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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Η ξαγδαία πξόνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηα κέρξη ζηηγκήο επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα, θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα(ΓΠ) σο εξγαιείνπ 

εθπαίδεπζεο αηόκσλ κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) θαη Ννεηηθήο Υζηέξεζεο(ΝΥ). 

Δμαηηίαο ησλ πνηθίισλ νθειώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί βηβιηνγξαθηθά από ηε ρξήζε ηνπ ΓΠ ζε 

ηππηθνύο καζεηέο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε βηβιηνγξαθία πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά 

ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε αηόκσλ κε ΓΑΦ θαη ΝΥ, θαηέζηε ζεκαληηθή ε κειέηε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ΓΠ 

σο εξγαιείνπ εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο. 

Με αθνξκή ηα παξαπάλσ κειεηήζεθε ε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ΓΠ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελ 

ιόγσ αηόκσλ. Καηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, 

βάζε ηεο νπνίαο δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο νκάδεο ιεηηνπξγηθόηεηαο, αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο, με ηην ομάδα ηηρ μέζηρ λειηοςπγικόηηηαρ να εξεηάζεηαι ζηη ζςγκεκπιμένη 

θάζη ηος ππογπάμμαηορ. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζηελ Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε 

Σπκπεξηθνξάο (ΑΒΑ), ηε κέζνδν TEACCH θαη ηηο θνηλσληθέο ηζηνξίεο. 

Τα κέρξη ηώξα απνηειέζκαηα απνδεηθλύνπλ πσο ε εμνηθείσζή ησλ καζεηώλ κε ηνλ ΓΠ θαη 

ηελ ρξήζε ηνπ ήηαλ άκεζε, ελώ ζεκαληηθή βειηίσζε παξαηεξήζεθε ζε γλσζηηθό, λνεηηθό, 

ζπλαηζζεκαηηθό, αηζζεηηθό θαη ζπκπεξηθνξηθό επίπεδν. Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςαλ θαη ζηελ θνηλσληθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ζηελ νπνία θαη εληνπίδνληαλ νη 

κεγαιύηεξεο δπζθνιίεο, κε ηνλ ΓΠ λα ιεηηνπξγεί, επίζεο, σο ζεκαληηθόο εληζρπηήο.  
 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο, Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο, Ννεηηθή 

Υζηέξεζε 

 

1. Διζαγυγή 

 Τα ηειεπηαία ρξόληα, ε ζπλύπαξμε ησλ Γηαηαξαρώλ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) κε 

ηε Ννεηηθή Υζηέξεζε (ΝΥ) έρεη ηεζεί ππό ην πξίζκα ηεο έξεπλαο, θπξίσο σο πξνο ηελ 

αηηηνινγηθή θύζε ηεο, κε πεξηνξηζκέλε κειέηε λα έρεη παξαηεξεζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή 
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ζπληζηώζα ηεο ελ ιόγσ ζπλύπαξμεο. Έηζη, παξόιν πνπ πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πξνηαζεί 

θαηά θαηξνύο, γηα ηελ θάζε κηα από ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηαξαρέο, ν ζπλδπαζκόο ηνπο δελ 

θαίλεηαη λα έρεη κειεηεζεί εηο βάζνο, αλ θαη πξνζεγγίζεηο όπσο ην TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren), εκπεξηθιείνπλ 

γλσζηηθά ζεκεία ηόζν ησλ ΓΑΦ όζν θαη ηεο ΝΥ. 

