Μαθητές µε αναπηρίες και ΤΠΕ.
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Εισαγωγή
Η ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του
λογισµικού τους επηρέασε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και
µεταξύ αυτών και την Εκπαίδευση. Καθώς όµως η συστηµατική Εκπαίδευση
αποτελεί για όλες τις ανεπτυγµένες χώρες κοινωνικό αγαθό, θεωρείται αυτονόητο το
δικαίωµα όλων ανεξαιρέτως των ατόµων στην πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες
ηλεκτρονικές εφαρµογές. Στο πλαίσιο αυτό, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών, στοχεύοντας στην ηλεκτρονική ενσωµάτωση, έχουν δηµιουργήσει µια
σειρά ψηφιακών βοηθηµάτων, ώστε να διευκολυνθεί η προσβασιµότητα και σε
εκείνα τα άτοµα τα οποία αντιµετωπίζουν κάποιας µορφής αναπηρία. Συγκεκριµένα,
ειδικά ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και κατάλληλα σχεδιασµένα λογισµικά, υποστηρίζουν
µαθητές µε προβλήµατα στην κίνηση, στην όραση, στην οµιλία και στην ακοή µε
αποτέλεσµα να έχουν πλέον και αυτοί τη δυνατότητα στη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή και των εφαρµογών του.
Λέξεις κλειδιά
Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ), Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), προσβασιµότητα, ηλεκτρονική προσβασιµότητα, κοινωνία της πληροφορίας,
τεχνολογίες υποστήριξης, εγκεφαλική παράλυση, Εναλλακτικά πληκτρολόγια,
Μαθητές µε αναπηρίες
Ως µαθητές µε αναπηρίες ή άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ), όπως τείνει να
επικρατήσει ο όρος τόσο στον καθηµερινό λόγο όσο και στη βιβλιογραφία,
προσδιορίζουµε εκείνα τα άτοµα τα οποία εµφανίζουν περιορισµό της κοινής
δραστηριότητας στο λόγο, στο έργο ή στην άµεση αντίληψη λόγω σωµατικής ή
πνευµατικής βλάβης (wikipedia, 2016). Λόγω της ευρύτητας του συγκεκριµένου
ορισµού και της προσπάθειας για προσδιορισµό και καθιέρωση ενός κοινά
αποδεκτού όρου για αναπηρία, η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ) έχει
σχεδιάσει ως σήµερα δύο συστήµατα ταξινόµησης της αναπηρίας. Το αρχικό ICIDH
(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) και το πιο
πρόσφατο ICIDH-2 (International Classification of Impairments, Activities and
Participation) που σχεδιάστηκε µε στόχο να βελτιώσει το πρώτο στη βάση των νέων
γνώσεων και ερευνητικών δεδοµένων απόψεων και των αποκτηµένων
εµπειριών(aspergerhellas, 2015). .
Σύµφωνα µε το πρώτο πλαίσιο ταξινόµησης, η αναπηρία προσδιορίζεται από
τρία
ξεχωριστά,
αλλά
αλληλοσυνδεόµενα
µεταξύ
τους
µέρη:
α)Τη
βλάβη (impairment), που αναφέρεται σε οποιαδήποτε απώλεια ή ανεπάρκεια
ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατοµικής δοµής ή λειτουργίας, β) Την αναπηρία
(disability) , που προκύπτει από µια βλάβη, και αφορά σε οποιονδήποτε περιορισµό
ή έλλειψη ικανότητας προς εκτέλεση µιας δραστηριότητας κατά τρόπο που θεωρείται
οµαλό για έναν άνθρωπο, και γ) Τη µειονεξία (handicap), που προκύπτει από µια
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βλάβη ή αναπηρία και σχετίζεται µε ένα µειονέκτηµα που σε ένα δεδοµένο άτοµο
περιορίζει ή εµποδίζει την εκπλήρωση ενός ρόλου.
Σύµφωνα µε το δεύτερο πλαίσιο ταξινόµησης, το ICIDH-2, η αναπηρία
αποτελεί έναν ευρύτερο όρο που καλύπτει τρεις επιµέρους διαστάσεις: α) Τις
σωµατικές δοµές και λειτουργίες, που συνδέονται µε µια βλάβη, µια απώλεια ή
ανεπάρκεια της σωµατικής δοµής ή της φυσιολογικής ή και ψυχολογικής λειτουργίας,
β) Τις ατοµικές δραστηριότητες, που αναφέρονται στη φύση ή και στην έκταση της
λειτουργικότητας σε επίπεδο ατόµου, όπως πχ η αυτοεξυπηρέτηση, και γ) Τη
συµµετοχή στην κοινωνία, που αφορά στη φύση, στην ποιότητα ή και στην έκταση
της συµµετοχής του ατόµου σε καθηµερινές καταστάσεις που έχουν σχέση µε
κοινωνικές δραστηριότητες και ανάγκες, όπως πχ η απόκτηση άδειας οδήγησης κλπ.
(aspergerhellas, 2015)
Στα ανωτέρω πλαίσια αντίληψης της Π.Ο.Υ. κινήθηκε και η ελληνική Πολιτεία
στην προσπάθειά της τόσο για τον νοµικό προσδιορισµό της έννοιας της αναπηρίας,
όσο και για την προστασία, υποστήριξη και συστηµατική εκπαίδευση των ΑµεΑ.
