιδευτικών των δύο φύλων, απέναντι στην προτίμηση της χρησιμοποίησης των 

υπολογιστών ή της αντιληπτής χρησιμότητάς τους, αλλά διαπίστωσαν ότι οι άντρες 

είχαν σημαντικά λιγότερη ανησυχία και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη χρήση τους. 

Επίσης δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στην πρόθεση για ενσωμάτωση των Η/Υ από τα
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δύο φύλα κι από τους Wozney, Venkatesh & Abrami (2001α), ενώ και σε 

υποψήφιους δασκάλους (φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων), δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές στην ικανοποίησή τους από τις σειρές μαθημάτων που τους 

προσφέρθηκαν, ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες (Makrakis, 1997).

Όσον αφορά την ηλικία των δασκάλων, ή τα χρόνια προϋπηρεσίας, κάποιοι 

υποστηρίζουν, ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που χρησιμοποιούν την τεχνολογία 

οι νεότεροι σε σχέση με τους παλαιότερους (Russell, Finger & Russell 2000 ; 

Koustourakis κ.ά. 2000 ; Chiero 1997 ; Watson 1997), ενώ σε άλλες μελέτες δεν 

διαπιστώνονται τέτοιες διαφορές (Murphy & Greenwood 1998 ; Cates & McNaull

1993).

Σε γενικές γραμμές η διαφορά στις πεποιθήσεις ανδρών και γυναικών σχετικά 

με τους υπολογιστές εμφανίζεται να είναι αβέβαιη, ενώ εκείνες οι μελέτες που έχουν 

βρει στατιστικά σημαντική σχέση διαπίστωσαν, ότι οι άνδρες είχαν περισσότερο 

ευνοϊκές στάσεις από τις γυναίκες. Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει την αρχική 

(Wozney, Venkatesh & Abrami, 2001α) όπου δεν φαίνεται σύνδεση μεταξύ φύλου, 

ηλικίας και χρόνων προϋπηρεσίας των δασκάλων και της χρήσης των υπολογιστών 

στην διδασκαλία.

Κατάρτιση

Η αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης δείχνει, ότι το σημαντικότερο 

πρόβλημα που φαίνεται να προκύπτει, είναι η μεγάλη απόκλιση του αριθμού των 

δασκάλων που έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης και του αριθμού 

των εκπαιδευτικοί που ενσωματώνουν τις γνώσεις που απέκτησαν για την 

τεχνολογία, στην σχολική πράξη. Μια πιθανή εξήγηση, η οποία επισημαίνεται σε 

πολλές έρευνες είναι, ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν είναι καλά σχεδιασμένα, 

έτσι ώστε να καλύπτουν όχι μόνο τις βασικές, αλλά και τις προηγμένες ικανότητες
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χρήσης και σχεδιασμού εκπαιδευτικών εφαρμογών. Επίσης πολλές φορές δεν 

γίνονται κατανοητοί οι τρόποι, με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

υπολογιστές, για την αλλαγή του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας. Προϋπόθεση 

για να γίνει αυτό, είναι η αναζήτηση καινούριων θεωρητικών και ψυχολογικών 

μοντέλων και θεωριών, έτσι ώστε η διδασκαλία που βασίζεται στην τεχνολογία, να 

έχει στήριξη σε παιδαγωγικές και ψυχολογικές αρχές, που να απαντούν στα 

ερωτήματα που υφίστανται. Πότε, πώς και γιατί είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται 

οι Νέες Τεχνολογίες; Πώς μπορεί η χρήση τους να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις 

και στους ατομικούς στόχους των μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες; 

{Oliver 1994 σε Makrakis 1997 ; Russell, Finger & Russell 2000).

Οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι ίσως η εξήγηση για το αποτέλεσμα που 

προκύπτει στην παρούσα έρευνα, δηλ. ότι δεν φαίνεται να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών “επιμόρφωση των δασκάλων ειδικής 

αγωγής” κι “ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες”. Αυτό 

το συμπέρασμα έρχεται σε πλήρη συμφωνία με συμπεράσματα ερευνών: α) στην 

Αυστραλία (Russell, Finger & Russell, 2000), όπου ενώ το 97% των συμμετεχόντων 

κατείχαν περισσότερες από τις μισές βασικές δεξιότητες, το 55% θεωρούσαν ότι δεν 

μπορούν να συμβαδίσουν με τα νέα προγράμματα και μόνο το 6% συμφωνούσαν ότι 

ενημερώθηκαν αρκετά για την ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην διδασκαλία και β) 

στον Καναδά (Kellenberger & Hendricks, 2004), στην οποία συμπεραίνεται ότι η 

εμπειρία από τις σειρές ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης στους Η/Υ δεν ήταν ο 

καθοριστικός προγνωστικός παράγοντας για τη χρήση τους στη διδασκαλία. Τα 

συμπεράσματα όμως είναι αντίθετα με την πρωτότυπη έρευνα στον Καναδά η οποία 

θεωρεί την κατάρτιση, βασικότατο παράγοντα για την επιτυχία των στόχων της
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τεχνολογικής ενσωμάτωσης στην διδασκαλία (Wozney, Venkatesh, & Abrami, 

2001a).

Αυτή η διάσταση αποτελεσμάτων μπορεί να συμβαίνει διότι, στη χώρα μας η 

υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, εξαντλείται μόνο σε 

εφαρμογές γραφείου (διδάσκεται το λογισμικό Office της εταιρίας Microsoft), χωρίς 

να γίνεται προς το παρόν επιμόρφωση, για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Η/Υ και 

του λογισμικού, από εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται με άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι μοιάζει λογικό, οι εκπαιδευτικοί να αισθάνονται 

ανίσχυροι να χειριστούν τα πλεονεκτήματα που τους δίνει ο υπολογιστής και τις 

περισσότερες φορές, να μην μπορούν να συσχετίσουν την επιμόρφωση που έχουν 

λάβες με την χρήση αυτών των δυνατοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό 

συμβαίνει την ίδια ώρα που δηλώνουν μερική ή πλήρη συμφωνία σε ποσοστό 92%, 

ότι ο υπολογιστής θα βοηθήσει στην επαγγελματική τους εξέλιξη, ενώ μόνο ένα 

ποσοστό 21% φοβάται, ότι θα υπάρξει μείωση του αριθμού τους, εξαιτίας της 

εισαγωγής της τεχνολογίας.

Είναι σαφές ότι η υλοποίηση των Τμημάτων Π2 Π3 του προγράμματος 

“Κοινωνία της Πληροφορίας”, τα οποία αφορούν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

στις Νέες Τεχνολογίες και περιλαμβάνουν σχεδίασμά λογισμικού και προηγμένες 

εφαρμογές, έχει αργήσει απελπιστικά. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίησή τους, 

έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί, να εξοπλιστούν με δυνατότητες για τη σχεδίαση 

εξειδικευμένων εφαρμογών, ανάλογα με τη σχολική μονάδα και το αντικείμενο που 

διδάσκουν. Ειδικότερα για τους ειδικούς εκπαιδευτικούς είναι πολύ σημαντικό να 

γνωρίζουν τα εργαλεία σχεδιασμού, για να μπορούν να κατασκευάσουν ασκησιακό 

υλικό με την κατάλληλη διαβάθμιση, για την εξατομικευμένη διδασκαλία των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.



92

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, είναι και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες εργασίας που 

τα εκπονούν. Άλλωστε η διεθνής εμπειρία και οι αξιολογήσεις δείχνουν, ότι στα 

προγράμματα που είχαν σχεδιαστεί σε κεντρικό επίπεδο χωρίς συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί είχαν αρνητική διάθεση (αξιολόγηση προγράμματος 

NOF, Galanouli, Murphy & Gardner, 2004).

Βέβαια εκτός από την εστιασμένη περιοδική και συνεχή επιμόρφωση στις 

Νέες Τεχνολογίες των υπηρετσύντων εκπαιδευτικών, είναι εξίσου απαραίτητο να 

εκπαιδεύονται σωστά και οι μελλοντικοί δάσκαλοι, κατά την εκπαίδευσή τους στα 

Παιδαγωγικά Τμήματα. Ειδικότερα τα προγράμματα σπουδών τους, πρέπει να 

εστιάσουν στον σχεδίασμά εκπαιδευτικών εφαρμογών, που να μπορούν να διδαχθούν 

καλύτερα μέσα από Υπολογιστές, παρά με το συμβατικό πρόγραμμα διδασκαλίας.

Συνοπτικά παρατίθενται παρακάτω ορισμένες ακόμα προτάσεις για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες:

• Συνεχής κι ευρεία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες 

μέσα από τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων της χώρας κι όχι 

μόνο με ταχύρρυθμα προγράμματα.

• Εξειδίκευση της κατάρτισης στις Νέες Τεχνολογίες, ανάλογα με την 

ειδικότητα και την βαθμίδα εκπαίδευσης. Δημιουργία ξεχωριστών 

προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, οι 

οποίοι ασχολούνται με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

• Ανάπτυξη των παιδαγωγικών δεξιοτήτων για την καλύτερη ενσωμάτωση της 

χρήσης της Τεχνολογίας , στο πρόγραμμα των μαθημάτων.

• Ενθάρρυνση των δασκάλων από την πολιτεία, από τα στελέχη της 

εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους, για χρήση εφαρμογών
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τεχνολογίας στις μαθησιακές δραστηριότητες. Αυτό άλλωστε συνάδει και με 

τις προσπάθειες για την εισαγωγή της διαθεματικότητας στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα.

• Αξιοποίηση του θεσμού της ενδοσχολικής επιμόρφωσης με εκπαιδευτές 

δασκάλους, οι οποίοι προηγουμένως να έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα 

προγράμματα επιμόρφωσης.

• Ενθάρρυνση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στα πλαίσια μικρών ομάδων 

στα σχολεία, για ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών, σχεδίων μαθημάτων, εμπειριών.

• Τα προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να δομηθούν, έτσι ώστε να 

αξιοποιήσουν προΰπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευτικών.

• Να δοθούν κίνητρα για την χρήση της Τεχνολογίας από τους εκπαιδευτικούς 

και για προσωπική χρήση (δωρεάν λογισμικό, δωρεάν εξοπλισμός, συνέχιση 

και αναβάθμιση της δωρεάν σύνδεσης στο Ίντερνετ μέσω του σχολικού 

δικτύου). Η χρησιμότητα αυτών των παροχών επιβεβαιώνεται άλλωστε κι από 

τα αποτελέσματα της έρευνας, αφού ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας 

για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην διδασκαλία, ήταν η μεγάλη 

διάρκεια ενασχόλησης με τους υπολογιστές, έξω από το χώρο του σχολείου.

• Να γίνει υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και μέσα από το Internet, 

έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι περιορισμοί του χρόνου και της μετακίνησης, 

που υπάρχουν στα συμβατικά προγράμματα.

• Τα προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να μην χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά να προβάλλονται σαν κάτι που θα 

βελτιώσει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ο
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• Η εκπόνηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών να γίνεται 

με την συνεργασία πανεπιστημίων κι εκπαιδευτικών και να δοθεί μια άλλη 

οπτική για τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση.

• Να ενθαρρυνθεί με κάθε τρόπο η προσωπική χρήση Η/Υ και η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης, που στοχεύουν στην 

παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Εξοπλισμός

Και στον τομέα του εξοπλισμού, που θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος για την 

εισαγωγή της τεχνολογίας, υπάρχει σημαντική υστέρηση σε σύγκριση με το διεθνές 

περιβάλλον. Προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να γίνει κάτι τέτοιο πράξη, οι 

οποίες έχουν καλυφθεί πολύ νωρίτερα σε άλλες χώρες, για την Ελλάδα θεωρούνται 

ακόμα ζητούμενα. Πιο συγκεκριμένα το 55% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι έχει 

φτωχή ή εξαιρετικά φτωχή πρόσβαση σε υπολογιστές στο σχολείο, το 60% των Τ.Ε. 

δεν έχει υπολογιστή εγκατεστημένο, καθώς επίσης στο 88% των τμημάτων είναι 

ανύπαρκτο κάθε είδους λογισμικό. Το υπόλοιπο 12% των Τμημάτων διαθέτει 

κάποιου είδους λογισμικό, αλλά αυτό κρίνεται από ανεπαρκές έως ακατάλληλο, αφού 

η προμήθειά του έγινε είτε από το εμπόριο, είτε δωρεάν από περιοδικά του ειδικού 

Τύπου, που αφορούν Υπολογιστές. Ευνόητο είναι ότι η κατασκευή τους δεν έχει 

στηριχθεί σε παιδαγωγικές ή ψυχολογικές αρχές, ούτε βέβαια είναι εξειδικευμένα 

στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών ή δυσλεξίας. Ζητούμενο ακόμη 

παραμένει η δικτύωση το>ν μονάδων ειδικής αγωγής, έστω και με ένα κέντρο 

αναφοράς (π.χ. ένα δίκτυο, ή Sites που να λειτουργούν υπό την αιγίδα του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ), για να ανταλλάσουν οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πληροφορίες, 

απόψεις, στοιχεία που αφορούν το έργο τους. Πώς όμως να γίνουν βήματα προς αυτή 

την κατεύθυνση όταν μία ακόμα mo βασική προϋπόθεση, που αφορά την
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καταλληλότητα των χώρων που στεγάζονται τα Τ.Ε. δεν τηρείται; Όπως κατέδειξε η 

χαρτογράφηση των μονάδων Ειδικής Αγωγής, που έγινε το 2004 από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, το 60% των Τμημάτων στεγάζεται σε αποθήκες, σε διαδρόμους, ή 

βοηθητικούς χώρους σχολείων και σε γραφεία του προσωπικού (www.pi-schools.gr). 

Επομένως, εκτός των άλλων προβλημάτων που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, πολλές 

φορές δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για να χωρέσει ο εξοπλισμός πληροφορικής 

(Υπολογιστές, σκάνερ, εκτυπωτές μικρόφωνα κ.α). Σ’ όλα αυτά πρέπει να 

συνυπολογίσουμε την απροθυμία αρκετών διευθυντών σχολικών μονάδων για την 

απόδοση των χρηματικών ή άλλων πόρων που δικαιωματικά ανήκουν στα Τμήματα, 

όπως προκύπτει από προσωπική επικοινωνία του ερευνητή με τους ειδικούς 

εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης, αλλά κι ένα γενικότερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η παιδεία μας, την υποχρηματοδότηση. Άλλωστε και οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών στην έρευνα, είναι σύμφωνες με τα πορίσματα της βιβλιογραφίας, σ’ 

ότι αφορά την μη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα προγράμματα σπουδών, λόγω της 

ανεπάρκειας σύγχρονων συστημάτων κι ιδιαίτερα κατάλληλου λογισμικού στο 

σχολείο, ή στην μη ύπαρξη χρόνου για τον προγραμματισμό μαθημάτων που 

ενσωματώνουν τη χρήση της (Mumtaz, 2000), όπως επίσης και στη μη ύπαρξη 

χρόνου, για την αναζήτηση κι αξιολόγηση του κατάλληλου λογισμικού (Cuban κ.ά.,

2001). Συγκεκριμένα το 74% των ερωτηθέντων συμφώνησε (απόλυτα, αρκετά, ή 

ελάχιστα), ότι για την ενσωμάτωση χρειάζονται σύγχρονα και πλήρη συστήματα Η/Υ, 

το 86% συμφώνησε ότι χρειάζεται τεχνικό προσωπικό για την τακτική συντήρηση 

των συστημάτων, το 90% συμφώνησε (απόλυτα ή μερικώς) ότι οι δάσκαλοι πρέπει να 

συμμετέχουν στην επιλογή των λογισμικών που θα χρησιμοποιήσουν, αλλά το 64% 

(με απόλυτη ή μερική συμφωνία) δήλωσε, ότι απαιτείται κατασκευή λογισμικού από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κι αυτό είναι πολύ χρονοβόρο, ενώ τέλος στην

http://www.pi-schools.gr
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ερώτηση No 6 του ερωτηματολογίου πως “είναι πολύ δαπανηρή η ενσωμάτωση από 

την άποψη των πόρων, του χρόνου και της προσπάθειας” οι απαντήσεις ήταν 

μοιρασμένες · το 57% έδειξε να συμφωνεί (απόλυτα, αρκετά, ή ελάχιστα) και το 43% 

να διαφωνεί (απόλυτα, αρκετά, ή ελάχιστα).