 Παξόια απηά, ην γεγνλόο όηη ην «70% ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ έρεη απνδεηρζεί λα έρεη 

θάπνηαο κνξθήο ΝΥ» (Schwartz & Neri, 2012), ελώ ην «50-60% ησλ αηόκσλ κε βαξηά ή 

πξνθαλή ΝΥ παξνπζηάδεη ηελ ηξηάδα ησλ απηηζηηθώλ ειιεηκκάησλ ζηελ γιώζζα, ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηελ θαληαζία» (Wing & Gould, 1979), θαηαδεηθλύεη ηελ 

αλαγθαηόηεηα πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο έξεπλαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο όισλ ησλ 

βαζκίδσλ πνπ λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δπν δηαηαξαρώλ 

θαη λα ζηνρεύνπλ ζηελ εμνκάιπλζε απηώλ. Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε, ε ηερλνινγία θαίλεηαη 

λα έρεη ηελ δύλακε λα αληηζηαζκίζεη ην ελ ιόγσ εξεπλεηηθό θελό, θαζώο κε ηελ πνιπκεζηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο όπνηαο πιεξνθνξίαο θαη ηελ πξνϋπάξρνπζα δόκεζε, κε ηελ νπνία είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν ην θάζε ινγηζκηθό, έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αμηνπνηεί θαη λα θαιιηεξγεί ηελ 

νπηηθή κλήκε, θαζώο θαη λα παξάζρεη ηνλ απαηηνύκελν θαη αλεθηό αξηζκό εξεζηζκάησλ, πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηηπρεκέλε εθπαίδεπζε αηόκσλ κε ΓΑΦ θαη ΝΥ.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

δηαδξαζηηθνύ πίλαθα (ΓΠ) ζηελ εθπαίδεπζε αηόκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ηηο δπν 

δηαηαξαρέο, απνθαζίζηεθε λα δηεξεπλεζεί, ζηα πιαίζηα ελόο γεληθόηεξνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνύζε ηε ρξήζε ηνπ.  

 

2. Ο ΓΠ υρ ένα απκεηά ελκςζηικό και θιλικό ππορ ηον μαθηηή επγαλείο 

διδαζκαλίαρ 

Ο ΓΠ απνηειείηαη από κηα κεγάιε νζόλε αθήο πάλσ ζηελ νπνία πξνβάιιεηαη ε νζόλε 

ηνπ ππνινγηζηή. Οη κεγάιεο δηαζηάζεηο ηνπ ηνλ θαζηζηνύλ σο έλα αξθεηά επαλάγλσζην 

εξγαιείν σο πξνο ην ρξήζηε, ελώ ε ηνπνζέηεζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κπξνζηά από ηελ νζόλε 

ζπκβάιεη ζηελ ειάηησζε ηνπ θηλδύλνπ αηζζεηεξηαθήο ππεξθόξησζεο, θαζώο απνθεύγεηαη ε 

παξνπζία άζρεησλ αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ. Αλ αλαινγηζηνύκε επίζεο πσο ε όξαζε ησλ 

αηόκσλ κε ΓΑΦ είλαη ζαλ λα πεξλάεη κέζα από ηνύλει, ηόηε κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε όηη 

ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν είλαη άθξσο θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

επηθάλεηάο ηνπ. 
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Δπηπιένλ, ην γεγνλόο όηη ν ΓΠ είλαη επαίζζεηνο ζηελ αθή (touch-sensitive), θαζηζηά 

ηελ ρξήζε ηνπ εύθνιε, αθόκα θαη από άηνκα κε ΓΑΦ θαη ΝΥ, αλ θαη ζε αξθεηέο ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο είλαη αλαγθαία ε εθκάζεζε πξνζαλαηνιηζκνύ θαη νπηηθήο θαη απηηθήο 

πξόζβαζεο ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ηα πξώηα καζήκαηα αθηεξώλνληαη, 

ζπλήζσο, ζηελ εμνηθείσζε ηνπ αηόκνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δηδαζθαιίαο θαη ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ ηξόπνπ ρξήζεο ηνπ, ελώ γηα λα επηηεπρζεί απηό, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη εληζρπηέο πνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

δηεπθνιύλνπλ ηελ δηαδηθαζία κάζεζεο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε επηζπκεηή πξόζβαζε επηηπγράλεηαη, ν εληζρπηήο ζηαδηαθά 