Συγκεκριµένα, είναι σήµερα σε ισχύ δύο σχετικά νοµοθετήµατα: ο Νόµος 2817/2000
και ο Νόµος 3699/2008.
Σύµφωνα µε τον πρώτο Νόµο, ως άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
προσδιορίζονται εκείνα που έχουν:
α) νοητική ανεπάρκεια ή ανωριµότητα,
β) ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα όρασης ή ακοής,
γ) σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα ή προβλήµατα υγείας,
δ) προβλήµατα λόγου και οµιλίας,
ε) ειδικές δυσκολίες στη µάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία,
στ) σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι
παρουσιάζουν αυτισµό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τον Νόµο 3699/2008, "µαθητές µε αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισµένη περίοδο της
σχολικής τους ζωής εµφανίζουν σηµαντικές δυσκολίες µάθησης εξαιτίας
αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβληµάτων, ψυχικών και
νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύµφωνα µε τη διεπιστηµονική αξιολόγηση,
επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και µάθησης. Στους µαθητές
µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι
παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί,
αµβλύωπες µε χαµηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),
κινητικές αναπηρίες, χρόνια µη ιάσιµα νοσήµατα, διαταραχές οµιλίας-λόγου, ειδικές
µαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία,
δυσορθογραφία, σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής µε ή χωρίς υπερκινητικότητα,
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσµα αυτισµού), ψυχικές διαταραχές και
πολλαπλές αναπηρίες".
Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως τα δύο ανωτέρω νοµοθετήµατα κινούνται στο
ευρύτερο πνεύµα που έχει εισαχθεί µε τον Νόµο-Πλαίσιο 1566/1985, νόµος που
εξακολουθεί να διέπει τη δοµή και τη λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπου στο άρθρο 32 και στο Κεφάλαιο της Ειδικής
Αγωγής ως άτοµα µε ειδικές ανάγκες "θεωρούνται τα πρόσωπα τα οποία από
οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίες ή
διαταραχές στη γενικότερη ψυχοσωµατική κατάσταση ή στις επιµέρους λειτουργίες
τους και σε βαθµό που δυσκολεύεται ή παρεµποδίζεται σοβαρά η παρακολούθηση
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της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα ένταξής τους στην
παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους µε το κοινωνικό σύνολο".
Σε ό,τι αφορά στην έκταση του ζητήµατος, στο ποσοστό δηλαδή εµφάνισης
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα ΑµεΑ, αυτό, σύµφωνα µε σχετικό κείµενο
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανέρχεται στο 15% περίπου του
γενικού πληθυσµού της Ευρώπης (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,2005,σελ.2).
Σύµφωνα µε άλλες πηγές, το ποσοστό αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο
10% περίπου του πληθυσµού, που σε απόλυτους αριθµούς σηµαίνει πως 37
περίπου εκατοµµύρια πολιτών της Ένωσης αντιµετωπίζουν διαφόρων ειδών
δυσκολίες που τους κατατάσσουν στην κατηγορία των ΑµεΑ. Στο ίδιο περίπου
επίπεδο θεωρείται πως βρίσκεται και το αντίστοιχο ποσοστό στη Χώρα µας µε
συνέπεια ένα εκατοµµύριο περίπου συµπολίτες µας να ανήκουν στην κατηγορία
αυτή (πηγή: http://www.noesi.gr). Επίσηµα στοιχεία για τον ακριβή αριθµό των ΑµεΑ
στη Χώρα µας αναµένεται να έχουµε το προσεχές διάστηµα από την ΕΛΣΤΑΤ η
οποία συνεργάζεται µε την ΕΣΑΜΕΑ γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό (esamea, 2015).
Σε κάθε περίπτωση όµως, τα προαναφερόµενα ποσοστά είναι πάρα πολύ υψηλά και
ως εκ τούτου απαιτούν την ενεργοποίηση όλων προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
των µέσων και των υποδοµών µε κύριο στόχο τη διασφάλιση, στον υψηλότερο
δυνατό βαθµό, της απρόσκοπτης ένταξης των ατόµων αυτών και πρωτίστως των
µαθητών, στην κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή.
Ηλεκτρονική προσβασιµότητα
Με τον γενικό όρο "προσβασιµότητα" προσδιορίζουµε κυρίως το δικαίωµα
όλων των ανθρώπων να προσεγγίζουν και να χρησιµοποιούν µε αυτονοµία και
άνεση τις παρεχόµενες υποδοµές και υπηρεσίες, καθώς και τα κάθε είδους αγαθά
(disabled, 2015). Αναφερόµενοι όµως στα ΑµεΑ, ο συγκεκριµένος όρος
νοηµατοδοτείται κατά τρόπο διαφορετικό από τον συνήθη, καθώς πέρα από το
αυτονόητο δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης των υποδοµών και των υπηρεσιών,
σηµαίνει και την ύπαρξη µιας σειράς ειδικών και αναγκαίων προϋποθέσεων που
επιτρέπουν στο άτοµο µε αναπηρία να βελτιώσει, στον υψηλότερο δυνατό βαθµό, τις
συνθήκες συµµετοχής του στην καθηµερινή, επαγγελµατική και κοινωνική ζωή.