Τέλος η αναγκαιότητα ύπαρξης του υλικού (Hardware) και του λογισμικού 

(software) στις τάξεις επιβεβαιώνονται κι από τα αποτελέσματα της στατιστικής 

ανάλυσης ■ η συσχέτιση μεταξύ “ύπαρξης υπολογιστή στο Τ.Ε.” κι “ενσωμάτωσης 

της τεχνολογίας στην διδασκαλία” φαίνεται να είναι μεγάλη, ενώ η συσχέτιση των 

μεταβλητών “ύπαρξη λογισμικού” κι “ενσωμάτωσης” φαίνεται να ισχύει μόνο για 

α=0,05 κι όχι για α=0,01. Ακόμα η ύπαρξη υπολογιστή στο σπίτι σε ποσοστό 84%, 

δεν φαίνεται να είναι προάγγελος της χρήσης στο σχολείο, διότι ενδέχεται να 

χρησιμοποιείται από άλλα πρόσωπα (σύζυγο, παιδιά).

Συνοπτικά προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς οι παρακάτω τρόποι για την 

βελτίωση του εξοπλισμού:

• Να δημιουργηθούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τα 

Πανεπιστημιακά Τμήματα, βάσεις δεδομένων με εκπαιδευτικό λογισμικό 

(ελληνικό ή εξελληνισμένο), ή να χρησιμοποιηθεί το υπάρχον σχολικό δίκτυο, 

στο οποίο έχουν πρόσβαση σχεδόν όλοι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί. Ιδιαίτερα 

χρήσιμο είναι να παραχθεί λογισμικό, για όλες τις κατηγορίες ατόμων με 

αναπηρίες και βέβαια για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες- δυσλεξία.

• Η στέγαση των Τ. Ε. να γίνεται σε αίθουσες των σχολείων με επάρκεια 

χώρου, αερισμού και φωτισμού και δυνατότητα τοποθέτησης εξοπλισμού 

πληροφορικής.

• Να εξασφαλισθούν κονδύλια κάθε έτος για αγορά εποπτικού υλικού. Να γίνει 

εξοπλισμός όλων των Τ.Ε. με σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα και με
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' βοηθήματα ηλεκτρονικού λογισμικού (π.χ. προγραμμάτων αναγνώρισης 

ομιλίας, λογογράφων κ.λ.π.).

•  Να ταραχθούν ή να γίνει εξελληνισμός λογισμικού για τη διάγνωση κι 

αντιμετώπιση μαθ. δυσκολιών— δυσλεξίας από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 

μετά από αναθέσεις του ILL, το οποίο και θα ορίζει τις προδιαγραφές τους.

•  Να διοριστούν τεχνικοί Η/Υ σε όσα σχολεία έχουν εργαστήρια πληροφορικής, 

με παράλληλη υποχρέωσή τους να υποστηρίζουν τα Τμήματα Ένταξης που 

συστεγάζονται και διαθέτουν υπολογιστή.

• Να επιτραπεί και να θεσμοθετηθεί νομοθετικά η χρήση ηλεκτρονικών 

βοηθημάτων (λογογράφων, συστημάτων αναγνώρισης φωνής, συστημάτων 

αυτόματης ανάγνωσης), από μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες— δυσλεξίας, 

αλλά κι από μαθητές με αισθητηριακά προβλήματα. Η χρήση αυτών των 

συστημάτων να γίνεται και κατά τη διδασκαλία στην τάξη και σε εξεταστικές 

διαδικασίες.

Με βάση τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, θέματα για μελλοντικές 

ερευνητικές προσπάθειες θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να είναι τα εξής:

α) Διαφέρουν ή όχι οι απόψεις των δασκάλων γενικής αγωγής, από τις απόψεις 

των ειδικών εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται στα Τμήματα Ένταξης, σχετικά με 

την βοήθεια που μπορεί να δώσει η Τεχνολογία, σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

-δυσλεξία;

β) Όταν ολοκληρωθούν τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πι, 

Π3 του προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”, τα οποία είναι εστιασμένα στον 

σχεδίασμά κι ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών, θα μπορούσε να επαναληφθεί η 

έρευνα και ν’ αναζητηθεί αν τροποποιήθηκαν και σε ποιο βαθμό οι απόψεις των 

ειδικών εκπαιδευτικών σχετικά με την Τεχνολογία.
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γ) Επίσης μπορεί ν ’ αναζητηθούν αν υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες (εκτός απ’ 

αυτούς που διερευνήθηκαν) που παίζουν ρόλο στην αποδοχή της Τεχνολογίας, για 

την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών- δυσλεξίας. Τέτοιοι τιαράγοντες θα 

μπορούσαν να είναι η αυτοπεποίθηση για τη χρήση Η/Υ, ο φόβος για την τεχνολογία, 

η αντίληψη για την χρησιμότητά της, η αντίληψη για την ευκολία της χρήσης.

δ) Τέλος, το καλύτερο θα ήταν, αφού παραχθούν ή εξελληνισθούν ορισμένα 

πακέτα λογισμικών για διάγνωση κι αντιμετώπιση μαθ. δυσκολιών, να δοκιμασθούν 

στα Τ.Ε. και στην συνέχεια να ερευνηθεί αν τροποποιήθηκαν οι απόψεις των ειδικών 

δασκάλων . Αυτονόητο είναι ότι τα λογισμικά αυτά θα πρέπει να είναι αξιολογημένα 

- και πιστοποιημένα.

6.1 Περιορισμοί της έρευνας

Η μεγαλύτερη δυσκολία της έρευνας ήταν η μη εξειδικευμένη γνώση (όπως 

αναδείχθηκε από τ’ αποτελέσματα της έρευνας), των εκπαιδευτικών σε θέματα 

τεχνολογίας σχετικά με την ειδική αγωγή. Αυτό βέβαια ήταν αναμενόμενο, αφού 

μόλις τα τελευταία χρόνια πολλοί δάσκαλοι έχουν έρθει σε επαφή με τις Νέες 

Τεχνολογίες κι αρχίζουν να κατανοούν το πόσο χρήσιμη μπορεί να φανεί αυτή, σε 

εκπαιδευτικές εφαρμογές. Άλλωστε με τις δηλώσεις των αντιλήψεών τους δείχνουν 

να πιστεύουν σε συντριπτικά ποσοστά, ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει μαθητές 

με δυσλεξία, να βελτιώσει το επίπεδο της φωνολογικής τους ενημερότητας και τις 

διαδικασίες γραφής κι ανάγνωσης, παρότι δεν έχουν δει δείγματα τέτοιων 

λογισμικών, ενώ οι απόψεις τους φαίνεται να διαμορφώνονται από την ενημέρωση 

που έχουν στο τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης δεν υπήρχε αναλογική διασπορά των μονάδων ειδικής αγωγής στην 

ελληνική περιφέρεια, όπως έδειξε η καταγραφή των μονάδων ειδικής αγωγής, που 

έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (www.pi-schools.gr). Η καταγραφή αυτή

http://www.pi-schools.gr
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έδειξε, ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας (Αττική, Κ. Μακεδονία, Κρήτη) λειτουργεί 

ικανοποιητικός αριθμός Τ.Ε., ενώ μικρός αριθμός τους συναντάται σε άλλες (Αν. 

Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο). Οι λόγοι γι’ αυτήν την μη σωστή κατανομή είναι, 

είτε η έλλειψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, είτε η αρνητική 

άποψη για την ειδική αγωγή των τοπικών διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης 

(προϊσταμένων, διευθυντών κ.λ.π.) και κατά συνέπεια η μη ίδρυση καινούριων Τ.Ε. 

Το γεγονός αυτό εμπόδισε την επέκταση της έρευνας σε πανελλαδικό επίπεδο.



100

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

Ανακοίνωση των πορισμάτων του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου 
Ειδικής Αγωγής (2000). Θέιιατα Ειδυσκ Αγωττκ. τ.10.

Δημητρακοπούλου, Λ. (1998). Σχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά Λογισμικά. Σύγγρονη 
Εκπαίδευση τ. 100. 101.

Εφημερίδα Ελευθεροτυπία (19 Απριλίου 2002). Καταγγελία για 50 «μαϊμού» 
δυσλεκτικούς μαθητές. Ελήφθη από: \v\v\v.enet.gr. την 20-11-2006.

Ζάχος, Γ. Η. & Ζάχος, Δ. Η. (1998). Δυσλχξία. Αντιμετώπιση-Αποκατάσταση.
Οδηγίες εφαρμογής προγράμματος. Αθήνα: Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών.

Grawitz, Μ., Brimo, A., Jahoda,M. (1998). Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις 
τεχνικές των κοινωνικών ερευνών. Φίλιας, Β. & ΓΤαππάς, Π. (Επιμελητές 
έκδοσης). Αθήνα: Εκδ. Gutenberg (2η έκδ.).

Καρακώστας, Κ., (2004). Πανεπιστημιακές παραδόσεις στο μάθημα “Στατιστική στις 
κοινωνικές επ ισ τή μ εςΤμήμα Στατιστικής ανάλυσης της Μαθηματικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Καρπαθίου, X. (1987). Μέθοδος 22.12. Αθήνα: Εκδ. Ίων.
Μάρκον, Σ.,(1998). Δυσλοξία, Αριστεροχειρία, Κινητική Αδεξιότητα

Υπερκινητικότητα. Θεωρία, Διάγνωση και Αντιμετώπιση με Ειδικές Ασκήσεις (4η 
έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Μαυρομμάτη, Δ., (1995). Η κατάρτιση του Προγράμματος Αντιμετώπισης της 
Δυσλχξίας. Αθήνα: Έκδοση της συγγραφέως.

Μικρόπουλος, Λ. (2000). Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και 
αξιολόγησης Λογισμικού Υπερμέσων. Αθήνα: εκδ. Κλειδάριθμος.

Μικρόπουλος, Τ., Λαδιάς, Τ., (2000). Πληροφορική και εκπαίδευση. Δημιουργίες 
νοητικών μοντέλχον στο ανοικτό περιβάλλον της γλ.ώσσας Logo. Παν/μιο 
Ιωαννίνων.

Μπουρσιέ, Λ. (1986). Αντιμετώττιση της Δυσλεξίας (μεταφορά και προσαρμογή στα 
ελληνικά: Βασίλης Χρυσοχόου).(7η έκδ.). Αθήνα: Εκδ. Κέδρος.

Neill, S. (1972). Θεωρία και πράξη της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης. Αθήνα: εκδ. 
Μπουκουμάνης. (μεταφρ. Κ. Λάμπου).

Neill, S. (1976). ΣάμερχΠ το ελεύθερο σχολείο. Αθήνα: εκδ. Καστανιώτης.
Παρασκευόπουλος, I. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Τόμοι Α', Βλ 

Έκδ. του συγγραφέα.
Παρασκευόπουλος, I., Καλαντζή-Αζίζι, Α. & Γιαννίτσας, Ν. Δ. (1999). ΑθηνάΤεστ 

Διάγνωσης δυσκολχών μάθησης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Παρασκευόπουλος, Μ. (2004). Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας στην οργάνωση του τμήματος Ένταξης και στη δημιουργία 
Εξατομικευμένων Προγραμμάτων. Ελήφθη από: 
http:/.'wAv\v.epvna.ur/sho\v rod paraskevo. την 22/11/2004, ;ώρα 10:00.

Παρασκευόπουλος, Μ., (1999). «Ειδική Τάξη και Η/Υ. Οργάνωση, εφαρμογή
αναλυτικών προγραμμάτων. Προσέγγιση πρώτης ανάγνωσης και γραφής με Η/Υ» 
Θέιιατα Ειδικής Avomic. τ.7.

Πόρποδας, Κ. (2002). Η ανάγνωση. Πάτρα: Έκδοση του συγγραφέα.



101

Πρωτόπαπας, Α., Σκαλούμπακας, X-, Νικολόπουλος, Δ., Αρχοντή, Α. & 
Τριανταφυλλάκος, Τ. (2002). Λογισμικό ανίχνευσης μαθητών με πιθανές 
μαθησιακές δυσκολίες: Πρώτα αποτελέσματα από δοκιμαστική εφαρμογή σε 
μαθητές 1ης Γυμνασίου. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «οι 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση». Ρόδος, 26- 
29 Σεπτεμβρίου. Άρθρο στα πρακτικά, επιμ. Α. Δημητρακοπούλου, τ. Α', σελ. 
433-442.

Ρούσσος,Π. & Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές 
επιστήμες. Αθήνα:Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Σκαλούμπακας, X-, Πρωτόπαπας, Α. & Νικολόπουλος, Δ. (2003). Παρουσίαση 
μιας κλίμακας μαθησιακής αξιολόγησης για την εξέταση των μαθησιακών 
δυσκολιών και στοιχεία από την χορήγησή της σε μαθητές πρώτης γυμνασίου. 
Πρακτικά του 9ου συνεδρίου του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών. Ελήφθη 
την 25/10/2004, ώρα 3:30 από
http://www.ilsp.gr/homepages/protopapas pdf'Protopapas etal 2003 9PSL.pdf 

Στασινός, Δ. (1999) (Επιμ.). Μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού και του εφήβου. Η  
εμπειρία της Ευρώπης. (2Π έκδ.βελτιωμένη). Αθήνα: Εκδόσεις Gutemberg, 
παιδαγωγική σειρά (1η έκδ. 1993).

Στασινός, Δ. (2001). Δυσλεξία και σχο/είο. Η  εμπειρία ενός αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις 
Gutemberg, παιδαγωγική σειρά

Τζουριάδου, Μ. (2001). Πρώιμη παρέμβαση: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. 
Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.

Φλωράτου, Μ. (1998). “Μαθησιακές Δυσκολίες και όχι τεμπελιά” εκδ. Οδυσσέας 
World Health Organization (1993). ICD-10. Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχικών 
Διαταραχών και Διαταραχών της Συμπεριφοράς. Κλινικές περιγραφές και οδηγίες για 
τη διάγνωση (μτφ. Κ. Στεφάνής, Κ. Σολδάτος, Β. Μαυρέας). Αθήνα: Εκδόσεις ΒΗΤΑ 
Ιατρικές Εκδόσεις (έτος πρωτότυπης έκδοσης 1992).

2. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Aylward, Ε., Richards, Τ., Berninger, V., Nagy, W., Field, K., Grim me, A., 
Richards, A., Thomson, J., & Cramer, S. (2003/ Instructional treatment 
associated with changes in brain activation in children with dyslexia. Neurology 
61, pp 212-219, American Academy of Neurology. Ελήφθη την 5/1/2004, 10:24 
από: http://w ww.neurology .org/cgi/contenlfull/61!2'212

Baddeley, A.,(l9$6).lVorking memory. Oxford: Clarendon.
Benson, S., (2000). Preparing Prospective Teachers for Technology Integration. 

Ελήφθη από: http:/ pt3 .nmsu.edu/educ621 /sharon 1 .html, την 14/09/2004, ώρα 
12:04.

British Psychological Society (1999). Guidelines for the development and use o f  
computer-based assessments. Leicester: British Psychological Society.

Brunswick, N., McCrory, E., Price, C., Frith, C. D. &  Frith, U.(1999). Explicit 
and implicit processing of words and pseudowords by adult developmental 
dyslexics. A search for Wernicke’s Wortschatz? Brain 122(101. October 1999 pp 
1901-1917. Ελήφθη την 2/2/2004, 13:00από: 
http://brain.oupjoumals.Org/cgi/content/full/122/10/1901#SECl

Cardan,L., Smith,S., Fulker,D., Kimberling,W., Pennington, B. & DeFries, J. 
(1994). Quantitative trait locus for reading disability on chromosome 6 . Science 
Ρ276141. Oct 14,1994 v266 n5183

http://www.ilsp.gr/homepages/protopapas_pdf'Protopapas_etal_2003_9PSL.pdf
http://w
http://brain.oupjoumals.Org/cgi/content/full/122/10/1901%23SECl


102

Cates, W. M. & McNaulI, P. A. (1993). Inservice Training and University
Coursework: Its Influence on Computer Use and Attitudes Among Teachers of 
Learning Disabled Students. Journal of Research on Computing in Education. 
2514). d p . 447-463.

Chiero, R., (1997). Teachers’ Perspectives on Factors that Affect Computer Use. 
Journal of Research on Computing in Education. 3012). pp: 133-145.

Cisero, C. A., Royer, J. M., Marchant, H. G., & Jackson, S. J. (1997). Can the 
computer-based academic assessment system (CAAS) be used to diagnose reading 
disability in college students? Journal of Educational Psychology 8914). pp 599— 
620.

Cox, ML, Preston, C. & Cox, K. (1999). What factors support or prevent teachers 
from using ICT in their classrooms? Paper presented at the British Educational 
Research Association Annual Conference, University of Sussex at Brighton, 
September 2-5. Ελήφβη από :wAvw.Ieeds.ac.uk educol/documents 00001304.html 
την 30/10/2004, ώρα 12:40.

Crombie, Μ. (2001). Early identification o f  dyslexia. Paper presented at the Fifth 
International Conference of the British Dyslexia Association. York

Cuban, L. et al. (2001). High access and low use of technology in high school 
classrooms: ex p laining an apparent paradox. American Educational Research 
Journal. 3814). pp. 813-834, (Abstract). Ελήφθη από:
http://\vy\y\ .becta.org.uk page documents, research/wtrs bibs barriersinteach.pdf. 
την 18/10/2004, ώρα 12:55.

Cullingford, C. (1995). The effective teacher. London: Cassel.
DeFries, J., Olson, R., Pennington, B., Smith, S.,(1991) in The Reading Brain: The 

Biological Basis o f Dyslexia, Duane, D., and Gray, D., Eds. (York, Parkton, MD, 
1991), pp. 53-88.

E.R.I.C. ED 481296 (2000). Working Together Computers and People with Learning 
Disabilities.

Galanouli,D., Murphy,C. & Gardner^!. (2004). Teachers perceptions of the
effectiveness of ICT-competence training. Computers & Education. 43(1.2), pp 63 
-  79. (Abstract). Ελήφθη από: http://portal.acm.org toc.cfm?, την' 22/09/2004, 
ώρα 15:30.

Gathercole, S. et aL (1992). Phonological memory and vocabulary' development 
during the early school years: a longitudinal study. Dev. Psychol. 28. pp 887-898

Goswami, (2003). How to beat dyslexia. The Psvchologist.Vol 1619). September 
2003. Ελήφθη από:
http://wAVAv.bps.org.uk/publications/thepsvchologist%5C0903gosw.pdf.. την 
12/2/2005, ;ώρα 12:20.

Grigorenko, E., (2001^Developmental Dyslexia: An Update on Genes, Brains, and 
Environments. Journal of Child Psychology and Psychiatry 42(1). dp 91-125. 
Ελήφθη από: http://wAVAv.blackuellpublishing.com.

Habib, M.( 2000). The neurological Basis of Developmental Dyslexia: An Overview 
and Working Hypothesis. Brain, 123(12). December 2000, pp 2373-2399.

Hennessy, S., & Deaney, R. (2004). Sustainability and Evolution of ICT-Supported 
Classroom Practice Short Report to Becta/DfES Ελήφθη από : 
http://uAVAv.educ.cam.ae.uk istl SAE041 .doc την 20 10;2004. ώρα 11:55.

Jacobson, KJ2001). The social and (biological) natures of Dyslexia and Attention 
Deficit/ Hyperactivity Disorder (AD/HD). Ελήφθη από: 
www.bdaintemationalconference.org. index.htm. την 3/1/2004, 2:58 π.μ.

http:///vy/y/_.becta.org.uk_page_documents,_research/wtrs_bibs_barriersinteach.pdf
http://portal.acm.org_toc.cfm
http://wAVAv.bps.org.uk/publications/thepsvchologist%5C0903gosw.pdf
http://wAVAv.blackuellpublishing.com
http://uAVAv.educ.cam.ae.uk_istl_SAE041_.doc_%cf%84%ce%b7%ce%bd_20_10;2004


103

Jones, T. (1999). Concerns of beginning teachers about using learning technologies in 
the classroom. Ελήφθη από:www.aare.edu.au. την 24/09/2004, ώρα 13.30.

KelIenberger,D. & Hendricks, S.(2004). Predicting Teachers’ Computer Use for 
Own Needs. Teaching, and Student Learning. Ελήφθη την 29/11/2004 από:

http://www.hiceducation.org Edu Proceedings David%20W.oO20K.elIenberger.pdf.
Knivsberg et aL (1999/ Comorbidi ty. or coexistence, between dyslexia and attention 

deficit hyperactivity disorder. British Journal of Special Education 26(1). March 
1999.

Koustourakis, G., Panagiotakopoulos, H. & Katsilis,G. (2000). Social approach of 
teacher' self-evaluation stress cause of New Technologies introduction in 
educational process: the case of stress for computers, Sichroni Ekpedefsi. Vol.l 10. 
pp. 122-131.

Loyd, B. &. Gressard, C. (1986). Gender and Amount of Computer Experience of 
Teachers in Staff Development Programs: Effects on Computer Attitudes and 
Perceptions of the Usefulness of Computers. Association for Educational Data 
Systems Journal. 19(4). pp. 302-311.

Makrakis, V. (1997). Perceived Relevance of Information Technology Courses to 
Prospective Teachers* Professional Needs: the case of Greece. Education it 
courses in Greece. Journal of Information Technology for Education. Vol.6(2). 
Ελήφθη από:
http://\\A\vv.tri angle,co.uk/pdf/validate.asp?i=iit&vol=6&issue=2&vear=1997&art 
icle=06-2-vm

Martin, N. (2001). Dyslexia-A universal language deficit? Cross cultural brain- 
imaging study shows common dysfunction in dyslexia The Psychologist, 14(6/ 
June 2001. Ελήφθη από^ΐΐρ^Λνν,Λν.όήη.ΟΓσ την 8/1/2004, 14:30.

Mumtaz, S. (2000). Factors affecting teachers' use of Information and
Communications Technology: a review of the literature. Journal of Information 
Technology for Teacher Education.9 (31. pp.319-341. (Abstract). Ελήφθη από 
http://www.becta.org.uk. page documents research;wtrs bibs barriersinteach.pdf. 
την 18/10/2004, ώρα 12:55.

Murphy, C. & Greenwood, L. (1998). Effective Integration of Information and 
Communications Technology' in Teacher Education. Journal of information 
Technology for Teacher Education. Vol.7(3'). pp: 413-429.

Nicolson, R., Fawcett, A., & Dean, P.(2001). Developmental dyslexia: the cerebellar 
hypothesis. Trends in Neurosciences 24(9) September 2001. pp 508-511. Ελήφθη 
από: http://tins.trends.com την 5/1/2004, 10:34. μ.μ

Olson, R., (2004). Dyslexia and computers. Ελήφθη από :
http://www.sprakaloss.se/olsondvslexiandcompeng.htm. την 18/10/2004, ώρα 
11:30.

Olson, R. & Wise, B. (2004). Computer-Based Remediation for Reading and Related 
Phonological Disabilities in 2nd to 5th grade children, and the importance of 
appropriate control groups in research. Ελήφθη an0:http://www.uvp5.univ- 
paris5.fr echill echiHr SF.M-.Vliale Documents Olson.pdf, την 12/10/2004.

Paulesu, E., Frith, U., Snowling, M., Gallagher, A., Morton, J., Frackowiak, R. S. 
J. & Frith, C. D.(1996). Is developmental dyslexia a disconnection syndrome? 
Evidence from PET scanning. Brain. 119(1). pp 143-157.

Paulesu,E., McCrory, E.,Fazio, F.Menoncello, L.Brunsw ick, N.,Cappa,S. F., 
Cotelli,M., Cossu,G., Corte, F., Lorusso, M., Pesenti,S., Gallagher,A., Perani, 
D., Price, C., Frith, C.D. & Frith, U. (2000). A cultural effect on brain function. 
Nature Neuroscience. 3. pp 91-96.

http://www.aare.edu.au
http://www.hiceducation.org_Edu_Proceedings_David%20W.oO20K.elIenberger.pdf
http:////A/vv.tri_angle,co.uk/pdf/validate.asp?i=iit&vol=6&issue=2&vear=1997&art
http://www.becta.org.uk._page_documents_research;wtrs_bibs_barriersinteach.pdf
http://tins.trends.com
http://www.sprakaloss.se/olsondvslexiandcompeng.htm
http://www.uvp5.univ-paris5.fr_echill_echiHr_SF.M-.Vliale_Documents_Olson.pdf
http://www.uvp5.univ-paris5.fr_echill_echiHr_SF.M-.Vliale_Documents_Olson.pdf


104

Paulesu,E., Demonet,J-F., Fazio, F., McCory, E., Chanoine,V, Brunswick,N., 
Cappa,S. F,Cossu,G., Habib, M., Frith,C. D., &  Frith, U. (2001). Dyslexia: 
Cultural diversity and biological unity. Science. 291. 16 March 2001, pp 2165- 
2167. Ελήφθη την 13/1/2004, 19:45. από:
http:Vwww.psicologia.unmib.it/Paulesu/PaulesuDuslexiaSience.pdf.

Pavlidis, G. (1981). Do eye movements hold the key to dyslexia? Neuropsvchologia. 
19. pp 57-64.

Peer, L. & Reid, G. (2001) An Introduction to Dyslexia. David Fulton Publishers.
Pennington, F. (1991). Diagnosing Learning Disorders. New York: The Guilford 

Press.
Pennington, F., (1997) Using Genetics to Dissect Cognition. Am. J. Hum. Genet., 60, 

pp 13-16.
Preston, C., Cox, M., & Cox, K. (2000). Teachers as Innovators in learning: what 

motivates teachers to use ICT, Miranda Net.
Prior, J. & Kirton, A., (1999). Silicon dreams: The knowledge society, information 

and communications technology and A-level Sociology, Social Science Teacher.
29(11

Rack, J. P., Snow ling, M. J. & Olson, R. K. (1992). The nonword reading deficit in 
developmental dyslexia: a review, Reading Research Quarterly. 27. pp 29-53.

Rae, C., Harasty , J., Dzendrowskyj,T., Talcott, J., Simpson , J., Blamire, A., 
Dixon, R., Lee , M., Thompson , C., Styles ,P., Richardson, A. & Stein J.
(2002). Cerebellar morphology in developmental dyslexia. Neuropsvchologia 40. 
pp 1285-1292. Ελήφθη από: http://www.phvsiol.ox.ac.uk/~ifs/pdf/raecbllm.pdf. 
την 18/1/2004, 14:39.

Rayner, K., & Pollatsek, A. (1989). The psychology o f  reading. Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice Hall.

Reid, G. & Wearmouth, J. (2002). Dyslexia and Literacy: Research and Practice 
(Eds.) London: John Wiley and Sons.

Russell, G. & Bradley, G. (1997).Teachers' computer anxiety: implications for 
professional development, Education and Information Technologies. 2(1), pp. 17- 
30.

Russell, G., Finger, G., & Russell, N.(2000). Information Technology Skills of 
Australian Teachers: implications for teacher education. Journal of Information 
Technology for Teacher Education. 9(2). 2000, Ελήφθη από: 
http://www.tri angle.co.uk/pdr/validate.asp?i=iit&vol=9&issue=2&vear=2000&art 
ic)e=Russell JITT 9 2. την 15/09/2004, ώρα 13:14.

Shaywitz,S. (2003). Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science- Based 
Program for Reading Problems at Any Level. New York: (Eds) Vintage.

Sherman,G. Dr. Gordon Sherman Explains How Neuroscience Helps Demystify 
Dyslexia. Ελήφθη από: http://SchwabLcarning.org την 7/1/2004, 3:30.

Singleton, C. (1997). Computerised assessment of reading. In J.R.Beech and 
C.H.Singleton (Eds.) The Psychological Assessment o f Reading. London: 
Routledge, pp. 257-278.

Singleton, C. (2001). Computer-based assessment in education. Educational and 
Child Psychology, 18. pp. 58-74.

Singleton, C.(2002). Dyslexia: Cognitive factors and implications fo r literacy. To 
appear in Dyslexia and Literacy: Research and Practice' G. Reid and L.Wearmouth 
(Eds.) London: John Wiley and Sons, 2002.

http://www.psicologia.unmib.it/Paulesu/PaulesuDuslexiaSience.pdf
http://www.phvsiol.ox.ac.uk/~ifs/pdf/raecbllm.pdf
http://www.tri
http://SchwabLcarning.org


105

Singleton, C. (2004). Using computer-based assessment to identify learning
problems, in ICT and Special Educational Needs, L. Florian and J. Hegarty, Eds., 
Open University Press.

Singleton, C. ,Home, J. & Thomas, K. (1999). Computerised baseline assessment of 
literacy. Journal of Research in Reading. 22(1). pp 67-80.

Singleton, C. & Thomas, K. (1994). Computerised screening for dyslexia. In 
Singleton, C. (Ed.) Computers and Dyslexia. Educational applications o f  new 
technology’. Hull: Dyslexia Computer Resource Centre, University of Hull, pp. 
172-184.