απνζύξεηαη κέρξη ηελ νιηθή θαηάξγεζή ηνπ, νπόηε θαη ην άηνκν καζαίλεη λα πξνζεγγίδεη ηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ΓΠ όηαλ ηνπ ππνδεηρζεί. Από ηε ζηηγκή πνπ θάηη ηέηνην επηηεπρζεί, 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ, πξνθεηκέλνπ θαη απηά λα εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ λα πξνζειθύνπλ θαη λα 

δηαηεξνύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Η επηινγή ησλ ινγηζκηθώλ πξαγκαηνπνηείηαη έηζη ώζηε ην πεξηερόκελό ηνπο λα 

απνηειείηαη από ηα άθξσο απαξαίηεηα εξεζίζκαηα ηα νπνία ν καζεηήο κπνξεί λα θηιηξάξεη, 

ελώ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζπληζηώζα ηεο ηειηθήο επηινγήο ηνπο είλαη ε αληηζηνηρία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ην γλσζηηθό, αληηιεπηηθό θαη λνεηηθό επίπεδν ηνπ εθάζηνηε 

εθπαηδεπόκελνπ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηό, απαηηείηαη δηαξθήο αμηνιόγεζε ηόζν γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηόηεηαο ησλ επηιερζέλησλ ινγηζκηθώλ κε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ όζν 

θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ επηπέδνπ απηνύ θάζε απηνύ, θαζώο θαη εμαηηίαο ηεο ΝΥ, δύλαηαη λα 

απαηηείηαη ε επαλαιακβαλόκελε εθκάζεζε δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαίλεηαη λα έρνπλ ήδε θαηαθηεζεί. Δμαηηίαο ηεο θαίξηαο ζπνπδαηόηεηαο ηεο 

αμηνιόγεζεο, ε ηειεπηαία απνηέιεζε θαη ηνλ βαζηθό ππιώλα ηεο έξεπλάο καο ζε όιε ηελ 

δηάξθεηά ηεο.   

 

3. ςμμεηέσονηερ ζηην έπεςνα 

 Η κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ελόο γεληθόηεξνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ ΓΠ, πνπ μεθίλεζε ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2013 θαη αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ηνλ Ινύλην ηνπ 2014. Τν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα απνηεινύληαλ από επηά άηνκα 

ειηθίαο από έληεθα έσο δεθαέμη εηώλ κε δηάγλσζε ΓΑΦ θαη ΝΥ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο 

βξίζθνληαλ ζε θαιό επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο (κέζεο) ρσξίο απηό λα είλαη πςειό, ελώ 
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παξνπζίαδαλ γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο, πνπ δηθαηνινγνύληαλ 

από ηηο πνιιαπιέο εθθάλζεηο ησλ ΓΑΦ. Πην ζπγθεθξηκέλα, από ην δείγκα, νη ηέζζεξηο εθ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ είραλ ιεθηηθή επηθνηλσλία ε νπνία βξηζθόηαλ ζε θαιό επίπεδν, ελώ νη 

ελαπνκείλαληεο δελ παξνπζίαδαλ ιόγν. Οη δπν από ηνπο καζεηέο, επίζεο, είραλ γλώζεηο 

ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ρσξίο όκσο λα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ΓΠ, ελώ νη 

ππόινηπνη πέληε δελ είραλ ιάβεη νπνηαδήπνηε κνξθή εθπαίδεπζεο ζε πεξηβάιινλ ππνινγηζηή. 

Γηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαλ ηόζν ζην γλσζηηθό επίπεδν όζν θαη ζηελ αηζζεηεξηαθή 

απόθξηζε, θαζώο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ ηειεπηαία παξάκεηξν, ηξεηο εθ ησλ επηά καζεηώλ, 

παξνπζίαδαλ, αξρηθά, επαηζζεζία είηε ζηελ έληαζε ηνπ ήρνπ είηε ζηελ θσηεηλόηεηα, γεγνλόο 

πνπ εμνκαιύλζεθε ζηελ ζπλέρεηα.  

Πέξαλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα, ζε απηήλ ζπκκεηείραλ 

θαη εθπαηδεπηηθνί ηεο ίδηαο γλσζηηθήο εηδίθεπζεο. Η νκάδα απηή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξαγκαηνπνηνύζε ζπλάληεζε ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο, θαηά ηελ νπνία κειεηνύζε ηελ 

πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξόνδν ηνλ καζεηώλ, ελώ ηαπηόρξνλα απνθάζηδε γηα ηα 

κειινληηθά βήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζπζρέηηζε πάληα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ 

είραλ επηηεπρζεί, όπσο επίζεο θαη κε απηνύο πνπ έπξεπε λα επαλαπξνζδηνξηζηνύλ ή λα 

ηεζνύλ από ηελ αξρή, εμαηηίαο είηε ηεο αδπλακίαο επίηεπμήο ηνπο είηε ηεο απώιεηαο 

θαηάθηεζήο ηνπο. 

Τέινο, ην πεξηβάιινλ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ήηαλ ε αίζνπζα ησλ Νέσλ 

Τερλνινγηώλ θαη Ψπραγσγίαο, πνπ βξίζθεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ 

Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Απηηζηηθώλ Παηδηώλ S.O.S. (Κέληξν Απηηζκνύ S.O.S.: 

http://www.kentrosos.gr) ζηνπο Θξαθνκαθεδόλεο, όπνπ ιεηηνπξγεί Οηθνηξνθείν θαη Κέληξν 

Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 40 παηδηά. Η αίζνπζα είλαη εμνπιηζκέλε κε ΓΠ 

γηα εθπαίδεπζε θαη ηειεόξαζε κε DVD player γηα ηελ πξνβνιή ηαηληώλ, κε ηελ δόκεζε θαη 

ηνλ δηαρσξηζκό λα επηηπγράλεηαη αλάκεζα ζηνπο δπν ρώξνπο, από ηελ ηνπνζέηεζε 

θαζηζκάησλ πνπ ππνδεηθλύνπλ ηελ νξηνζέηεζε. Ο ΓΠ βξίζθεηαη ζε θαηάιιειε απόζηαζε 

από ηνπο καζεηέο ρσξίο λα είλαη καθξηά αιιά νύηε θαη θνληά ηνπο, ελώ ε αίζνπζα είλαη 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλε έηζη ώζηε λα ππάξρεη ν επηζπκεηόο γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα 

θσηηζκόο.    
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4. Δξαηομικεςμένη Γιδαζκαλία 

Πεξαηηέξσ δηακόξθσζε, νξηνζέηεζε θαη δόκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε όινπο ηνπο 

ηνκείο θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο εμαηνκηθεπκέλεο θαη νκαδηθήο δηδαζθαιίαο κέζσ 

ηνπ ΓΠ, θαζώο έγηλε εθηελήο ρξήζε ζε όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο κεζόδνπ TEACCH θαη 

ABA. Η ΑΒΑ ή αιιηώο Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε Σπκπεξηθνξάο απνηειεί κέζνδν κείσζεο ησλ 

κε σθέιηκσλ, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπκπεξηθνξώλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο 

ζεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο, ελώ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα όηη εθόζνλ ε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

αθνινπζείηαη από θάπνην είδνο επηβξάβεπζεο, απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο λα επαλαιεθζεί. Η 

εθαξκνζκέλε αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο θάλεη ρξήζε δηαθόξσλ ηερληθώλ κε ηηο νπνίεο 

κεηώλνληαη νη κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο ελώ ηαπηόρξνλα απμάλνληαη νη σθέιηκεο, ελώ, 

επίζεο, θάλεη ρξήζε ηερληθώλ θαη αξρώλ πνπ επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο θαη ζεηηθέο αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά  

Η Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε Σπκπεξηθνξάο ζπλδπάζηεθε θαη κε ηελ ρξήζε ηεο κεζόδνπ 