Και ενώ παραδοσιακά ή έννοια της προσβασιµότητας, ακόµα και για τα ΑµεΑ
αναφερόταν κυρίως στη δυνατότητα της προσπέλασης και κίνησης σε ένα χώρο και
συγκεκριµένα στο δοµηµένο περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της ραγδαίας
εξέλιξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), η έννοια
της προσβασιµότητας προσδιορίζεται και από την πρόσθετη δυνατότητα των ΑµεΑ
στην αξιοποίηση και χρήση όλων των σχετικών εφαρµογών και υπηρεσιών, καθώς
και των αλληλεπιδραστικών συστηµάτων (prosvasi-amea, 2015). Αυτή η νέα
θεώρηση των αναγκών και των δικαιωµάτων των ΑµεΑ είχε ως συνέπεια την
εισαγωγή και καθιέρωση του ειδικού όρου "ηλεκτρονική προσβασιµότητα" µε
στόχο όχι µόνο την περιγραφή, αλλά και την άρση όλων των τεχνικών εµποδίων που
µπορεί να αποκλείουν ένα άτοµο από τις ΤΠΕ. Η αναγκαιότητα µάλιστα για τη λήψη
όλων των απαραίτητων µέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί για όλους ανεξαιρέτως τους
πολίτες η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών
και να επιτευχθεί η λεγόµενη "ηλεκτρονική ενσωµάτωση", οδήγησε την
Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης-Πράξης (COM/2005425/13-11-2005) ώστε
να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη στην προώθηση
πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις ΤΠΕ (eur-lex.europa, 2015).
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Ανάλογη ήταν και η νοµοθετική πρωτοβουλία του Αµερικανικού Κογκρέσου το 1998,
όταν µε ειδικό νόµο υποχρεώθηκαν οι οµοσπονδιακές υπηρεσίες να κάνουν τις ΤΠΕ
προσβάσιµες στα ΑµεΑ, αναγνωρίζοντας ότι η απουσία προσβασιµότητας θέτει
εµπόδια στην ικανότητα και το δικαίωµα του ατόµου να εντοπίζει και να λαµβάνει
πληροφορία εύκολα και γρήγορα. Μάλιστα, στον ίδιο νόµο (Section 508) οι
υπηρεσίες αυτές οφείλουν να παρέχουν σε υπαλλήλους και κοινό µε αναπηρίες
πληροφορία συγκρίσιµη µε εκείνη στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υπόλοιποι
(dgavalas, 2015).
Τεχνολογίες υποστήριξης της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας
Για να ικανοποιηθεί όµως ο όρος της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας και να
καταστεί δυνατή η πρόσβαση όλων των ΑµεΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι
αναγκαίος ο σχεδιασµός και η δηµιουργία µιας σειράς σχετικών τεχνολογικών µέσων
που θα επέτρεπαν στα άτοµα µε διαφόρων ειδών αναπηρίες να χρησιµοποιούν
χωρίς φραγµούς και αναλόγως του είδους και του βαθµού δυσκολίας τις σύγχρονες
ηλεκτρονικές τεχνολογίες και υπηρεσίες. Έτσι, αναπτύχθηκαν οι λεγόµενες
"τεχνολογίες υποστήριξης" που είναι βασισµένες στις τεχνολογίες του Η/Υ, της
ασύρµατης επικοινωνίας, της ροµποτικής και της εικονικής πραγµατικότητας. Στην
ουσία πρόκειται για ένα ευρύ φάσµα σύγχρονων υπηρεσιών, συσκευών και
εφαρµογών λογισµικού που διευκολύνουν την επικοινωνία και την κίνηση των ΑµεΑ.
Στο πλαίσιο αυτό οι ΤΠΕ παρέχουν στα άτοµα µε αναπηρίες τρεις τύπους
πρόσβασης: τη Φυσική, τη Γνωστική και την Υποστηρικτική (Ταïλαχίδης, 2014).
Στη Φυσική πρόσβαση, οι ΤΠΕ υποστηρίζουν την πρόσβαση σε µαθητές µε
κινητικές αναπηρίες µε τρόπο ώστε αυτοί να µπορούν να χρησιµοποιούν έναν Η/Υ
µε το κεφάλι, µε άλλο µέρος του σώµατός τους ή ακόµα και µε την κίνηση του
βλεφάρου. Στα πλαίσιο αυτό και ανάλογα µε τη φύση της αναπηρίας, η
προσβασιµότητα µπορεί να διασφαλισθεί µε ειδικούς διακόπτες που διευκολύνουν
την κίνηση, µε ειδικά φωνητικά προγράµµατα που υποκαθιστούν τη
δακτυλογράφηση κλπ. Ακόµα και σε µαθητές που είναι τυφλοί, κωφοί ή δεν µπορούν
να µιλήσουν οι ΤΠΕ προσφέρουν ειδικά λογισµικά που τους επιτρέπουν την
πρόσβαση σε όλες τις χρήσεις του Η/Υ, ακόµα και το "σερφάρισµα" στο διαδίκτυο.
Στη Γνωστική πρόσβαση, οι ΤΠΕ µέσα από σύγχρονα εκπαιδευτικά
προγράµµατα που συνδυάζουν κίνηση, ήχο και εικόνα µπορούν να υποστηρίξουν
αποτελεσµατικά τον µαθητή που, πέρα από την ύπαρξη κάποιας σωµατικής
αναπηρίας, αντιµετωπίζει και δυσκολίες στη µάθηση. Τα προγράµµατα αυτά
εστιάζουν κυρίως στους εναλλακτικούς τρόπους κατάκτησης των µηχανισµών
γραφής και ανάγνωσης.