Singleton, C., Thomas, K Home, J.(2000). Computer-based cognitive 
assessment and the development of reading. Journal of Research in Reading.
23121 dp 158-180.

Singleton, C. Thomas, K ., Leedale & Horne, J. (2004). Computerised screening 
for dyslexia in adults. Paper presented to the 6th International Conference of the 
British Dyslexia Association, University of Warwick, March 2004.

Snoeyink, R., & Ertmer, P.(2001). Thrust into technology: how veteran teachers 
respond. Journal of Educational Technology Systems, 30(1), pp.85-111.
(Abstract). Ελήφθη από:
http:' www.becta.org.uk/page documents'research'wtrs bibs barriersinteach.pdf 
την 18/10/2004, ώρα 12:55.

Snowling, M. (2000). Dyslexia (Second Edition). Oxford: Blackwell.
Temple ,E. .Deutsch, G., PoIdrack,R., Miller,S., Tallal, P., Merzenich, M. & 

Gabrieli, J. (2003). Neural deficits in children with dyslexia ameliorated by 
behavioral remediation: Evidence from functional MRI. Neuroscience /
Psychology 100(5), March 2003, pp 2860-2865. Ελήφθη την 12/1/2004, 16:50 
από: http://www.pnas.org kgldontent/full/100/5/2860#otherarticles

Thomas, K., Singleton, C. & Home, J. (2000). Lucid Assessment System for
Schools. Junior Version (LASS Junior). Beverley, East Yorkshire: Lucid Creative 
Limited.

Watson,G. (1997). Pre-service Teachers’ Views on their Information Technology 
Education. Journal of Information Technology for Teacher Education, Vol. 6(3). 
Ελήφθη από: www.triangle.co.uk/pdf7yalidate.asp? , την 22/11/2004, ώρα 
12:15.

Wild, Μ. (1995). Pre-service teacher education programmes for information-
technology: an effective education? Journal of Information Technology for teacher 
Education. 4. pp. 7-20,

Wilding, J. (1999). Use of IT with learning-disabled populations: problems and 
challenges. Educational Technology & Society 2(41.1999.

Willcutt, E & Pennington, B.(2000J. Comorbidity o f Reading Disability and 
Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder :Differences by Gender and Subtype 
Journal of Learning Disabilities 3312) March- April 2000, pp 179-191.

Willcutt, E., Pennington, B., Boada, R., Ogline, J., Tunick, R., Chhabildas, N. & 
Olson, R. (2001). A Comparison of the Cognitive Deficits in Reading Disability 
and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Abnormal Psychology, 
110(11. pp. 157-172. American Psychological Association.

Willcutt, E.,Pennington, B., Smith, S., Cardon, L.,Gayan, J., Knopik, V., Olson, 
R. & DeFries, J. (2002). Quantitative Trait Locus for Reading Disability on 
Chromosome 6p Is Pleiotropic for Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder. 
American Journal of Medical Genetics (Neuropsychiatric Geneticsl 114, pp 260- 
268.

http://www.becta.org.uk/page
http://www.pnas.org_kgldontent/full/100/5/2860%23otherarticles
http://www.triangle.co.uk/pdf7yalidate.asp


105

Singleton, C. (2004). Using computer-based assessment to identify learning
problems, in ICT and Special Educational Needs, L. Florian and J. Hegarty, Eds., 
Open University Press.

Singleton, C. ,Home, J. & Thomas, K. (1999). Computerised baseline assessment of 
literacy. Journal of Research in Reading, 22(1), pp 67-80.

Singleton, C. & Thomas, K. (1994). Computerised screening for dyslexia. In 
Singleton, C. (Ed.) Computers and Dyslexia. Educational applications o f new 
technology. Hull: Dyslexia Computer Resource Centre, University of Hull, pp. 
172-184.

Singleton, C., Thomas, K .,& Home, J.(2000). Computer-based cognitive 
assessment and the development of reading. Journal of Research in Reading,
23(21, pp 158-180.

Singleton, C. Thomas, K ., Leedale & Horne, J. (2004). Computerised screening 
for dyslexia in adults. Paper presented to the 6th International Conference of the 
British Dyslexia Association, University of Warwick, March 2004.

Snoeyink, R., & Ertmer, P.(2001). Thrust into technology: how veteran teachers 
respond. Journal of Educational Technology Systems, 30(11, pp.85-111.
(Abstract). Ελήφθη από:
http://www.becta.org.uk/page documents/research/wtrs bibs barriersinteach.pdf 
την 18/10/2004, ώρα 12:55.

Snowling, M. (2000). Dyslexia (Second Edition). Oxford: Blackwell.
Temple ,E. ,Deutsch, G., Poldrack,R., Miller,S., Tallal, P., Merzenich, M. & 

Gabrieli, J. (2003). Neural deficits in children with dyslexia ameliorated by 
behavioral remediation: Evidence from functional MRI. Neuroscience /
Psychology 100(51, March 2003, pp 2860-2865. Ελήφθη την 12/1/2004, 16:50 
α7ΐό: http://www.pnas.Org/cgi/content/full/100/5/2860#otherarticles

Thomas, K., Singleton, C. & Home, J. (2000). Lucid Assessment System for
Schools, Junior Version (LASS Junior). Beverley, East Yorkshire: Lucid Creative 
Limited.

Watson,G. (1997). Pre-service Teachers’ Views on their Information Technology 
Education. Journal of Information Technology for Teacher Education. Vol. 6(31. 
Ελήφθη από: www.triangle.co.uk/pdf/validate.asp? , την 22/11/2004, ώρα 
12:15.

Wild, Μ. (1995). Pre-service teacher education programmes for information-
technology: an effective education? Journal of Information Technology for teacher 
Education, 4, pp. 7-20.

Wilding, J. (1999). Use of IT with learning-disabled populations: problems and 
challenges. Educational Technology & Society 2(4), 1999.

Willcutt, E & Pennington, B.(2000). Comorbidity o f  Reading Disability and 
Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder :Differences by Gender and Subtype 
Journal of Learning Disabilities 33(2) March- April 2000, pp 179-191.

Willcutt, E., Pennington, B., Boada, R., Ogline, J., Tunick, R., Chhabildas, N. & 
Olson, R. (2001). A Comparison of the Cognitive Deficits in Reading Disability 
and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Abnormal Psychology, 
110(1). pp. 157-172. American Psychological Association.

Willcutt, E.,Pennington, B., Smith, S., Cardon, L.,Gayan, J., Knopik, V., Olson, 
R. & DeFries, J. (2002). Quantitative Trait Locus for Reading Disability on 
Chromosome 6p Is Pleiotropic for Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder. 
American Journal of Medical Genetics (Neuropsvchiatric Genetics) 114. pp 260- 
268.

http://www.becta.org.uk/page_documents/research/wtrs_bibs_barriersinteach.pdf
http://www.pnas.Org/cgi/content/full/100/5/2860%23otherarticles
http://www.triangle.co.uk/pdf/validate.asp


106

Winner,E., Karolyi, C., Malinsky,D., French, L., Seliger,C., Ross,E., & Weber ,C. 
(2001). Dyslexia and Visual-Spatial Talents: Compensation vs Deficit Model. 
Brain and LanguageJbLD. February 2001, pp 81-110. Ελήφθη από: 
http://mvw.sciencedirect.com/science? Την 23/12/2004. 1:17.

Wozney, L., Venkatesh, V. &  Abrami, P. (2001) a. Technology Implementation 
Questionnaire (TIQ). Report on Results, September 2001. Ελήφθη από: 
http://doe.concordia.ca/cslp/assets/pdfs/TIQFINALREPORT septl2.pdf. την 
15/09/2004 ώρα 12:00.

Wozney, L., Venkatesh, V. &  Abrami, P. (2001) b. Technology Implementation
Questionnaire (TIQ). Ελήφθη από http://doe.concordia.ca/cslp/assets/pdfs/TIO- 
OV17.pdf.. την 15/09/2004, ώρα 12:14.

Xydas, G. & Kouroupetroglou, G.( 2001). The DEMOSTHeNES Speech 
Composer, in Proceedings of the 4th ISCA Tutorial and Workshop on Speech 
Synthesis, SSW4, Perthshire, Scotland, September 2001, pp. 167-172.

Yuen, A. & Ma, W. (2002).Gender differences in teacher computer acceptance, 
Journal of Technology and Teacher Educatioa 10 (3), pp. 365-382. Ελήφθη από: 
http://www.aace.org/dl/files/JTATE/JTATE103365.pdf.. την 22/9/2004 ώρα 1:20.

Χρήσιμες Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο
http://www.Nichd.org
http://www.idonline.org/pdf.php
http://www.add.adhd.org
http://www.bda.org
http://www.interdvs.org
http://www.ncld.org
http://www.B.P.S.org
http://www.lucid-research.com
http://www.nfer-neison.co.uk
http://www.wordshark.co.uk
http://www.becta.org.uk

http://mvw.sciencedirect.com/science
http://doe.concordia.ca/cslp/assets/pdfs/TIQFINALREPORT_septl2.pdf
http://doe.concordia.ca/cslp/assets/pdfs/TIO-OV17.pdf
http://doe.concordia.ca/cslp/assets/pdfs/TIO-OV17.pdf
http://www.aace.org/dl/files/JTATE/JTATE103365.pdf.._%cf%84
http://www.Nichd.org
http://www.idonline.org/pdf.php
http://www.add.adhd.org
http://www.bda.org
http://www.interdvs.org
http://www.ncld.org
http://www.B.P.S.org
http://www.lucid-research.com
http://www.nfer-neison.co.uk
http://www.wordshark.co.uk
http://www.becta.org.uk


107

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A:

1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι μέρος μιας έρευνας που πραγματοποιείται στα 

πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Ψυχολογίας , του 

Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων "Δυσλεξία: Επικοινωνία σε πολυγλωσσικό περιβάλλον και 

χρήση νέας Τεχνολογίας στην αντιμετώπισή της", για να διερευνήσει τις αντιλήψεις- 

στάσεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και τους λόγους για τους οποίους οι 

δάσκαλοι κάνουν ή δεν κάνουν κάτι για να ενσωματώνουν την τεχνολογία των 

υπολογιστών στις τάξεις τους. Για να έχουμε μια ακριβή κατανόηση αυτών των 

λόγων, είναι κρίσιμο να έχουμε απόψεις και από τους δασκάλους που χρησιμοποιούν 

κι από εκείνους που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Η γνώση που αποκτούμε 

από τις απαντήσεις σας  ̂θα βοηθήσει να εκτεθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, για 

την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών οι οποίες απαιτούνται από τη σύγχρονη 

πραγματικότητα. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε θα κρατηθούν αυστηρά 

εμπιστευτικές. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η συμμετοχή βέβαια στην 

συμπλήρωσή του είναι σε προαιρετική βάση. Εντούτοις, η επαγγελματική πείρα και 

οι απόψεις σας είναι κρίσιμες για να κατανοηθεί ο τρόπος της διδασκαλίας από την 

σκοπιά των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα, αν μπορούν οι Νέες Τεχνολογίες να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών (και ειδικότερα της 

δυσλεξίας) και πώς τα μέσα (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, λογισμικό, χρόνος, διάταξη 

του χώρου, ωρολόγιο πρόγραμμα), πρέπει να οργανωθούν για να γίνει κάτι τέτοιο.

Σωστές απαντήσεις δεν υπάρχουν, αλλά σημαντικές είναι οι προσωπικές σας 

απόψεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας που θα προκόψουν μετά από ανάλυση, θα 

κοινοποιηθούν στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ και στο Π.Ι., έτσι ώστε να 

μπορείτε όλοι να λάβετε γνώση.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία και για τον χρόνο που θα 

διαθέσετε για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.
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ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει πέντε τμήματα 

Παρακαλώ απαντήστε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις.

Σημειώστε στο αντίστοιχο τετράγωνο την πιο κατάλληλη απάντηση στις ερωτήσεις 

κλειστού τύπου ανάλογα με τις κλίμακες που δίνονται κάθε φορά.

Το διάστημα στις ανοιχτές ερωτήσεις παρέχεται για να καταγράψει τα σχόλιά σας.

Ενότητα I: Οι επαγγελματικές απόψεις σας σχετικά με την χρήση της 

Τεχνολογίας στην τάξη.

Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη κλίμακα, παρακαλώ εκτιμήστε το βαθμό στον 

οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις σχετικά με τη χρήση της 

τεχνολογίας των υπολογιστών στην τάξη:

Διαφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ

απόλυτα μερικώς ελάχιστα ελάχιστα μερικώς απόλυτα

1 2 3 4 5 6

Η χρήση της τεχνολογίας υπολογιστών στην τάξη..

□  1.Βοηθάει στην αύξηση της ακαδημαϊκής επίδοσης(π.χ. βαθμοί).

□  2.Έχει αποτέλεσμα οι μαθητές να παραμελούν σημαντικούς 

παραδοσιακούς πόρους εκμάθησης (π.χ., βιβλία βιβλιοθηκών).

□  3.Είναι αποτελεσματική επειδή πιστεύω ότι μπορώ να την εφαρμόσω

επιτυχώς.

| [ 4.Καθιστά τη διαχείριση της τάξης δυσκολότερη.

| | 5.Είναι ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο.

ό.Είναι πάρα πολύ δαπανηρή από την άποψη των πόρων, του χρόνου και 

της προσπάθειας.

7.Είναι επιτυχής μόνο εάν οι δάσκαλοι έχουν πρόσβαση σε έναν 

υπολογιστή στο σπίτι.

□  8.Κάνει τους δασκάλους να αισθανθούν ικανότεροι ως εκπαιδευτικοί.

9.Είναι επιτυχής μόνο εάν υπάρχει επαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

στις χρήσεις της Τεχνολογίας για την εκπαιδευτική διαδικασία.

□
□

□



□ □ □□ □ 
□□ □ 

□ □ □
□

□
 □ □□
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Διαφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ
απόλυτα μερικώς ελάχιστα ελάχιστα μερικώς απόλυτα

1 2 3 4 5 6

ΙΟ.Μπορεί να βοηθήσει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα 

δυσλεξίας.

11. Είναι επιτυχής εάν υπάρχει τεχνικό προσωπικό για την τακτική 

συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων.

12. Απαιτείται πάρα πολύς χρόνος, ο οποίος ξοδεύεται στα τεχνικά 

προβλήματα.

13. Είναι επιτυχής εάν υπάρχει και η υποστήριξη των γονέων.

14. Είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τους μαθητές όλων των 

δυνατοτήτων.

15. Είναι περιττή επειδή οι μαθητές θα μάθουν τις δεξιότητες υπολογιστών 

από μόνοι τους, έξω από το σχολείο.

Ιό.Ενισχύει την επαγγελματική μου ανάπτυξη ως εκπαιδευτικού.

17. Διευκολύνει την πίεση που αντιμετωπίζω ως εκπαιδευτικός κατά την 

διάρκεια της διδασκαλίας.

18. Είναι αποτελεσματική, εάν οι δάσκαλοι συμμετέχουν στην επιλογή των 

τεχνολογιών και των λογισμικών που ενσωματώνονται στην διδασκαλία.

19. Βοηθάει να προσαρμόζονται τα μαθησιακά αντικείμενα στις 

προσωπικές μορφές εκμάθησης (learning styles) των σπουδαστών.