TEACCH ή δηαθνξεηηθά ηεο κεζόδνπ “Θεξαπεία θαη Δθπαίδεπζε Παηδηώλ κε Απηηζκό θαη 

Γηαηαξαρέο Δπηθνηλσλίαο”. Η παξέκβαζε, κέζσ ηεο ελ ιόγσ κεζόδνπ, μεθίλεζε κε ηελ 

εύξεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ επηζπκνύκε λα αλαπηύμνπκε, ελώ ζπλερίζηεθε κε ηε δεκηνπξγία 

ελόο εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο γηα θάζε καζεηή ζε έλα εμαηξεηηθά 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ππήξρε αλάγθε από ηνλ 

εθπαηδεπόκελν, δεκηνπξγήζεθε θαη νπηηθό πιηθό ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλακέλνληαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη, επηηπγράλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν θαιύηεξε νξγάλσζε ηνπ θπζηθνύ θαη 

θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο. Απώηεξνο ζθνπόο ηεο ρξήζεο ηεο κεζόδνπ ήηαλ ε θαηαλόεζε θαη 

νινθιήξσζε, από πιεπξάο ησλ καζεηώλ, ησλ θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλακέλεηαη 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αιιά θαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο εμάξηεζήο ηνπο από ην πξόγξακκα 

θαη ε εθνύζηα ζπκκεηνρή ηνπο, ύζηεξα από ππόδεημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ή από δηθή ηνπο 

αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ.  

Δπηπιένλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ έγηλε ρξήζε θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ ε 

νπνία είλαη κηα κέζνδνο δηδαζθαιίαο θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. Πξόθεηηαη γηα εμαηνκηθεπκέλα 

θείκελα πνπ πξνζθέξνπλ ζην άηνκν αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα θαηαζηάζεηο θαη δεμηόηεηεο 

πνπ δπζθνιεύνπλ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Οη Κνηλσληθέο Ιζηνξίεο πεξηέρνπλ νπηηθνπνηεκέλν 

πιηθό, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θαηαλόεζήο ηνπο από ην άηνκν ζην νπνίν απεπζύλνληαη. 
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5. ηόσοι ηος ππογπάμμαηορ 

Πέξαλ ησλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε δόκεζεο ζε όια ηα 

επίπεδα θαη ηελ κείσζε ησλ κε επηζπκεηώλ, γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπκπεξηθνξώλ, 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε ζηνρνζεζία ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζα αλαδείθλπε ηα πεδία, 

πάλσ ζηα νπνία ζα βαζηδόηαλ ε αμηνιόγεζε θαη ζα θαηεδείθλπε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ 

ΓΠ γηα ηα άηνκα κε ΓΑΦ θαη ΝΥ. Τα πεδία πνπ απνθαζίζηεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα 

αμηνινγεζνύλ είλαη απηά ηεο: 

• Δπηθνηλσλίαο  

• Σπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο 

• Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ 

• Γλσζηηθώλ θαη αληηιεπηηθώλ δεμηνηήησλ 

• Γεμηνηήησλ Πξνζαξκνγήο θαη Δπειημίαο Υπνζηήξημεο 

• Φπζηθήο Πξόζβαζεο ζηε Σπζθεπή 

• Οπηηθήο πξόζβαζεο ζηε ζπζθεπή 

• Δθκάζεζε Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο θαη ηεο 

• Διάηησζεο ησλ κε σθέιηκσλ ζπκπεξηθνξώλ, 

ελώ πέξαλ ηεο ζεκαζίαο ηνπο ζηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ΓΠ ζηελ 

εθπαίδεπζε αηόκσλ κε ΓΑΦ θαη ΝΥ, απνηέιεζαλ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ζπλόινπ ησλ ινγηζκηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο.  