Στην Υποστηρικτική πρόσβαση, οι ΤΠΕ βοηθούν τον µαθητή µε σοβαρές
µαθησιακές δυσκολίες οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως στην ορθογραφία ή και στην
καλογραµµένη γραφή (δυσλεξία, δυσγραφία κ.ά). Στο πλαίσιο αυτό, τα
ενσωµατωµένα σε όλους τους Η/Υ προγράµµατα αυτόµατου ορθογραφικού ελέγχου
και επεξεργασίας κειµένου δηµιουργούν ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό
υποστηρικτικό περιβάλλον επιτρέποντας τον µαθητή να εργάζεται και να προχωρά
χωρίς άγχος, µε τον δικό του ρυθµό και κυρίως χωρίς το φόβο της τιµωρίας
(∆ιαµαντόπουλος, 2014)
Στο πλαίσιο αυτό και µε βάση τη φύση των ιδιαίτερων προβληµάτων των
µαθητών-ΑµεΑ, οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής προσβασιµότητας θα µπορούσαν να
έχουν µια αντίστοιχη µε το πρόβληµα οµαδοποίηση. Με τον τρόπο αυτό, µπορούµε
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να διακρίνουµε τις τεχνολογίες υποστήριξης σ' εκείνες που αναφέρονται στις
κινητικές ανεπάρκειες-αναπηρίες, σ' εκείνες που υποστηρίζουν µαθητές µε
προβλήµατα όρασης, στα εναλλακτικά πληκτρολόγια που αφορούν σε ποικίλα
προβλήµατα στη χρήση των Η/Υ, καθώς και στους browsers που βοηθούν τους
µαθητές µε αναπηρία στη χρήση του διαδικτύου. Αναλυτικότερα:
Τεχνολογίες υποστήριξης σε κινητικές αδυναµίες
Στην κατηγορία των µαθητών-ΑµεΑ µε σοβαρές κινητικές αδυναµίες
συγκαταλέγονται και αυτοί των οποίων οι δυσλειτουργίες αποδίδονται σε
εγκεφαλική παράλυση. Πρόκειται για µια από τις πιο σοβαρές νευροαναπτυξιακές
διαταραχές που οφείλεται σε βλάβη ή ατελή ανάπτυξη περιοχών του εγκεφάλου που
ρυθµίζουν, συντονίζουν και ελέγχουν τις κινήσεις και την ισορροπία του σώµατος.
Ως προς την έκταση του προβλήµατος, διεθνείς στατιστικές αναφέρουν πως αυτό
εµφανίζεται σε ποσοστά 1,2-2‰ ενώ στη χώρα µας υπολογίζεται πως κάθε χρόνο
100-120 παιδιά γεννιούνται µε πρόβληµα εγκεφαλικής παράλυσης (eps-ath, 2016).
Για τους µαθητές αυτούς που, κατά κανόνα, είναι αδύνατον να
χρησιµοποιήσουν κατά βούληση και αποτελεσµατικά τα χέρια ή και το κεφάλι τους,
έχει κατασκευαστεί το σύστηµα eye tracking (ή eyegaze). Πρόκειται για ένα
εξελιγµένο ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο επιτρέπει τη χρήση του υπολογιστή µέσα
από την κίνηση των µατιών. Συγκεκριµένα, µια ενσωµατωµένη ειδική κάµερα
ανιχνεύει την προσήλωση του µατιού πάνω σε ειδικά τετράγωνα πλήκτρα ελέγχου
που εµφανίζονται στην οθόνη και είναι αντίστοιχα µε αυτά του κλασικού
πληκτρολογίου. Στη συνέχεια, ένα σύνθετο πρόγραµµα, το οποίο επεξεργάζεται την
εικόνα που κοιτάει το άτοµο, προσλαµβάνει την κίνηση αυτή ως κίνηση επιλογής. Με
τον τρόπο αυτό η κίνηση του µατιού αντικαθιστά το κλασικό πάτηµα ενός κουµπιού
µε το χέρι και το άτοµο µε εγκεφαλική παράλυση µπορεί, µέσα από κατάλληλες
προεκτάσεις του συστήµατος, να γράψει ένα κείµενο, να χρησιµοποιήσει το
τηλέφωνο, να σερφάρει στο ίντερνετ κλπ. Στα πλεονεκτήµατα του συστήµατος αυτού
συγκαταλέγονται η απαλλαγή του ατόµου από την ανάγκη χρήσης του σώµατος
(χεριού ή κεφαλιού), καθώς και η δυνατότητα µεταφοράς του αρκεί αυτό να είναι
τοποθετηµένο πάνω σε table-top. Μειονέκτηµα αποτελεί η πιθανότητα ύπαρξης
άβουλων κινήσεων των µατιών και η αδυναµία του χρήστη να κρατάει το κεφάλι του
σταθερό σε µια συγκεκριµένη θέση. Καταγράφεται όµως µια διαρκής προσπάθεια
των εταιριών κατασκευής τέτοιων προγραµµάτων να ελαχιστοποιήσουν αυτούς τους
παράγοντες µε αποτέλεσµα οι νέες εκδόσεις να γίνονται όλο και πιο επιτυχείς
(Γαλάνη, 2004).