20. Παρακινεί τους μαθητές να εμπλακούν περισσότερο στην εκμάθηση 

των δραστηριοτήτων.

21 .Θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των δασκάλων στο μέλλον.

22. Αυξάνονται οι επιλογές των εκπαιδευτικών υλικών μου.

23. Απαιτεί ικανότητες από τους εκπαιδευτικούς για κατασκευή 

λογισμικού και δραστηριοτήτων εκμάθησης, το οποίο είναι χρονοβόρο.

24. Προωθεί την ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών 

(π.χ. δυνατότητα να εργαστεί με άλλους).

25. Θα αυξήσει την πίεση και την ανησυχία των μαθητών.

26. Είναι αποτελεσματική μόνο όταν είναι διαθέσιμα σύγχρονα και πλήρη 

υπολογιστικά συστήματα
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Διαφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ
απόλυτα μερικώς ελάχιστα ελάχιστα μερικώς απόλυτα

□
□
□

2 3 4 5 6

27.Είναι δύσκολη επειδή μερικοί μαθητές ξέρουν περισσότερα για τους 

υπολογιστές από πολλούς δασκάλους.

28.0α είναι επιτυχής μόνο εάν η τεχνολογία των υπολογιστών είναι μέρος 

του οικογενειακού περιβάλλοντος των μαθητών.

29.Μπορεί να βελτιώσει την εκμάθηση της ικανότητας ανάγνωσης και

γραφής των μαθητών που παρουσιάζουν δυσλεξία.

30.Μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα της φωνολογικής ενημερότητας 

και της κατανόησης σε μαθητές που παρουσιάζουν δυσλεξία.

Για τις ερωτήσεις 31 και 32 χρησιμοποιήστε την ακόλουθη κλίμακα. 

Εξαιρετικά Φτωχή Αποδεκτή Καλή Πολύ καλή Άριστη 

Φτωχή

1 2 3 4 5 6

31. Πώς θα εκτιμούσατε την πρόσβαση των μαθητών στην τεχνολογία υπολογιστών

στο σχολείο σας; | |

32. Πώς θα εκτιμούσατε την πρόσβαση των δασκάλων σε προσωπικούς υπολογιστές

στο σχολείο σας; | |

□33. Το Τμήμα Ένταξης διαθέτει Η/Υ; ΝΑΙ 1 1 ΟΧΙ

34. Το Τμήμα Ένταξης διαθέτει λογισμικό για την αντιμετώπιση μαθησιακών

δυσκολιών - δυσλεξίας; □  ΝΑΙ ΟΧΙ Ο

35. Αν απαντήσατε ΝΑΙ γράψτε τους τίτλους των προγραμμάτων:
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Ενότητα Π: Η εμπειρία σας με τις Νέες τεχνολογίες

36. Διαθέτετε Υπολογιστή στο σπίτι; ΝΑΙ | | ΟΧΙ | |

37. Κατά μέσον όρο, πόσες ώρες την εβδομάδα ξοδεύετε για τη χρησιμοποίηση ενός 

υπολογιστή για προσωπική χρήση έξω από τις δραστηριότητες διδασκαλίας;

| | Α. Καθόλου

[ | Β. Λιγότερο από 1 ώρα.

| | Γ. Από 1-3 ώρες.

□  Δ. Από 3-5 ώρες.

| I Ε. Από 5-10 ώρες.

□  ΣΤ. 10 ώρες ή περισσότερες.

38. Παρακαλώ διαβάστε τις ακόλουθες περιγραφές των επιπέδων ικανότητας που 

ένας χρήστης έχει σε σχέση με τις τεχνολογίες υπολογιστών. Καθορίστε το επίπεδο 

που σας περιγράφει καλύτερα ( Βάλτε X στο αντίστοιχο τετράγωνο).

| [ Α. Έ χω  άγνοια

Δεν έχω καμία εμπειρία με τις τεχνολογίες υπολογιστών.

| | Β. Νεοφερμένος

Έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιήσω τις τεχνολογίες υπολογιστών, αλλά 

απαιτώ ακόμα βοήθεια σε συχνή βάση.

| | Γ. Αρχάριος

Είμαι σε θέση να εκτελέσω τις βασικές λειτουργίες σε έναν περιορισμένο 

αριθμό εφαρμογών υπολογιστών.

| | Δ. Είμαι στο μέσο όρο

Καταδεικνύω μια γενική ικανότητα σε διάφορες εφαρμογές υπολογιστών.

| | Ε. Προχωρημένος

Έχω αποκτήσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω επαρκώς ένα ευρύ 

φάσμα των τεχνολογιών υπολογιστών.

| | ΣΤ. Εμπειρογνώμονας

Είμαι εξαιρετικά ικανός στη χρησιμοποίηση μιας ευρείας ποικιλίας των 

τεχνολογιών υπολογιστών.
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Ενότητα ΙΠ. Η διαδικασία ενσωμάτωσης της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική 

πράξη:

39. Παρακαλώ προσδιορίστε πόσο συχνά ενσωματώνετε τις τεχνολογίες υπολογιστών 

στις δραστηριότητες διδασκαλίας σας. (Βάλτε X στο αντίστοιχο τετράγωνο).

| | Α. Καθόλου

| | Β. Σπάνια

[ | Γ. Περιστασιακά

| | Δ. Συχνά

□  Ε. Σχεδόν πάντα

□  ΣΤ. Όλη την ώρα

Παρακαλώ αν στην προηγούμενη ερώτηση δώσατε οποιαδήποτε απάντηση εκτός 

■ από καθόλου, δείξτε πόσο συχνά οι τεχνολογίες υπολογιστών είναι 

ενσωματωμένες στις δραστηριότητες διδασκαλίας σας, για κάθε μια από τις 

χρήσεις που απαριθμούνται παρακάτω. Για τις ερωτήσεις 40 έως 45 σημειώστε 

την κατάλληλη απάντηση χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα (1-6).

Ποτέ Σχεδόν Κάποιες Αρκετά Πολύ Σχεδόν
ποτέ φορές συχνά συχνά πάντα

1 2 3 4 5 6

| | 40. Εκπαιδευτικές (π.χ .πρακτική, σεμινάρια, επανορθωτική διδασκαλία,

χρήση έτοιμων λογισμικών για πρώτη ανάγνωση, μαθησιακές δυσκολίες - 

δυσλεξία).

| | 41. Οργανο>τικές (π.χ., βάση δεδομένων, τήρηση αρχείων μαθητών,

σχέδια μαθήματος)

1 1 42. Ψυχαγωγικές (π.χ., παιχνίδια)

| | 43. Δημιουργικές (π.χ. εκδόσεις, ψηφιακό Βίντεο, ψηφιακή φωτογραφική

μηχανή, γραφικά).

| | 44. Αξιολογικός (π.χ. Διάγνωση δυσλεξίας, τεστ αξιολόγησης αρχικού

επιπέδου, Τεστ προόδου).

| | 45.Πληροφοριακός (π.χ., Διαδίκτυο, CD-*ROM, ηλεκτρονικές

βιβλιοθήκες, εγκυκλοπαίδειες κ.α.)
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46. Το συνολικό ποσό επιμόρφωσης που έχετε λάβει μέχρι σήμερα, για τη 

χρησιμοποίηση τω ν υπολογιστών στην τάξη και ειδικότερα σε εκπαιδευτικές 

εφαρμογές: (Βάλτε X στο αντίστοιχο τετράγωνο).

| | Α. Καμία

□  Β. Μια πλήρη εβδομάδα ή λιγότερο.

| | Γ. Περισσότερο από μια πλήρη εβδομάδα και λιγότερο από μια σειρά

μαθημάτων ενός εξαμήνου.

| | Δ. Μια σειρά μαθημάτων ενός εξαμήνου.

[ | Ε. Περισσότερο από μια σειρά μαθημάτων ενός εξαμήνου.

47. Παρακαλώ διαβάστε τις περιγραφές για κάθε ένα από τα έξι στάδια σχετικά  

με τη διαδικασία της ενσωμάτωσης των υπολογιστώ ν στις δραστηριότητες 

διδασκαλίας. Επιλέξτε το στάδιο που περιγράφει καλύτερα το επίπεδο που 

βρίσκεστε:

[ | Α. Συνειδητοποίηση

Γνωρίζω ότι υπάρχει η Τεχνολογία, αλλά δεν την έχω χρησιμοποιήσει 

(ίσως και να την αποφεύγω ακόμη). Είμαι ανήσυχος για την προοπτική της 

χρησιμοποίησης των υπολογιστών στην τάξη.

□  Β. Εκμάθηση

Προσπαθώ αυτήν την περίοδο να μάθω τα βασικά. Είμαι μερικές φορές 

απογοητευμένος χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές και μου λείπει η 

εμπιστοσύνη κατά τη χρησιμοποίηση τους.

□  Γ. Κατανόηση

Αρχίζω να καταλαβαίνω τη διαδικασία της χρήσης των υπολογιστών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και μπορώ να σκεφτώ συγκεκριμένους στόχους 

μέσα στους οποίους είναι χρήσιμη να ενσωματωθεί.

| | Δ. Οικειότητα

Κερδίζω μια αίσθηση εμπιστοσύνης στον εαυτό μου για την 

χρησιμοποίηση του υπολογιστή σε συγκεκριμένους στόχους. Αρχίζω να 

αισθάνομαι άνετος χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.
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I I E. Προσαρμογή

Σκέφτομαι τον υπολογιστή ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να με βοηθήσει 
και δεν ανησυχώ πλέον γι’ αυτό ως Τεχνολογικό προϊόν. Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω πολλές διαφορετικές εφαρμογές υπολογιστών.

| | ΣΤ. Δημιουργική εφαρμογή

Μπορώ να εφαρμόσω ότι ξέρω για την τεχνολογία στην τάξη. Είμαι σε 
θέση να τη χρησιμοποιήσω ως εκπαιδευτικό βοήθημα και έχω 

ενσωματώσει τους υπολογιστές στο πρόγραμμα σπουδών.

Ενότητα IV: Πρόσθετα σχόλια

Α. Ποια προβλήματα νομίζετε ότι πρέπει να λυθούν για να είναι ικανοποιητική η 
'  ενσωμάτωση της Τεχνολογίας των Υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία;

Β. Παρακαλώ περιγράψτε σύμφωνα με τις δικές σας απόψεις την ιδανική χρήση της 
τεχνολογίας των υπολογιστών στο Τμήμα Ένταξης.

Γ. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο;
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Ενότητα V. Σπουδές, χρόνια υπηρεσίας κι άλλα δημογραφικά στοιχεία.
48. Φύλο:

49. Χρόνια Υπηρεσίας:

50. Ηλικία: 20-35CZ1 35-45

51. Πτυχίο διδασκαλείου: ΝΑΙ

52. Άλλο Πτυχίο: ΝΑΙ

53. Συμμετείχατε στα επιμορφωτικά προγράμματα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας για τη χρήση των υπολογιστών;

ΝΑΙ □  ΟΧΙ □

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη παρούσα έρευνα.

□ Άντρας Γυναίκα

|Έτη

□ 45-55 Π 55 + 1 1

□ ΟΧΙ □

□ ΟΧΙ EH
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2. Πίνακας σγολείων των οποίων οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. 
συυυετείγαν στην έρευνα.

Α/α ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

TAX.
ΚΩΔ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1
1ο ΓΡ. Π.ΕΓ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 60ν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 14-16 12242 210-5981574

2
1ο ΓΡ. Π .Ε Γ  
ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 80ν

ΘΗΒΩΝ & 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 12242 210-5982757

3
Δ/ΝΣΗ Π.Ε Π 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 110Ν

ΖΗΝΩΝΟΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 12241 210-5611233

4
Δ/ΝΣΗ Π.Ε Γ  
ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 20 ον

Β. ΗΠΕΙΡΟΥ & 
ΜΑΚΡΗΣ 12241 210-5696480

5
2ο ΓΡ. Π.Ε Π 
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ2θΝ ΣΑΡΑΦΗ & Α 
.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12351 210-5613623

6
2ο ΓΡ. Π.ΕΓ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5° ν
ΤΕΡΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ. ΓΕΡΜΑΝΟ 12351 210-5614005

7
5ο ΓΡ. Π.Ε Α' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 210ν ΚΥΠΡΟΥ 43 11253 210-8675965

8
4ο ΓΡ. Π.Ε Α' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 4 6 0ν ΚΕΑΣ 69 11255 210-2286090

9
1ο ΓΡ. Π.Ε Α' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 560ν

ΤΙΜΑΙΟΥ 7 - ΑΚΑΔ. 
ΠΛΑΤΩΝΑ 10441 210-5140669

10
1ο ΓΡ. Π.Ε Α' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 570ν

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 6 7 -Λ . 
ΣΚΟΥΖΕ 10444 210-5122678

11
1ο ΓΡ. Π.Ε Α' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 610ν

ΔΙΣΤΟΜΟΥ 67 - Λ. 
ΣΚΟΥΖΕ 10444

210-5622679

12
1ο ΓΡ. Π.Ε Α' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 620ν

ΣΜΟΛΙΚΑ & 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 10443 210-5124309

13
1ο ΓΡ. Π.Ε Α' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 850ν

ΣΠ. ΠΑΤΣΗ 56 
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 11855 210-3463965

14
1ο ΓΡ. Π.Ε Α' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1280ν ΚΑΛΑΜΑ 2 - ΣΕΠΟΛΙΑ 10442 210-5148130

15
5ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ 10Ν ΑΙΓΙΝΑ 18010 22970-22252

16
Δ/ΝΣΗ Π.Ε Δ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΙ ΜΟΥ 6 ον

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ & 
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 17455 210-9813942

17
2ο ΓΡ. Π.Ε Β' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10Ν ΚΗΦΙΣΙΑΣ 211 15124 210-8020697

18
2ο ΓΡ. Π.Ε Β' 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8ΟΝ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ
54 15124 210-8052552

19
Δ/ΝΣΗ Π.Ε Δ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3ον ΠΗΛΕΩΣ 56 17341 210-9322490

20
4ο ΓΡ. Π.ΕΓ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
2 °ν ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 58 13561 210-8325377

21
4ο ΓΡ. Π.Ε Γ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
3° ν Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 98 13562 210-2611305

22
1ο ΓΡ. Π.Ε 
ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 6 ον ΑΝ. ΒΑΡΕΛΑ 37 13671 210-2468212

23 1ο ΓΡ. Π.Ε 
I ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9ον

11Π ΣΤΑΣΗ ΑΓ. 
ΑΝΝΑΣ

13671 210-2312578
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24
2o ΓΡ. Π.Ε 
ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 2ον ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 16673 210-8951272

25
5o ΓΡ. Π.ΕΑ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 130ν ΗΡΟΔΟΤΟΥ 3 11147 210-2917556

26
3o ΓΡ. Π .ΕΔ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10Ν

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
12 16674 210-8946251

27
2o ΓΡ. Π.Ε A' 
ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ 2ον

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 17234 210-9711883

28
2o ΓΡ. Π.Ε A' 
ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ 40ν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 17234 210-9711861

29
1θΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
3° ν

ΨΑΡΡΩΝ & 
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 18648 210-4618220

30
Δ/ΝΣΗ Π.Ε 
ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 10ΟΝ

Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ & 
ΦΟΥΤΡΗ 19200 210-5546867