 

6. Δπιλογή λογιζμικών και εκπαιδεςηική διαδικαζία  

Η επηινγή ησλ ινγηζκηθώλ έγηλε ιακβάλνληαο ππόςε ηελ γεληθόηεξε ζηνρνζεζία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηα γλσζηηθά πξνθίι ησλ καζεηώλ, όπσο πξνέθπςαλ από ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Σηελ ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ν ζπλνιηθόο εκεξήζηνο  ρξόλνο δηδαζθαιίαο ήηαλ ελελήληα ιεπηά, ελώ, ζην 

κέζνλ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνύληαλ δηάιεηκκα ελόο ηεηάξηνπ. Ο αηνκηθόο εκεξήζηνο  

ρξόλνο ελαζρόιεζεο γηα θάζε καζεηή ήηαλ πεξίπνπ 15 ιεπηά, ελώ ηελ ππόινηπε ώξα 

παξαθνινπζνύζε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, νη νπνίνη εθηεινύζαλ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ν 

θαζέλαο.  

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ καζεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην πξώην ηξίκελν: 

Μάθημα 1
ο
: Ο ραξαθηήξαο ηνπ ήηαλ θαζαξά εηζαγσγηθόο έηζη ώζηε νη καζεηέο λα 
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εμνηθεησζνύλ θπξίσο κε ηελ εηθόλα ηνπ ΓΠ. Παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πεξηγξαθή 

ηνπ εξγαιείνπ όπσο επίζεο θαη ν ξόινο ύπαξμήο ηνπ ζηα επόκελα καζήκαηα. Τέινο, 

πξνβιήζεθαλ επράξηζηα θαη ελδηαθέξνληα πξνο ηνπο καζεηέο video έηζη ώζηε λα αξρίζεη λα 

ηνπο ειθύεη ε ηδέα ηνπ ΓΠ. 

Μάθημα 2
ο
: Πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιόγεζε ηεο νπηηθήο θαη θπζηθήο πξόζβαζεο ησλ 

καζεηώλ ζηε ζπζθεπή. Οη δπν από ηνπο επηά καζεηέο βξέζεθαλ ζε πνιύ πςειό επίπεδν ελώ 

νη ππόινηπνη έδεημαλ λα ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξε εμνηθείσζε κε ην κέζν. Άκεζν απνηέιεζκα 

ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο δπν ηαρπηήησλ. Η πξώηε νκάδα πνπ κπνξνύζε 

λα ρεηξηζηεί άςνγα ην εξγαιείν, έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα αμηνινγεζεί ζην επόκελν κάζεκα 

όζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. Η δεύηεξε νκάδα ζα αθηέξσλε έλαλ 

αξηζκό καζεκάησλ ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθηήζεη ηηο απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο ρξήζεο νη 

νπνίεο ζα επέηξεπαλ ηελ αμηνιόγεζε. Σηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο Οκάδα 1 θαη Οκάδα 2 

αληίζηνηρα. 

 

Ομάδα 1: 

Μάθημα 3
ο 

έυρ 5
ο 

(Αξιολόγηζη): Η Οκάδα 1, ηεο νπνίαο νη καζεηέο ραξαθηεξίδνληαλ από 

εμνηθείσζε θαη άκεζε πξνζαξκνγή ζηελ ζπζθεπή, ηνπνζεηήζεθε θαηεπζείαλ ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαλ ζε κηα πιεζώξα δεμηνηήησλ, γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο αμηνιόγεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο ρξήζεο αξθεηά 

κεγάινπ αξηζκνύ ινγηζκηθώλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ζηνπο ηνκείο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ, κε ηα απνηειέζκαηα λα δείρλνπλ πςειό επίπεδν πξνζαξκνγήο ησλ 

καζεηώλ, θαιό επίπεδν θνηλσληθόηεηαο θαη γλσζηηθήο αληίιεςεο αιιά θαη έληνλε δηάζπαζε 

πξνζνρήο. Οη κε επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο αηζζεηεξηαθήο θύζεσο ήηαλ αξθεηά έληνλεο, ελώ 

ε έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ήηαλ, επίζεο, εκθαλήο. Μεηά ηελ πξώηε ζπλάληεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηέζεθαλ σο ζηόρνη ζε βάζνο ηξηκήλνπ νη εμήο: 

 Η βειηίσζε γλσζηηθνύ θαη αληηιεπηηθνύ επηπέδνπ 

 Η βειηίσζε πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ  

 Η κείσζε δηάζπαζεο πξνζνρήο ύζηεξα από ζπλερή ηξνθνδόηεζε κε εθαξκνγή 

ζεηηθήο ελίζρπζεο θαη όρη ηηκσξίαο. 