Για µαθητές οι οποίοι αντιµετωπίζουν µικρότερης έντασης κινητικά
προβλήµατα απ' ότι τα άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση και εποµένως είναι σε θέση
να χρησιµοποιούν κάποια µέρη του σώµατός τους, τα Windows προσφέρουν µια
σειρά από αξιόλογα βοηθήµατα όπως: τα Εικονικά Πληκτρολόγια για να γράφουµε
µε ένα απλό ποντίκι, τα Ασύγχρονα Πλήκτρα που διευκολύνουν τη χρήση του
πληκτρολογίου µε το ένα χέρι, το Φίλτρο Πλήκτρων που βοηθά στο να
"αγνοούνται" τα σύντοµα ή επαναλαµβανόµενα πατήµατα των πλήκτρων, τα
Πλήκτρα Ποντικιού που επιτρέπουν τη χρήση αριθµοπινακίδας για τον έλεγχο του
δείκτη του ποντικιού, η λειτουργία FAX χωρίς εξωτερική συσκευή, καθώς επίσης και
το βοήθηµα Εναλλαγή Πλήκτρων το οποίο προκαλεί την παραγωγή ενός ήχου
κάθε φορά που πατάµε τα πλήκτρα CAPS LOCK, NUM LOCK και SCROLL LOCK.
Από τα προαναφερόµενα βοηθήµατα που µας προσφέρουν τα Windows εξαιρετικά
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χρήσιµο θεωρείται το πρόγραµµα "Πληκτρολόγιο Οθόνης" µε το οποίο εµφανίζεται
στην οθόνη του υπολογιστή ένα εικονικό πληκτρολόγιο που επιτρέπει στους µαθητές
µε κινητικά προβλήµατα να πληκτρολογούν δεδοµένα µε τη βοήθεια ενός ποντικιού
ή ενός joystick. Με το συγκεκριµένο βοήθηµα ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να
προβάλει στην οθόνη είτε ένα τυπικό πληκτρολόγιο είτε ένα εκτεταµένο που
συµπεριλαµβάνει και το αριθµητικό του τµήµα. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιήσει τη
δυνατότητα "Ήχος κλικ" προσθέτοντας ένα ακουστικό κλικ κατά την επιλογή ενός
πλήκτρου, όπως και τη δυνατότητα "Πάντα σε πρώτο πλάνο" για να παραµένει το
πληκτρολόγιο ορατό στην οθόνη όταν ο χρήστης µεταβαίνει από ένα πρόγραµµα ή
ένα παράθυρο σε ένα άλλο. Η εφαρµογή του προγράµµατος "Πληκτρολόγιο Οθόνης"
των Windows (Window's on-screen keyboards) δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες
δυσκολίες, αφού µέσα από τα απλά βήµατα στα Windows XP: Έναρξη Προγράµµατα - Βοηθήµατα - Άτοµα µε ειδικές ανάγκες - Πληκτρολόγιο Οθόνης, ο
χρήστης µπορεί εύκολα να ανοίξει και να εφαρµόσει το βοήθηµα. Σήµερα, πέρα από
το Window's on-screen keyboards είναι διαθέσιµη επίσης και µια σειρά άλλων
πληκτρολογίων οθόνης όπως τo On-screen virtual keyboard, τo Softype, τo Visual
dynamic keyboard (VDK), τo WiVik, τo Click-n-Type κλπ. (Βελλίδου, 2004)
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η εφαρµογή του
Πληκτρολογίου Orbi Touch που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει άτοµα µε µειωµένο
µυïκό τόνο στα χέρια, µε δυσκολίες στην κίνηση των καρπών, µε µειωµένη
λειτουργία των δακτύλων και γενικότερες αναπηρίες στα άνω άκρα. Το Orbi Touch,
ως προϊόν µακροχρόνιας έρευνας, είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο που καταργεί
εντελώς την κίνηση των δακτύλων κατά την πληκτρολόγηση, ενώ µειώνει σηµαντικά
την ανάγκη κίνησης του καρπού και της παλάµης. Σχεδιαστικά, το συγκεκριµένο
πληκτρολόγιο είναι µια κονσόλα που φέρει στην επιφάνειά της δύο θόλους, σαν δύο
σφαιρικά εξογκώµατα, όπου ο µαθητής ακουµπά τις παλάµες του. Ο κάθε θόλος
µπορεί και κινείται προς οκτώ διαφορετικές κατευθύνσεις και έτσι διευκολύνονται οι
µεταφορικές κινήσεις χωρίς να απαιτούνται µεγάλης κλίµακας κινήσεις των χεριών.