31
30 ΓΡ. Π.Ε Δ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 10Ν ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 42 16777 210-9618634

32
2ο ΓΡ. Π.Ε 
ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 2ον

ΣΟΥΛΙΟΥ-
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ 13451 210-2475067

33
2ο ΓΡ. Π.Ε 
ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 4 0ν

ΣΟΥΛΙΟΥ-
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ 13451 210-2474940

34
6ο ΓΡ. Π.Ε Α' 
ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7ον ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 46 15772 210-7775791

35
6ο ΓΡ. Π.ΕΑ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8ον ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 46 15772 210-7777879

36
6ο ΓΡ. Π.ΕΑ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 120ν ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 46 15772 2107488423

37
7ο ΓΡ. Π.ΕΑ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
12°ν ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 8-10 16343 210-9762276

38
7ο ΓΡ. Π.ΕΑ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
210ν

ΜΑΤΣΟΥΚΑ& 
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 16345 210-9730555

39
3ο ΓΡ. Π.Ε Β' 
ΑΘΗΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30ν ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 14122 210-2826804

40
3ο ΓΡ. Π.Ε Β’ 
ΑΘΗΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 130ν

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ & ΑΓ. 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 2 14122 210-2826648

41
6ο ΓΡ. Π.ΕΑ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 10Ν

ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
113 16121 210-7227256

42
1ο ΓΡ. Π .ΕΔ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 170Ν ΣΑΠΦΟΥΣ 50 17676 2109580133

43
1ο ΓΡ. Π .ΕΔ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22ΟΝ

ΣΑΠΦΟΥΣ-
ΚΑΛΥΨΟΥΣ 17676 210-9582320

44
4ο ΓΡ. Π.Ε Γ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 10Ν

ΤΕΡΜΑ ΓΡ. 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ 13451 210-2319000

45
4ο ΓΡ. Π.Ε Γ' 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 30ν

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΘ. 
ΔΙΑΚΟΥ 13451 210-5055771

46
3ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 30Ν

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 2 & 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 18758 210-4314554

47
3ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 90Ν ΔΑΒΑΚΗ 6 18757 210-4315276

48
3ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
14ον

ΔΕΜΕΡΤΖΗ 3 & 
ΠΑΛΑΜΙΑΙΟΥ 18757 210-4315428

49
3ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
23°ν ΤΕΡΜΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 18758 210-4002415

50
4ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
-|0Ν ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

4 18120 210-4951273

51
4ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
6° ν

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧ. ΚΤ. 
ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 18122

% u\l< \
210-4962070
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52
4ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
yON

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ -Α Γ  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18121 210-5616606

53
4ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
8° ν

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΧ. ΚΤ. 
ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 18122 210-4958281

54
2ο ΓΡ. Π.Ε 
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 20ν

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
298 19400 210-6622590

55
2ο ΓΡ. Π.Ε 
ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
 ̂ΟΝ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 34 19003 2299025234

56
3ο ΓΡ. Π.Ε Β' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ 
ΩΣ 10Ν I. ΚΟΤΤΟΥ 34 14452 210-2818118

57
3ο ΓΡ. Π.Ε Β' 
ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 60Ν ΠΛ. ΤΥΑΝΩΝ 1 14233 210-2798369

58
2ο ΓΡ. Π.Ε Δ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
4 ° ν

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 2 17121 210-9338908

59
4ο ΓΡ. Π.Ε Α' 
ΑΘΗΝΩΝ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
yON ΠΑΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 14342 210-2514813

60
5ο ΓΡ. Π.Ε Γ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ
9° ν

Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ & 
ΑΒΕΡΩΦ 13123 210-5019461

61
5ο ΓΡ. Π.Ε Γ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ 
120ν ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 51 13123 210-2623584

62
5ο ΓΡ. Π.Ε Γ  
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ
20° ν ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 23 13122 210-2626737

63
2ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 7ον

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 28  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 18451 210-4917565

64
2ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 9ον ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 1 18451 210-4928152

65
2ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 13ον ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41 18452 210-4912625

66
2ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 18ον ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41 18452 210-4903030

67
2ο ΓΡ. Π.Ε 
ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 30ν ΠΑΡ. I. ΖΑΧΑΡΙΑ 19002 210-6645290

68
2ο ΓΡ. Π.Ε Δ' 
ΑΘΗΝΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 6ον ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ 9 17563 210-9810175

69
1ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6 0Ν ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 106 18544 210-4613665

70
1ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90ν

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
69 18546 210-4634333

71
3ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 30Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 18863 210-4411002

72
3ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 60Ν ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ 7 18863 210-4413699

73
3ο ΓΡ. Π.Ε Π 
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
12° ν

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & 
ΠΑΛΑΜΑ 12132 210-5712669

74
3ο ΓΡ. Π.Ε Γ' 
ΑΘΗΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
18°ν ΠΕΛΟΠΙΔΑ 177 12137 210-5719229

75
3ο ΓΡ. Π.Ε Γ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
19° ν

ΛΑΣΙΘΙΟΥ & 
ΛΕΒΙΔΙΟΥ 12122 210-5719337

76
3ο ΓΡ. Π.Ε Γ  
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
25° ν

ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ & 
ΑΛΚΙΜΟΥ 12135 210-5715659

77
3ο ΓΡ. Π.Ε Γ' 
ΑΘΗΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
32° ν ΓΡΑΝΙΚΟΥ 49 12137 2105723777

78
3ο ΓΡ. Π.Ε' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
39ΟΝ

ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 95 & 
ΑΛΚΙΜΟΥ 12137 210-5738067

79
3ο ΓΡ. Π.Ε Π 
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
40ον

ΡΟΔΟΠΗΣ & 
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ 12137 210-5746388
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80 5o ΓΡ. Π.Ε Π 
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
 ̂ΟΝ ΣΟΥΛΙΟΥ 50 12137 210-5010528

81
5o ΓΡ. Π.Ε Π 
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
3° ν

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & Ρ. 
ΦΕΡΑΙΟΥ 13231 210-5016763

82
5ο ΓΡ. Π.Ε Γ' 
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
10°Ν

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 120 & ΑΓ. 
ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 13231 210-5016555

83
3ο ΓΡ. Π.Ε 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 20Ν

ΛΕΩΦ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
152 18900 210-4651275

84
2ο ΓΡ. Π.Ε Π
ΑΘΗΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 4ον ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ 3 12461 210-5810487

85
2ο ΓΡ. Π.Ε Γ'
ΑΘΗΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 140ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8 12461 210-5905476

86
1ο ΓΡ. Π.Ε Β'
ΑΘΗΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 20Ν

Φ. ΛΙΤΣΑ & 
ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ 15234 210-6812179

7-, 'Y/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
1. Συσχέτιση των ωρών προσωπικής χρήσης Η/Υ από τους Ειδικούς 
εκπαιδευτικούς με την ενσωμάτωσή τους στην σχολική πράξη και πίνακας με τα 
αντίστοιχα ποσοστά επί της %.

Συνοπτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

περιπτώσεις
Έγκυρες Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Ώρες προσωπικής 
χρήσης Η/Υ * 
Ενσωμάτωση στη 
σχολική πράξη

80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Κωδικοποιημένες ώρες προσωπικής χρήσης Η/Υ * Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη

Ενσωμάτωση στη σγολική πράξη
Καθόλου,
σπάνια,

περιστασιακά

Συχνά, Σχεδόν 
πάντα, όλη την 

ώρα Σύνολο
κωδ. ώρες Από καθόλου Μέτρηση 42 8 50
προσωπικής 
χρήσης Η/Υ

έως 3 ώρες Αναμενόμενη
μέτρηση 36,9 13,1 50,0

Υπόλοιπα 5,1 -5.1
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα 2,7 -2,7

Πάνω από 3 Μέτρηση 17 13 30
ώρες Αναμενόμενη

μέτρηση 22,1 7,9 30,0

Υπόλοιπα -5,1 5,1
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα -2,7 2,7

Σύνολο Μέτρηση 59 21 80
Αναμενόμενη
μέτρηση 59,0 21,0 80,0

Τέστ χ2

Τιμές df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Πήρσον χ2 7,236 1 ,007
Διόρθωση συνέχειας 5,893 1 ,015
Λόγος Πιθανοτήτων 7,084 1 ,008
Τέστ ακρίβειας του 
Φίσερ ,010 ,008

Γραμμική συσχέτιση 7,145 1 ,008
Ν των εγκύρων 
περιπτώσεων 80
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2. Σ υσχέτιση  του φύλου τω ν Ε ιδ ικ ώ ν δα σκ ά λω ν και τη ς  ενσ ω μ ά τω σ η ς τω ν  Η /Υ  στην
τάξη

Συνοπτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

Περιπτώσεις
Έγκυρες____ Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Φύλο * Ενσωμάτωση 
στη σχολική πράξη 80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Φύλο * Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη

Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη
Καθόλου,
σπάνια,

περιστασιακά

Συχνά, Σχεδόν 
πάντα, όλη την 

ώρα Σύνολο
Φύλο Άνδρας Μέτρηση 28 11 39

Αναμενόμενη
μέτρηση 28,8 10,2 39,0

Υπόλοιπα -.8 ,8
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα -.4 ,4

Γ υναίκα Μέτρηση 31 10 41
Αναμενόμενη
μέτρηση 30,2 10,8 41,0

Υπόλοιπα ,8 -,8
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα

,4 -,4

Σύνολο Μέτρηση 59 21 80
Αναμενόμενη
μέτρηση 59,0 21,0 80,0

Τέστ χ2

Τιμές df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Πήρσον χ2 ,150 1 ,698
Διόρθωση συνέχειας ,018 1 ,894
Γραμμική συσχέτιση 
Τέστ ακρίβειας του 
Φίσερ

,150 1 .698

,801 ,447

Γραμμική συσχέτιση ,148 1 ,700
Ν των εγκύρων 
περιπτώσεων 80
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3. Σ υσχέτιση  τω ν χρόνω ν υπ η ρ εσ ία ς τω ν  ειδ ικώ ν εκ π α ιδευτικ ώ ν κ α ι τ η ς  ενσ ω μ ά τω σ η ς τω ν
Η /Υ  στην τάξη.

Συνοπτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

Περιπτώσεις
Έ’/κυρες Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Κωδικ. χρόνια 
υπηρεσίας * 
Ενσωμάτωση στη 
σχολική πράξη

80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Κωδικ. χρόνια υπηρεσίας * Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη

Ενσωμάτωση στη σνολική πράξη
Καθόλου, Συχνά, Σχεδόν
σπάνια, πάντα, όλη την

περιστασιακά ώρα Σύνολο
Κωδικ. 0-10 χρόνια, Μέτρηση 35 17 52
χρόνια 11-20 Αναμενόμενη

38,4 13,7 52,0υπηρεσίας χρόνια μέτρηση
Υπόλοιπα -3.4 3,4
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα -1.8 1,8

21-30 Μέτρηση 24 4 28
χρόνια,
31-35

Αναμενόμενη
μέτρηση 20,7 7,4 28,0

χρόνια Υπόλοιπα 3,4 -3,4
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα 1.8 -1,8

Σύνολο Μέτρηση 59 21 80
Αναμενόμενη
μέτρηση 59,0 21,0 80,0

Τέστχ2

Τιμές df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Πήρσον χ2 3,185 1 ,074
Διόρθωση συνέχειας 2,305 1 ,129
Λόγος πιθανοτήτων 
Τέστ ακρίβειας του 
Φίσερ

3,413 1 ,065

,110 ,062

Γραμμική συσχέτιση 3,145 1 ,076
Ν των εγκύρων 
περιπτώσεων 80
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4. Σ υσχέτιση  τη ς η λικ ία ς τω ν Ε ιδ ικ ώ ν εκπ α ιδευτικ ώ ν κ α ι τη ς  ενσ ω μ ά τω σ η ς τ ω ν  Η /Υ  σ τη ν
τάξη

Συνοπτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

Περιπτώσεις
Έγκυρες Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Κωδικ. Ηλικίας * 
Ενσωμάτωση στη 
σχολική πράξη

80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Κωδικ. Ηλικίας * Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη

Ενσωμάτωση στη σγολική πράξη
Καθόλου,
σπάνια,

περιστασιακά

Συχνά, Σχεδόν 
πάντα, όλη την 

ώρα Σύνολο
Κωδικ.
Ηλικίας

20-35 χρονών, 
36-45 χρονών

Αναμενόμενη
μέτρηση 40,6 14,4 55,0

Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα -2,0 2,0

46-55 χρονών, 
56+

Αναμενόμενη
μέτρηση 18,4 6,6 25,0

Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα 2,0 -2,0

Σύνολο Αναμενόμενη
μέτρηση 59,0 21,0 80,0

χ2 Τεστ

Τιμές df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Πήρσον χ2 3,814 1 ,051
Διόρθωση συνέχειας 2,819 1 ,093
Λόγος πιθανοτήτων 4,213 1 ,040
Τέστ ακρίβειας του 
Φίσερ ,059 ,042

Γραμμική συσχέτιση 3,767 1 ,052
Ν των εγκύρων 
περιπτώσεων 80



5. Αντιλήψεις των ειδικών εκπαιδευτικών σε συχνότητες και ποσοστά στις 
ερωτήσεις 1 εως 30 του ερωτηματολογίου.