 Η κείσζε ησλ αξλεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ιόγσ αηζζεηεξηαθήο δπζιεηηνπξγίαο  

 Η εθκάζεζε ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο  

 Η αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη 

 Η αλάπηπμε νκαδηθόηεηαο 

Τα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο είλαη: 
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 Οη Αξηζκνκαρίεο-Δηθνλόιεμα  

 Τν Funbrain 

 Τν Jele (www.jele.gr) 

 To Μαζαίλσ λα θπθινθνξώ κε αζθάιεηα 

 Τν Παξάμελν ηαμίδη ηνπ Φνπληνύιε θαζώο θαη 

 Γηάθνξα εθπαηδεπηηθά video από ην YouTube 

Μάθημα 6
ο
 έυρ ηο πέπαρ ηος ηπιμήνος: Σε όια ηα επόκελα καζήκαηα, νη καζεηέο ηεο 

Οκάδαο 1 πξαγκαηνπνίεζαλ, ν θαζέλαο, δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο από ηα επηιερζέληα 

ινγηζκηθά, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη θαη λα δηεξεπλεζεί ηειηθά ε ζπκβνιή ηνπ 

ΓΠ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Ωο γεληθό ζπκπέξαζκα, ε ξνή ησλ καζεκάησλ θύιηζε νκαιά, ελώ 

νη καζεηέο έδεημαλ αθόκα κεγαιύηεξε επρέξεηα ζηελ ρξήζε ηνπ ΓΠ, ζεηηθή ζηάζε σο πξνο 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ηόζν γηα εθπαίδεπζε όζν θαη γηα ςπραγσγία θαη άκεζε πξνζαξκνγή ζε 

κηθξόηεξεο ζπζθεπέο (tablets) θαη εύθνιε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Ομάδα 2: 

Μάθημα 3
ο
 έυρ 9

ο
 (Πποζαπμογή): Η νκάδα 2, ε νπνία ραξαθηεξίδνληαλ από κε εμνηθείσζε 

θαη αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηελ ζπζθεπή, εθπαηδεύηεθε ζηελ βειηίσζε ηεο νπηηθήο θαη 

θπζηθήο πξόζβαζεο ζηε ζπζθεπή. Σεκαληηθό ξόιν δηαδξακάηηζε ε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

δαθηύινπ, δειαδή ε απνκόλσζε από ηα ππόινηπα δάθηπια ηνπ δείθηε όπσο θαη ε εθκάζεζε 

κε ρξήζεο ηνπ λπρηνύ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ζθνπνύο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή «Μηθξνί 

θαιιηηέρλεο ζε δξάζε» ε νπνία αμηνπνηεί ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίαο κε 

ελόηεηεο δσγξαθηθήο, ζρεδίνπ, κνπζηθήο, θεηκέλσλ, εηθόλσλ θαη έξγσλ ηέρλεο 

επηηπγράλνληαο άκεζν νπηηθό - αθνπζηηθό απνηέιεζκα θαη επηηξέπνληαο ηε κεηαθνξά ηνπ 

απνηειέζκαηνο ζε άιια κέζα θαη πιηθά. Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ήηαλ αξθεηά ειθπζηηθή 

γηα ηνλ καζεηή κε απνηέιεζκα λα θεληξίδεη θαη λα δηαηεξεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ. 

Μάθημα 10
ο
 έυρ 15

ο
 (Αξιολόγηζη): Η αμηνιόγεζε ηεο νκάδαο δηήξθεζε δπν κέξεο 

παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ηελ Οκάδα 1 εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο ηξηώλ καζεηώλ κε απνπζία ιόγνπ. 