Επίσης, οι δύο θόλοι "πατιούνται" (clicked) όπως ακριβώς και τα πλήκτρα του
ποντικιού και µε ένα συγχρονισµό τέτοιων πατηµάτων ενεργοποιούνται διάφορα
πλήκτρα όπως τα "shift", "caps lock", κ.ά. Με τις δυνατότητες αυτές και µε την
αναγκαία εξάσκηση του χρήστη στη συνδυασµένη και ταυτόχρονη κίνηση των
χεριών στους δύο θόλους γίνεται και η πληκτρολόγηση. Το συγκεκριµένο
πληκτρολόγιο είναι ιδιαίτερα εύκολο και στην εγκατάστασή του, αφού για να
λειτουργήσει συνδέεται απλά στις δύο τυπικές θύρες του πληκτρολογίου και του
ποντικιού. Η διπλή αυτή σύνδεση είναι αναγκαία καθώς το Orbi Touch καλύπτει
πλήρως όλες τις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού. (Κοντούλη, 2004)
Τεχνολογίες υποστήριξης σε προβλήµατα όρασης
Ένας µαθητής µε προβλήµατα όρασης ή οπτικής οξύτητας θεωρείται ΑµεΑ
(οπτική αναπηρία) στο βαθµό που η οπτική του µειονεξία συντείνει στη µη µέγιστη
απόδοσή του στον µαθησιακό τοµέα και γι' αυτό απαιτούνται ειδικά προγράµµατα,
µέθοδοι και µέσα προκειµένου να αποκτήσει γνώσεις. Για λόγους κυρίως υγείας και
πρόνοιας, οι µαθητές αυτοί διακρίνονται, µε βάση τα υφιστάµενα τεστ οπτικής
οξύτητας, σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) στους τυφλούς, όταν έχουµε συνολική
τύφλωση και β) στους µερικώς βλέποντες. (Τσιναρέλης, 2005)
Για όλους αυτούς τους µαθητές οι Νέες Τεχνολογίες προσφέρουν σήµερα µια
σειρά από βοηθητικά προγράµµατα και µέσα που δεν υποστηρίζουν µόνο τη
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γνωστική τους πρόοδο στο σχολείο, αλλά διευκολύνουν σε πολύ µεγάλο βαθµό και
την πρόσβασή τους στο χώρο των ΤΠΕ. Ένα από τα πιο γνωστά και δηµοφιλή στον
ελληνικό χώρο µέσα είναι το πρόγραµµα ανάγνωσης οθόνης Hal. Πρόκειται για ένα
βασικό εργαλείο για κάθε µαθητή µε πρόβληµα όρασης, αφού µε τη βοήθεια του
προγράµµατος σύνθεσης φωνής που περιέχει επιτυγχάνει, µέσω της κάρτας ήχου
και των ηχείων, την ανάγνωση των δεδοµένων της οθόνης του υπολογιστή.
Συγκεκριµένα, το Hal, µε την εκκίνηση των Windows, αναλαµβάνει την επικοινωνία
του µαθητή-χρήστη µε το περιβάλλον του υπολογιστή ανακοινώνοντας όχι µόνο το
πάτηµα των πλήκτρων ή τους χαρακτήρες στην οθόνη, αλλά και τα αντικείµενα του
περιβάλλοντος των Windows προσφέροντας µια ολοκληρωµένη εικόνα για τα µενού,
τους διαλόγους, τα εικονίδια και γενικά για την κατάσταση στην οθόνη (Λάλου,
2004). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα λέγαµε πως συνιστά ένα εξαιρετικό
τεχνολογικό βοήθηµα, καθώς µε την εκφώνηση κάθε κειµένου που εµφανίζεται στην
οθόνη, µε την εκφώνηση των εικονιδίων και των γραφικών και την υποστήριξη όλων
των γνωστών οθονών Braille επιτρέπει στο µαθητή µε οπτική αναπηρία να κάνει
χρήση των περισσότερων εφαρµογών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.
Ένα εξίσου σηµαντικό τεχνολογικό βοήθηµα είναι το πρόγραµµα Supernova
το οποίο σχεδιάστηκε για να επιτρέπει σε κάθε χρήστη, είτε τυφλό είτε µερικώς
βλέποντα, την πρόσβαση στο internet και την ηλεκτρονική αλληλογραφία. Το
συγκεκριµένο πρόγραµµα προσφέρει µεγέθυνση των περιεχοµένων της οθόνης του
υπολογιστή έως και 32 φορές, ανάγνωση της οθόνης µε καθαρή φωνή και
δυνατότητα απόδοσης του περιεχοµένου σε οθόνη Braille. Όπως το πρόγραµµα Hal,
έτσι και το Supernova εκφωνεί κάθε κείµενο που εµφανίζεται στην οθόνη, εκφωνεί τα
εικονίδια και τα γραφικά στοιχεία και υποστηρίζει όλες τις γνωστές οθόνες Braille.
Αντίστοιχο µε το Supernova και εξίσου εύχρηστο θεωρείται και το Πρόγραµµα Lunar
και Lunar Plus το οποίο εκφωνεί ιστοσελίδες, e-mails κ.ά. (Λάλου, 2004)
Αναγκαίο τεχνολογικό βοήθηµα για τους µαθητές µε προβλήµατα όρασης
θεωρούνται οι οθόνες και οι εκτυπωτές Braille (Braille displays και Braille
embossers) που κατασκευάζονται από διάφορες εταιρίες και διαρκώς εξελίσσονται
προσφέροντας στον χρήστη πολλές δυνατότητες σε διάφορα επίπεδα. Ενδεικτικά
αναφέρουµε τις οθόνες Satellite 570Pro και Satellite 544 της ALVA B.V., την οθόνη
Braille Voyager της Tieman κά. και τους εκτυπωτές Basic S/D, Everest, 4X4 Pro,
Braillo 200 κ.ά.