Πίνακες συχνοτήτων
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1η ΕΡΩΤΗΣΗ Βοηθά στην αύξηση της βαθμολογίας

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 3 3,8 4,0 4,0
Διαφωνώ μερικώς 6 7,5 8,0 12,0
Διαφωνώ ελάχιστα 1 1.3 1,3 13,3
Συμφωνώ ελάχιστα 18 22,5 24,0 37,3
Συμφωνώ μερικώς 38 47,5 50,7 88,0
Συμφωνώ απόλυτα 9 11,3 12,0 100,0
Σύνολο 75 93,8 100,0

Δεν απάντησαν 5 6,3
Σύνολο 80 100,0

2η ΕΡΩΤΗΣΗ Οδηγεί σε παραμέληση των βιβλίων

Συχνότητα Ποσοστά
Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 17 21,3 22,4 22,4
Διαφωνώ μερικώς 15 18,8 19,7 42,1
Διαφωνώ ελάχιστα 9 11,3 11,8 53,9
Συμφωνώ ελάχιστα 14 17,5 18,4 72,4
Συμφωνώ μερικώς 19 23,8 25,0 97,4
Συμφωνώ απόλυτα 2 2,5 2,6 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0

3η ΕΡΩΤΗΣΗ Επιτυχής εφαρμογή

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 5 6,3 6,6 6,6
Διαφωνώ μερικώς 5 6,3 6,6 13,2
Διαφωνώ ελάχιστα 2 2,5 2,6 15,8
Συμφωνώ ελάχιστα 18 22,5 23,7 39,5
Συμφωνώ μερικώς 33 41,3 43,4 82,9
Συμφωνώ απόλυτα 13 16,3 17,1 100,0
Total 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0
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4η ΕΡΩΤΗΣΗ Βοηθά στη διαχείρηση της τάξης

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 32 40,0 42,7 42.7
Διαφωνώ μερικώς 14 17,5 18,7 61,3
Διαφωνώ ελάχιστα 10 12,5 13,3 74,7
Συμφωνώ ελάχιστα 11 13,8 14,7 89,3
Συμφωνώ μερικώς 8 10,0 10,7 100,0
Σύνολο 75 93,8 100,0

Δεν απάντησαν 5 6,3
Σύνολο 80 100,0

5η ΕΡΩΤΗΣΗ Εκπαιδευτικό εργαλείο

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ ελάχιστα 1 1,3 1,3 1,3
Συμφωνώ ελάχιστα 3 3,8 3,8 5,1
Συμφωνώ μερικώς 18 22,5 22,8 27,8
Συμφωνώ απόλυτα 57 71,3 72,2 100,0
Σύνολο 79 98,8 100,0

Δεν απάντησαν 1 1,3
Σύνολο 80 100,0

6η ΕΡΩΤΗΣΗ Δαπάνη χρόνου και πόρων

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 16 20,0 21,1 21,1
Διαφωνώ μερικώς 14 17,5 18,4 39,5
Διαφωνώ ελάχιστα 3 3,8 3.9 43,4
Συμφωνώ ελάχιστα 21 26,3 27,6 71.1
Συμφωνώ μερικώς 16 20,0 21,1 92,1
Συμφωνώ απόλυτα 6 7,5 7,9 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5.0
Σύνολο 80 100,0

7 η ΕΡΩΤΗΣΗ Πρόσβαση των δασκάλων σε Η-Υ στο σπίτι

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 8 10,0 10,4 10,4
Διαφωνώ μερικώς 6 7,5 7,8 18,2
Συμφωνώ ελάχιστα 12 15,0 15,6 33,8
Συμφωνώ μερικώς 22 27,5 28,6 62,3
Συμφωνώ απόλυτα 29 36,3 37.7 100,0
Σύνολο 77 96,3 100,0

Δεν απάντησαν 3 3,8
Σύνολο 80 100,0
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8η ΕΡΩΤΗΣΗ Αίσθηση αυτοπεποίθησης

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 11 13,8 14,5 14,5
Διαφωνώ μερικώς 5 6,3 6,6 21,1
Διαφωνώ ελάχιστα 5 6,3 6,6 27,6
Συμφωνώ ελάχιστα 17 21,3 22,4 50,0
Συμφωνώ μερικώς 22 27,5 28,9 78,9
Συμφωνώ απόλυτα 16 20,0 21,1 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0

9η ΕΡΩΤΗΣΗ Επαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτικών

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ ελάχιστα 2 2,5 2,5 2,5
Συμφωνώ ελάχιστα 4 5,0 5,1 7,6
Συμφωνώ μερικώς 13 16,3 16,5 24,1
Συμφωνώ απόλυτα 60 75,0 75,9 100,0
Σύνολο 79 98,8 100,0

Δεν απάντησαν 1 1,3
Σύνολο 80 100,0

10η ΕΡΩΤΗΣΗ Βοήθεια μαθητών με δυσλεξία

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ ελάχιστα 1 1.3 1.3 1,3
Συμφωνώ ελάχιστα 3 3,8 3.9 5,2
Συμφωνώ μερικώς 27 33,8 35,1 40,3
Συμφωνώ απόλυτα 46 57,5 59,7 100,0
Σύνολο 77 96,3 100,0

Δεν απάντησαν 3 3,8
Σύνολο 80 100,0

11η ΕΡΩΤΗΣΗ 'Ελλειψη τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 6 7,5 7,8 7.8
Διαφωνώ μερικώς 3 3,8 3,9 11,7
Διαφωνώ ελάχιστα 2 2,5 2,6 14,3
Συμφωνώ ελάχιστα 9 11.3 11,7 26,0
Συμφωνώ μερικώς 30 37,5 39,0 64,9
Συμφωνώ απόλυτα 27 33,8 35,1 100,0
Σύνολο 77 96,3 100,0

Δεν απάντησαν 3 3,8
Σύνολο 80 100,0
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12η ΕΡΩΤΗΣΗ Απαίτηση χρόνου για βλάβες

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 12 15,0 15,8 15,8
Διαφωνώ μερικώς 14 17,5 18,4 34,2
Διαφωνώ ελάχιστα 16 20,0 21,1 55,3
Συμφωνώ ελάχιστα 22 27,5 28,9 84,2
Συμφωνώ μερικώς 10 12,5 13,2 97,4
Συμφωνώ απόλυτα 2 2,5 2,6 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0

13η ΕΡΩΤΗΣΗ Ανάγκη για υποστήριξη από τους γονείς

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 7 8,8 9,2 9,2
Διαφωνώ μερικώς 8 10,0 10,5 19,7
Διαφωνώ ελάχιστα 5 6,3 6,6 26,3
Συμφωνώ ελάχιστα 25 31,3 32,9 59,2
Συμφωνώ μερικώς 20 25,0 26,3 85,5
Συμφωνώ απόλυτα 11 13,8 14,5 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5.0
Σύνολο 80 100,0

14η ΕΡΩΤΗΣΗ Η Τεχνολογία είναι αποτελεσματικό εργαλείο

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ ελάχιστα 2 2,5 2,6 2,6
Συμφωνώ ελάχιστα 4 5,0 5.2 7.8
Συμφωνώ μερικώς 13 16,3 16,9 24,7
Συμφωνώ απόλυτα 58 72,5 75,3 100,0
Σύνολο 77 96,3 100,0

Δεν απάντησαν 3 3,8
Σύνολο 80 100,0

15η ΕΡΩΤΗΣΗ Η Εκμάθηση να γίνεται εκτός σχολείου

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 51 63,8 67.1 67,1
Διαφωνώ μερικώς 22 27,5 28,9 96,1
Διαφωνώ ελάχιστα 1 1,3 1.3 97,4
Συμφωνώ ελάχιστα 1 1.3 1,3 98,7
Συμφωνώ μερικώς 1 1,3 1,3 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0
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16η ΕΡΩΤΗΣΗ: Βοηθά στην Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 3 3,8 3,9 3,9
Διαφωνώ ελάχιστα 3 3,8 3,9 7,8
Συμφωνώ ελάχιστα 15 18,8 19,5 27,3
Συμφωνώ μερικώς 34 42,5 44,2 71,4
Συμφωνώ απόλυτα 22 27,5 28,6 100,0
Σύνολο 77 96,3 100,0

Δεν απάντησαν 3 3,8
Σύνολο 80 100,0

17η ΕΡΩΤΗΣΗ Διευκόλυνση για αποφιιγή πίεσης του εκπαιδευτικού

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 7 8,8 9,2 9,2
Διαφωνώ μερικώς 8 10,0 10,5 19,7
Διαφωνώ ελάχιστα 4 5,0 5,3 25,0
Συμφωνώ ελάχιστα 22 27,5 28,9 53,9
Συμφωνώ μερικώς 24 30,0 31,6 85,5
Συμφωνώ απόλυτα 11 13,8 14,5 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0

18η ΕΡΩΤΗΣΗ Επιλογή υλικού από τους δασκάλους

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ ελάχιστα 1 1,3 1,3 1,3
Συμφωνώ ελάχιστα 6 7,5 7,9 9.2
Συμφωνώ μερικώς 16 20,0 21,1 30,3
Συμφωνώ απόλυτα 53 66,3 69,7 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0
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19η ΕΡΩΤΗΣΗ Τρόπος εκμάθησης των μαθητών

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ μερικώς 2 2,5 2,6 2,6
Συμφωνώ ελάχιστα 12 15,0 15,6 18,2
Συμφωνώ μερικώς 28 35,0 36,4 54,5
Συμφωνώ απόλυτα 35 43,8 45,5 100,0
Σύνολο 77 96,3 100,0

Δεν απάντησαν 3 3,8
Σύνολο 80 100,0

20η ΕΡΩΤΗΣΗ Παρώθηση των μαθητών

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ ελάχιστα 1 1,3 1,3 1,3
Συμφωνώ ελάχιστα 6 7,5 7,8 9,1
Συμφωνώ μερικώς 29 36,3 37,7 46,8
Συμφωνώ απόλυτα 41 51,3 53,2 100,0
Σύνολο 77 96,3 100,0

Δεν απάντησαν 3 3,8
Σύνολο 80 100,0

21η ΕΡΩΤΗΣΗ Φόβος για μείωση των εκπαιδευτικών

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 45 56,3 57,7 57,7
Διαφωνώ μερικώς 14 17,5 17,9 75,6
Διαφωνώ ελάχιστα 3 3,8 3.8 79,5
Συμφωνώ ελάχιστα 7 8,8 9,0 88,5
Συμφωνώ μερικώς 6 7,5 7,7 96,2
Συμφωνώ απόλυτα 3 3.8 3.8 100,0
Σύνολο 78 97,5 100,0

Δεν απάντησαν 2 2,5
Σύνολο 80 100,0
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22η ΕΡΩΤΗΣΗ Αύξηση των επιλογών για υλικά

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ μερικώς 1 1.3 1,3 1,3
Συμφωνώ ελάχιστα 6 7,5 7.6 8,9
Συμφωνώ μερικώς 20 25,0 25,3 34,2
Συμφωνώ απόλυτα 52 65,0 65,8 100,0
Σύνολο 79 98,8 100,0

Δεν απάντησαν 1 1,3
Σύνολο 80 100,0

23η ΕΡΩΤΗΣΗ Κατασκευή λογισμικού από δασκάλους

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 4 5,0 5.3 5,3
Διαφωνώ μερικώς 8 10,0 10,5 15,8
Διαφωνώ ελάχιστα 4 5,0 5,3 21,1
Συμφωνώ ελάχιστα 11 13,8 14,5 35,5
Συμφωνώ μερικώς 33 41,3 43,4 78,9
Συμφωνώ απόλυτα 16 20,0 21,1 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0

24η ΕΡΩΤΗΣΗ Καλλιέργεια των σχέσεων

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 5 6,3 6,6 6,6
Διαφωνώ μερικώς 4 5,0 5,3 11,8
Διαφωνώ ελάχιστα 3 3,8 3,9 15,8
Συμφωνώ ελάχιστα 17 21,3 22,4 38,2
Συμφωνώ μερικώς 23 28,8 30,3 68,4
Συμφωνώ απόλυτα 24 30,0 31,6 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0

25η ΕΡΩΤΗΣΗ Αύξηση της πίεσης των μαθητών

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 35 43,8 46,1 46,1
Διαφωνώ μερικώς 18 22,5 23,7 69,7
Διαφωνώ ελάχιστα 11 13,8 14,5 84,2
Συμφωνώ ελάχιστα 7 8,8 9,2 93,4
Συμφωνώ μερικώς 5 6,3 6,6 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0
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26η ΕΡΩΤΗΣΗ Ανάγκη για σύγχρονα συστήματα Η/Υ

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 4 5,0 5,3 5,3
Διαφωνώ μερικώς 8 10,0 10,5 15,8
Διαφωνώ ελάχιστα 8 10,0 10,5 26,3
Συμφωνώ ελάχιστα 9 11,3 11,8 38,2
Συμφωνώ μερικώς 25 31,3 32,9 71,1
Συμφωνώ απόλυτα 22 27,5 28,9 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0

27η ΕΡΩΤΗΣΗ Μεγαλύτερη γνώση των μαθητών από τους δασκάλους στους Η7Υ.

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 24 30,0 30,8 30,8
Διαφωνώ μερικώς 20 25,0 25,6 56,4
Διαφωνώ ελάχιστα 10 12,5 12,8 69,2
Συμφωνώ ελάχιστα 9 11,3 11,5 80,8
Συμφωνώ μερικώς 12 15,0 15,4 96,2
Συμφωνώ απόλυτα 3 3,8 3,8 100,0
Σύνολο 78 97,5 100,0

Δεν απάντησαν 2 2,5
Σύνολο 80 100,0

28η ΕΡΩΤΗΣΗ Εμπειρία των μαθητών από το σπίτι

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 17 21,3 22,4 22,4
Διαφωνώ μερικώς 11 13,8 14,5 36,8
Διαφωνώ ελάχιστα 7 8,8 9,2 46,1
Συμφωνώ ελάχιστα 18 22,5 23,7 69,7
Συμφωνώ μερικώς 15 18,8 19,7 89,5
Συμφωνώ απόλυτα 8 10,0 10,5 100,0
Σύνολο 76 95,0 100,0

Δεν απάντησαν 4 5,0
Σύνολο 80 100,0
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29η ΕΡΩΤΗΣΗ Βοηθάει ο Η/Υ στη βελτίωση της ανάγνωσης και της γραφής

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 1 1.3 1,3 1,3
Διαφωνώ μερικώς 2 2,5 2,6 3,8
Συμφωνώ ελάχιστα 5 6,3 6,4 10,3
Συμφωνώ μερικώς 29 36,3 37,2 47,4
Συμφωνώ απόλυτα 41 51,3 52,6 100,0
Σύνολο 78 97,5 100,0

Δεν απάντησαν 2 2,5
Σύνολο 80 100,0

30η ΕΡΩΤΗΣΗ Βοηθάει στη βελτίωση της φωνολογικής ενημερότητας

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Διαφωνώ απόλυτα 1 1,3 1,3 1,3
Διαφωνώ μερικώς 3 3,8 3,9 5,2
Διαφωνώ ελάχιστα 1 1,3 1,3 6,5
Συμφωνώ ελάχιστα 6 7,5 7,8 14,3
Συμφωνώ μερικώς 31 38,8 40,3 54,5
Συμφωνώ απόλυτα 35 43,8 45,5 100,0
Σύνολο 77 96,3 100,0

Δεν απάντησαν 3 3,8
Σύνολο 80 100,0
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6. Συχνότητα χρήσης των Η/Υ και ποσοστά % για διαφορετικά είδη 
δραστηριοτήτων στην σχολική πράξη. Ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 40 έως 
45.

Συχνότητες

Στατιστικά

Εκπαιδευτι
κές

δραστηριότ
ήτες

Οργανωτι
κές

δραστηρι
ότητες

Ψυχαγωγι
κές

δραστηρι
ότητες

Δημιουργι
κές

δραστηρι
ότητες

Αξιολόγη
σ η -

διάγνωση

Πληροφο
ριακές

δραστηρι
ότητες

Ν Έγκυρα 80 78 79 78 79 78
Δεν
απάντησαν 0 2 1 2 1 2

Πίνακας συχνοτήτων

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Ποτέ 31 38,8 38,8 38,8
Σχεδόν ποτέ 6 7,5 7,5 46,3
Κάποιες φορές 22 27,5 27,5 73,8
Αρκετά συχνά 8 10,0 10,0 83,8
Πολύ συχνά 7 8,8 8,8 92,5
Σχεδόν πάντα 6 7,5 7,5 100,0
Σύνολο 80 100,0 100,0

Οργανωτικές δραστηριότητες

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Ποτέ 38 47,5 48,7 48,7
Σχεδόν ποτέ 5 6,3 6,4 55,1
Κάποιες φορές 15 18,8 19,2 74,4
Αρκετά συχνά 10 12,5 12,8 87,2
Πολύ συχνά 5 6,3 6,4 93,6
Σχεδόν πάντα 5 6,3 6,4 100,0
Σύνολο 78 97,5 100,0

Δεν απάντησαν 2 2,5
Σύνολο 80 100,0
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Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Ποτέ 35 43,8 44,3 44,3
Σχεδόν ποτέ 4 5,0 5,1 49,4
Κάποιες φορές 13 16,3 16,5 65,8
Αρκετά συχνά 13 16,3 16,5 82,3
Πολύ συχνά 12 15,0 15,2 97,5
Σχεδόν πάντα 2 2,5 2,5 100,0
Σύνολο 79 98,8 100,0

Δεν απάντησαν 1 1,3
Σύνολο 80 100,0

Δημιουργικές δραστηριότητες

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Ποτέ 56 70,0 71,8 71,8
Σχεδόν ποτέ 12 15,0 15,4 87,2
Κάποιες φορές 5 6,3 6,4 93,6
Αρκετά συχνά 3 3,8 3,8 97,4
Πολύ συχνά 2 2,5 2,6 100,0
Σύνολο 78 97,5 100,0

Δεν απάντησαν 2 2,5
Σύνολο 80 100,0

Αξιολόγηση - δ ιάγνω ση

Έγκυρα Αθροιστικά
Συχνότητα Ποσοστά ποσοστά ποσοστά

Έγκυρα Ποτέ 59 73,8 74,7 74,7
Σχεδόν ποτέ 9 11,3 11,4 86,1
Κάποιες φορές 7 8,8 8,9 94,9
Αρκετά συχνά 2 2,5 2,5 97,5
Πολύ συχνά 2 2,5 2,5 100,0
Σύνολο 79 98,8 100,0

Δεν απάντησαν 1 1,3
Σύνολο 80 100,0
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Πληροφοριακές δραστηριότητες

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Ποτέ 43 53,8 55,1 55,1
Σχεδόν ποτέ 5 6,3 6,4 61,5
Κάποιες φορές 9 11,3 11,5 73,1
Αρκετά συχνά 8 10,0 10,3 83,3
Πολύ συχνά 11 13,8 14,1 97,4
Σχεδόν πάντα 2 2,5 2,6 100,0
Σύνολο 78 97,5 100,0

Δεν απάντησαν 2 2,5
Σύνολο 80 100,0
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7. Κατανομή των εκπαιδευτικών σε στάδια ανάλογα με την ενσωμάτωσή των 
υπολογιστών στην διδασκαλία τους. Ερώτηση 47 του ερωτηματολογίου

Ποσοστά κατά στάδιο της ενσωμάτωσηςτων Η/Υ στη διδασκαλία

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Συνειδητοποίηση 7 8,8 8,8 8,8
Εκμάθηση 13 16,3 16,3 25,0
Κατανόηση 29 36,3 36,3 61,3
Οικειότητα 14 17,5 17,5 78,8
Προσαρμογή 11 13,8 13,8 92,5
Δημιουργική εφαρμογή 6 7,5 7,5 100,0
Σύνολο 80 100,0 100,0

8. Συχνότητα ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην σχολική πράξη και ποσοστά % . 
Ερώτηση 39 του ερωτηματολογίου

Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σχολικό πλαίσιο

Συχνότητα Ποσοστά
Έγκυρα
ποσοστά

Αθροιστικά
ποσοστά

Έγκυρα Καθόλου 23 28,8 28,8 28,8
Σπάνια 8 10,0 10,0 38,8
Περιστασιακά 28 35,0 35,0 73,8
Συχνά 13 16,3 16,3 90,0
Σχεδόν πάντα 8 10,0 10,0 100,0
Σύνολο 80 100,0 100,0
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9. Συσχέτιση της επιμόρφωσης με το πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” και 
της ενσωμάτωσης των υπολογιστών στην σχολική πράξη.

Συνοπτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

Περιπτώσεις
Εγκυρες Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Επιμόρφωση της 
Κ.Τ.Π * Ενσωμάτωση 
στη σχολική πράξη

* 100,0% 0 ,0% * 100,0%

Επιμόρφωση της Κ.τ.Π * Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη Crosstabulation

Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη
Καθόλου,
σπάνια,

περιστασιακά

Συχνά, Σχεδόν 
πάντα, όλη την 

ώρα Σύνολο
Επιμόρφωση Όχι Μέτρηση 20 5 25
της Κ.τ.Π Αναμενόμενη

μέτρηση
18,4 6,6 25,0

Υπόλοιπα 1,6 -1,6
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα ,9 -,9

Ναί Μέτρηση 39 16 55
Αναμενόμενη
μέτρηση 40,6 14,4 55,0

Υπόλοιπα -1,6 1,6
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα -,9 .9

Σύνολο Μέτρηση 59 21 80
Αναμενόμενη
μέτρηση 59,0 21,0 80,0

χ2 Τέστ

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Πήρσον χ2 .734 1 ,392
Διόρθωση συνέχειας ,339 1 ,560
Λόγος πιθανοτήτων 
Τέστ ακριβείας του 
ΦΙσερ

,759 1 ,384

,584 ,284

Γραμμική συσχέτιση ,725 1 ,395
Ν των εγκύρων 
περιπτώσεων 80
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10. Συσχέτιση της επιμόρφωσης που έχουν λάβει συνολικά οι εκπαιδευτικοί και της 
ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην σχολική πράξη

Συνοπτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

Περιπτώσεις
•Εγκυρες Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Κωδ επιμόρφωσης 
* Ενσωμάτωση στη 
σχολική πράξη

80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Κωδ επιμόρφωσης * Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη

Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη
Καθόλου,
σπάνια,

περιστασιακά

Συχνά, Σχεδόν 
πάντα, όλη την 

ώρα Σύνολο
Κωδ επιμόρφωσης 10,00 Μέτρηση 20 3 23

Αναμενόμενη
μέτρηση 17,0 6,0 23,0

Υπόλοιπα 3,0 -3,0
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα 1,7 -1,7

20,00 Μέτρηση 22 8 30
Αναμενόμενη
μέτρηση 22,1 7,9 30,0

Υπόλοιπα -,1 ,1
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα -,1 ,1

30,00 Μέτρηση 17 10 27
Αναμενόμενη
μέτρηση 19,9 7,1 27,0

Υπόλοιπα -2,9 2,9
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα -1,6 1,6

Σύνολο Μέτρηση 59 21 80
Αναμενόμενη
μέτρηση 59,0 21,0 80,0

Τέστ χ2

Τιμές df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Πήρσον χ2 3,698 2 ,157
Λόγος πιθανοτήτων 3,904 2 ,142
Γραμμική συσχέτιση 3,626 1 ,057
Ν των εγκύρων 
περιπτώσεων 80
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11. Συσχέτιση της κατοχής υπολογιστή στο σπίτι με την ενσωμάτωσή του στη 
σχολική πράξη.

Συνοπτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

Περιπτώσεις
Έγκυρες Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Κατοχή Η/Υ στο σπίτι 
* Ενσωμάτωση στη 
σχολική πράξη

80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Κατοχή Η/Υ στο σπίτι * Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη

Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη
Καθόλου,
σπάνια,

περιστασιακά

Συχνά, Σχεδόν 
πάντα, όλη την 

ώρα Σύνολο
Κατοχή Η/Υ 
στο σπίτι

Όχι Αναμενόμενη
μέτρηση 9,6 3,4 13,0

Υπόλοιπα ,4 -.4
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα ,3 *,3

Ναί Αναμενόμενη
μέτρηση 49,4 17,6 67,0

Υπόλοιπα -.4 .4
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα -,3 ,3

Σύνολο Αναμενόμενη
μέτρηση 59,0 21,0 80,0

Τέστ χ2

Τιμές df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Πήρσον χ2 ,081 1 ,776
Διόρθωση συνέχειας ,000 1 1,000
Λόγος πιθανοτήτων 
Τεστ ακρίβειας του 
Φίσερ

,083 1 ,774

1,000 ,539

Γραμμική συσχέτιση ,080 1 ,778
Ν των εγκύρων 
περιπτώσεων 80
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12. Συσχέτιση της ύπαρξης υπολογιστού στο Τ.Ε. και ενσωμάτωσης της τεχνολογίας 
στο σχολείο. Ερώτηση 34 του ερωτηματολογίου.

Συνοπτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

Περιπτώσεις
1Εγκυρες Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Διάθεση Η/Υ στο Τ.Ε 
* Ενσωμάτωση στη 
σχολική πράξη

80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Διάθεση Η/Υ στο Τ.Ε * Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη

Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη
Καθόλου,
σπάνια,

περιστασιακά

Συχνά, Σχεδόν 
πάντα, όλη την 

ώρα Σύνολο
Διάθεση 
Η/Υ στο

Όχι Αναμενόμενη
μέτρηση 35,4 12,6 48,0

Τ.Ε Υπόλοιπα 9,6 -9,6
Προσαρμοσμένα
υπόποιπα 5,0 -5,0

Ναί Αναμενόμενη
μέτρηση 23,6 8,4 32,0

Υπόλοιπα -9,6 9,6
Προσαρμοσμένα
υπόποιπα -5,0 5,0

Σύνολο Αναμενόμενη
μέτρηση 59,0 21,0 80,0

Τέστ χ2

Τιμές df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Πήρσον χ2 24,794 1 ,000
Διόρθωση συνέχειας 22,279 1 ,000
Λόγος πιθανοτήτων 25,801 1 ,000
Τεστ ακρίβειας του 
Φίσερ ,000 ,000

Γραμμική συσχέτιση 
Ν των εγκύρων 
περιπτώσεων

24,484

80

1 ,000
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13. Συσχέτιση της ύπαρξης λογισμικού στο Τ. Ε και της ενσωμάτωσης της 
τεχνολογίας στην σχολική πράξη. Ερώτηση 33 του ερωτηματολογίου

Συνοπτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

Περιπτώσεις
Έγκυρες Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Διάθεση λογισμικού στο 
Τ.Ε * Ενσωμάτωση στη 
σχολική πράξη

80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Διάθεση λογισμικού στο Τ.Ε * Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη

Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη
Καθόλου,
σπάνια,

περιστασιακά

Συχνά, Σχεδόν 
πάντα, όλη την 

ώρα Σύνολο
Διάθεση λογισμικού 
στο Τ.Ε

Όχι Αναμενόμενη
μέτρηση 51,6 18,4 70,0

Υπόλοιπα 3,4 -3,4
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα 2,6 -2,6

Ναί Αναμενόμενη
μέτρηση 7,4 2,6 10,0

Υπόλοιπα -3,4 3,4
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα -2,6 2,6

Σύνολο Αναμενόμενη
μέτρηση 59,0 21,0 80,0

Τέστχ2

Τιμές df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Πήρσον χ2 6,724 1 ,010
Διόρθωση συνέχειας 4,880 1 ,027
Λόγος πιθανοτήτων 
Τεστ ακρίβειας του 
Φίσερ

5,903 1 ,015

,018 ,018

Γραμμική συσχέτιση 6,640 1 ,010
Ν των εγκύρων 
περιπτώσεων 80
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14. Συσχέτιση της μεταβλητής “άλλο πτυχίο” με την ενσωμάτωση των υπολογιστών 
στην διδασκαλία

Συνοπτικά αποτελέσματα επεξεργασίας

Περιπτώσεις
Έγκυρες Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Άλλο Πτυχίο * 
Ενσωμάτωση στη 
σχολική πράξη

79 98,8% 1 1,3% 80 100,0%

Άλλο Πτυχίο * Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη

Ενσωμάτωση στη σχολική πράξη
Καθόλου,
σπάνια,

περιστασιακά

Συχνά, Σχεδόν 
πάντα, όλη την 

ώρα Σύνολο
Άλλο Πτυχίο Όχι Αναμενόμενη

μέτρηση 25,7 9,3 35,0

Υπόλοιπα -2,7 2.7
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα -1.4 1,4

Ναί Αναμενόμενη
μέτρηση 32,3 11,7 44,0

Υπόλοιπα 2,7 -2,7
Προσαρμοσμένα
υπόλοιπα 1,4 -1,4

Σύνολο Αναμενόμενη
μέτρηση 58,0 21,0 79,0

Τέστ χ2

Τιμές df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Πήρσον χ2 1,911 1 ,167
Διόρθωση συνέχειας 1,268 1 ,260
Λόγος πιθανοτήτων 
Τεστ ακρίβειας του 
Φίσερ

1,903 1 ,168

,204 ,130

Γραμμική συσχέτιση 1,887 1 ,170
Ν των εγκύρων 
περιπτώσεων 79
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15. Πίνακας Φύλου των Ειδικών δασκάλων και της φοίτησής τους σε Διδασκαλείο 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τμήμα Ειδικής Αγωγής).

Σύνοψη

Κελιά
________ ΐ!Μές_________ Λάθη Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Φύλλο * Πτυχίο 
διδασκαλείου 80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Φύλλο * Πτυχίο διδασκαλείου

Πτυχίο διδασκαλείου
ΣύνολοΌχι Ναι

Φύλλο Άνδρας
στο σύνολο

10,3%
5.0%

89,7%
43,8%

100,0%
48,8%

Γυναίκα
στο σύνολο

4,9%
2,5%

95,1%
48,8%

100,0%
51,3%

Σύνολο 7,5%
100,0%

92,5%
100,0%

100,0%
100,0%

16. Πίνακας Φύλου των εκπαιδευτικών με την κατοχή άλλου πτυχίου

Σύνοψη

Κελιά
Τιυές Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσαστά Ν Ποσαστά Ν Ποσαστά
Φύλλο * Άλλο Πτυχίο 79 98,8% 1 1,3% 80 100,0%

Φύλλο * Άλλο Πτυχίο

Άλλο Πτυχίο
ΣύνολοΌχι Ναί

Φύλλο Άνδρας 15,2% 34,2% 49,4%
Γ υναίκα 29,1% 21,5% 50,6%

Σύνολο 44,3% 55,7% 100,0%
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17. Πίνακας του Φύλου των Ειδικών εκπαιδευτικών και της προϋπηρεσίας τους

Σύνοψη

Περιπτώσεις
________ Τιμές_________ Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Φύλλο * Χρόνια υπηρεσίας 80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Φύλλο * Χρόνια υπηρεσίας

% of Total
Χρόνια υπηρεσίας

ΣύνολοΑπό 0-10 έτη Από 11-20 έτη Από 21-30 έτη
Πάνω από 

30 έτη
Φύλλο Άνδρας 26,3% 22,5% 48,8%

Γ υναίκα 5,0% 33,8% 10,0% 2,5% 51,3%
Σύνολο 5,0% 60,0% 32,5% 2,5% 100,0%

18. Πίνακας του Φύλου των Ειδικών δασκάλων και της ηλικίας τους

Σύνοψη

Περιπτώσεις
Τιυές Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Φύλλο * Ηλικία 80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Φύλλο * Ηλικία

Ηλικία

Σύνολο20-35 ετών 36-45 ετών 46-55 ετών
Πάνω από 

55 ετών
Φύλλο Άνδρας 28,8% 18,8% 1,3% 48,8%

Γ υναίκα 3,8% 36,3% 11,3% 51,3%
Σύνολο 3,8% 65,0% 30,0% 1,3% 100,0%
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19. Πίνακας του Φύλου των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και της επιμόρφωσής 
τους στο πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"

Περιπτώσεις
Τιμές_________ Δεν απάντησαν Σύνολο

Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά Ν Ποσοστά
Φύλλο * Επιμόρφωση 
της Κ.Τ.Π 80 100,0% 0 ,0% 80 100,0%

Φύλλο * Επιμόρφωση της Κ.Τ.Π

Επιμόρφωση της Κ.τ.Π
ΣύνολοΟχι Ναί

Φύλλο Άνδρας 13,8% 35,0% 48,8%
Γ υναίκα 17,5% 33,8% 51,3%

Σύνολο 31,3% 68,8% 100,0%