Επίσης, στα βασικά τεχνολογικά βοηθήµατα για τους µαθητές µε αναπηρίες
όρασης θα συµπεριλαµβάναµε και τα προγράµµατα µετάφρασης και µορφοποίησης
κειµένου Braille, καθώς µε τις εφαρµογές τους συµβάλλουν ουσιαστικά στην
ηλεκτρονική προσβασιµότητα αυτών των ατόµων. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα
προγράµµατα Duxbury Braille Translator (D.B.T) και το ιδιαίτερα εύχρηστο
WinBraille. (Λάλου, 2004)
Εναλλακτικά πληκτρολόγια
Παρά το γεγονός ότι µια σειρά τεχνολογικών βοηθηµάτων τροποποιούν ή
υποκαθιστούν πλήρως τα κλασικά πληκτρολόγια, όπως για παράδειγµα το
Πληκτρολόγιο Οθόνης ή τα Ασύγχρονα Πλήκτρα που προαναφέρθηκαν στην
υποστήριξη των µαθητών µε κινητικά προβλήµατα, τα Εναλλακτικά Πληκτρολόγια
(alternative keyboards) συνιστούν µια ιδιαίτερη κατηγορία βοηθηµάτων, καθώς δε
βρίσκουν εφαρµογή µόνο στα άτοµα µε κινητικές αδυναµίες ή µε περιορισµένη
όραση, αλλά και στους µαθητές µε νοητικά προβλήµατα ή µαθησιακές δυσκολίες.
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∆ηλαδή, τα πληκτρολόγια αυτά έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε τρόπο ώστε
να ικανοποιούν κάθε είδους ειδική ανάγκη του ατόµου (Παπαδοπούλου, 2004)
Στην κατηγορία αυτών των πληκτρολογίων ανήκουν τα ιδιαιτέρως
αποτελεσµατικά εναλλακτικά πληκτρολόγια Intellikeys, της Intelli Tools, µε δύο
βασικούς τύπους: τα Intellikeys Classic και τα Intellikeys USB. Πρόκειται για έξυπνα,
πρακτικά και ευπροσάρµοστα πληκτρολόγια που, χωρίς να απαιτούν κάποιο ειδικό
λογισµικό (software) επιτρέπουν τους µαθητές-ΑµεΑ να δακτυλογραφήσουν εύκολα,
να εισάγουν αριθµούς, να σερφάρουν στο διαδίκτυο κλπ. Εξίσου απλή είναι και η
χρήση τους, αφού αρκεί να τα συνδέσουµε µε ένα κλασικό πληκτρολόγιο, ενώ
µπορεί κανείς να τα µεταφέρει οπουδήποτε (πχ στο σχολείο και στο σπίτι).
Η λειτουργία αυτών των εναλλακτικών πληκτρολογίων βασίζεται στην
εφαρµογή µιας σειράς ειδικών και εύκαµπτων επικαλύψεων (overlays) που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν µε οποιοδήποτε πρόγραµµα επεξεργαστή κειµένου ή µε
λογισµικό που δέχεται στοιχεία µέσω του πληκτρολογίου. Οι ειδικές αυτές
επικαλύψεις εµφανίζουν µεγάλα πλήκτρα και µε µεγάλα διαστήµατα µεταξύ τους, τα
οποία έχουν σηµαντική χρωµατική αντίθεση ώστε να είναι εύκολο για τους µαθητές
να εντοπίζουν τα γράµµατα και τους αριθµούς της επιλογής τους. Επίσης, τα
πληκτρολόγια Intellikeys συνιστούν ιδανική λύση για µαθητές που δυσκολεύονται να
πατήσουν δύο πλήκτρα ταυτόχρονα (πχ τα πλήκτρα Ctri και Alt) ή δεν µπορούν να
χρησιµοποιήσουν το ποντίκι, ενώ η ιδιαίτερη αξία τους θα λέγαµε πως σχετίζεται και
µε το ότι µπορούν, ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας, να χρησιµοποιηθούν µε το
χέρι, το πόδι ή τη µύτη του µαθητή (Παπαδοπούλου, 2004).
Ιδιαίτερα εύχρηστο και αποτελεσµατικό θεωρείται επίσης το εναλλακτικό
πληκτρολόγιο HELPKEYS. Πρόκειται για ένα προγραµµατιζόµενο πληκτρολόγιο
που µέσα από τη δηµιουργία επιφανειών µε λειτουργίες µπορεί να ανταποκριθεί
τόσο στις απαιτήσεις του χρήστη, όσο και στις απαιτήσεις διαφορετικών λογισµικών
και προγραµµάτων. Το HELPKEYS υποστηρίζει σήµερα ένα ευρύ φάσµα
δυσκολιών, όπως οι κινητικές, οπτικές και αναπτυξιακές δυσκολίες (prosvasi-amea,
2016)
Browsers
Όπως είναι γνωστό, η πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται µε διάφορους
πλοηγητές που έχουν µεγάλη διάδοση και εύκολη χρήση και είναι γνωστοί στη
γλώσσα των υπολογιστών µε τον κοινό όρο "browsers". Όσο εύκολοι κι αν είναι
όµως στη χρήση τους αυτοί οι πλοηγητές, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε την
ίδια ευκολία από τα ΑµεΑ που έχουν ανάγκη από απλά και υποστηρικτικά εργαλεία,
ανάλογα µε το είδος και το βαθµό της αναπηρίας τους. Για το λόγο αυτό, άτοµα µε
νοητικά προβλήµατα, µε κινητικές αναπηρίες, µε προβλήµατα στην όραση ή την
ακοή χρησιµοποιούν εναλλακτικούς browsers που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
καθεµιά από τις προαναφερόµενες κατηγορίες. Μεταξύ των πολλών πλοηγητών που
είναι στη διάθεση των χρηστών-ΑµεΑ αναφέρουµε ενδεικτικά τους κάτωθι:
Browser Brookes Talk: Σχεδιάστηκε από το Oxford Brookes University µε
στόχο να διευκολύνει άτοµα µε προβλήµατα όρασης (τυφλά ή µερικώς βλέποντα)
µέσα από ένα πρόγραµµα παραγωγής οµιλίας και µεγέθυνσης της οθόνης. Επίσης
παρέχει ένα διαµορφώσιµο µεγάλο παράθυρο κειµένων και έναν τυποποιηµένο
οπτικό browser για διευκόλυνση των χρηστών. Ο συγκεκριµένος browser προσφέρει
και πρόσθετες λειτουργίες ανίχνευσης όπως κατάλογο τίτλων, κατάλογο συνδέσεων,
κατάλογο αποσπασµατικών λέξεων, περίληψη σελίδων κ.ά.
8

Βrowser PW WebSpeak: Απευθύνεται, όπως και ο προηγούµενος, σε άτοµα
µε προβλήµατα όρασης, καθώς επίσης και σε άτοµα µε δυσλεξία ή άλλες
µαθησιακές δυσκολίες. Ο συγκεκριµένος browser παρέχει τη δυνατότητα της
αλλαγής του κειµένου σε οµιλία και µια διευρυµένη και αυξηµένη οπτική παρουσίαση
των κειµένων, ενώ µέσα από την αλληλεπίδραση µε τις πληροφορίες της σελίδας
µπορεί να µεταφράσει το περιεχόµενο των πληροφοριών στην καθοµιλουµένη.
Επίσης, µπορεί να δηµιουργήσει και να διατηρήσει έναν κατάλογο αγαπηµένων
ιστοσελίδων, καθώς και να φορτώσει αυτόµατα κατά την εκτέλεση µια αρχική σελίδα.
Βrowser MultiWeb: Με βασικά χαρακτηριστικά τη λεκτική παραγωγή και την
ενίσχυση της οθόνης, ο συγκεκριµένος browser απευθύνεται σε άτοµα µε
πολλαπλές ειδικές ανάγκες, όπως η αδυναµία χρήσης του ποντικιού ή του
πληκτρολογίου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς άλλο προσαρµοστικό λογισµικό
και περιλαµβάνει µια λεκτική µηχανή, διεύρυνση των κειµένων και µια ανίχνευση
διακοπτών. Παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα HTML που αποθηκεύονται ως τοπικά
αρχεία στο σκληρό δίσκο, ενώ ο χρήστης µπορεί να δει τηλεοπτικά αρχεία AVI και
MOV και να ακούσει WAV και MID αρχεία ήχου. Ακόµα, µε τον συγκεκριµένο
browser τα URLs µπορούν να "σωθούν" ως σελιδοδείκτες, διευκολύνοντας έτσι την
εύκολη πρόσβαση σε έναν επόµενο χρόνο, ενώ εξαιρετικά χρήσιµο είναι το
πρόγραµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου MultiMail το οποίο περιλαµβάνει την
πρόβλεψη λέξης και βελτιώνει τις ευκαιρίες επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
µε τους χρήστες.
Εκτός των προαναφερόµενων, στον κατάλογο των αξιόλογων browsers θα
µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε ακόµα τον "Homepage Reader" της IBM µε κύρια
χαρακτηριστικά τη λεκτική παραγωγή και την απλή διεπαφή πληκτρολογίου, τον
"Ταχυδρόµο", που αποτελεί µια εναλλακτική µορφή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για
άτοµα µε κινητικά και νοητικά προβλήµατα τον browser Via Voice Web Millennium
Edition, επίσης της IBM, ο οποίος ενεργοποιείται µε τη φωνή και συνεργάζεται µε
τον Internet Explorer και τον Netscape Navigator (Χρήστογλου Ζ., 2004), καθώς και
τους browsers WWAAC, EdWeb, Multi Web και WebbIE που απευθύνεται σε άτοµα
µε προβλήµατα όρασης (teachinglearnerswithmultipleneeds, 2016).
Συµπέρασµα
Η ηλεκτρονική προσβασιµότητα των ΑµεΑ, που αποτελεί αναφαίρετο
δικαίωµα των ιδίων των ατόµων µε αναπηρία και αυτονόητη υποχρέωση κάθε
σύγχρονης Πολιτείας, µπορεί να επιτευχθεί σε πολύ υψηλό βαθµό µέσα από τις
τεχνολογίες υποστήριξης της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας. Κατάλληλα
σχεδιασµένες ηλεκτρονικές συσκευές και λογισµικό, επιτρέπουν στα άτοµα µε
διαφόρων ειδών αναπηρίες να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες εφαρµογές
των ΤΠΕ βελτιώνοντας την ποιότητα της καθηµερινής και επαγγελµατικής τους
ζωής. Οι σύγχρονες αυτές εφαρµογές ηλεκτρονικής προσβασιµότητας υποστηρίζουν
αποτελεσµατικά τους µαθητές µε αναπηρίες µε συνέπεια τη διασφάλιση όλων
εκείνων των αναγκαίων προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στον µαθητή µε κινητικά
προβλήµατα, µε προβλήµατα στην όραση, στην ακοή ή στην οµιλία να προοδεύσει
γνωστικά και ταυτόχρονα να ενσωµατωθεί ηλεκτρονικά σε µια κοινωνία που ολοένα
και περισσότερο κυριαρχείται και εξαρτάται από τη χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
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