Σεκαληηθό ξόιν ζηελ κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο δηαδξακάηηζε ην γεγνλόο πσο ε 

Οκάδα 2 απνηεινύληαλ από ηξεηο ηνλ αξηζκό πεξηζζόηεξνπο καζεηέο. Οη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ 

κε βάζε ηελ αμηνιόγεζε θαη ζε βάζνο ηξηκήλνπ, ήηαλ ηειηθά:  

 Η αλάπηπμε θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ 

 Η θαιιηέξγεηα ηνπ γλσζηηθνύ θαη αληηιεπηηθνύ επηπέδνπ 

 Η ειάηησζε ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο 

http://www.jele.gr/


 
9 

 Η βειηίσζε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ(γηα ηνπο καζεηέο κε ύπαξμε 

ιόγνπ) 

 Η βειηίσζε ηεο έθθξαζεο θαη ησλ επηθνηλσληαθώλ ηθαλνηήησλ (θπξίσο γηα 

καζεηέο κε απνπζία ιόγνπ) 

 Η αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο 

 Η θαιιηέξγεηα νκαδηθόηεηαο 

 Η εθκάζεζε ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο  

Τα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο είλαη: 

 Τν Μαγηθό Φίιηξν 

 Οη Αξηζκνκαρίεο - Δηθνλόιεμα 

 Τν Funbrain 

 Τν Jele 

 Τν Μαζαίλσ λα θπθινθνξώ κε Αζθάιεηα 

 Τν G-compris θαη 

 Τν παξάμελν ηαμίδη ηνπ Φνπληνύιε 

Μάθημα 16
ο
 έυρ ηο πέπαρ ηος ηπιμήνος: Η ξνή ησλ καζεκάησλ θύιηζε νκαιά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη πην θάησ. 

 

7. Αποηελέζμαηα 

Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ήηαλ εληππσζηαθά θαη άθξσο ελζαξξπληηθά κε 

ηνπο καζεηέο λα πξαγκαηνπνηνύλ ζεκαληηθή πξόνδν. Η Οκάδα 1 παξνπζίαζε θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ Οκάδα 2 πξάγκα ην νπνίν είλαη ινγηθό θαζώο ε ύπαξμε 

ιόγνπ ζπλέβαιε ζηελ γξήγνξε αμηνιόγεζε θαηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ αιιά θαη ηελ 

άκεζε επηθνηλσλία ηνπ καζεηή κε ηνλ εθπαηδεπηηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο.  Οη 

ζηόρνη πνπ επηηεύρζεθαλ θαη γηα ηηο δπν νκάδεο είλαη: 

 Η βειηίσζε ηνπ γλσζηηθνύ θαη αληηιεπηηθνύ επηπέδνπ 

 Η βειηίσζε ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ (γηα ηνπο καζεηέο κε ιόγν) 

 Η αλάπηπμε επηθνηλσληαθώλ ηθαλνηήησλ(καζεηέο κε απνπζία ιόγνπ) 

 Η αύμεζε θαη ε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο  

 Η πηνζέηεζε ζεηηθώλ θνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη κείσζε ησλ κε-σθέιηκσλ  

 Η θαηαλόεζε θάπνησλ ζεκάησλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο  
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 Η αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη 

 Η αλάπηπμε νκαδηθόηεηαο, 

ελώ ν αξρηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο πνπ ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ΓΠ 

ζηελ εθπαίδεπζε αηόκσλ κε ΓΑΦ θαη ΝΥ ζηέθηεθε κε επηηπρία, δείρλνληαο ηα πνηθίια νθέιε 

από ηε ρξήζε ηνπ. Έηζη ην γεγνλόο όηη ζε δηάζηεκα κόλν ηξηώλ κελώλ εθπαηδεπόκελνη κέζεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο θαηάθεξαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηό ηνπο ηεζέληεο 

ζηόρνπο, ππνδεηθλύεη ηελ ζπκβνιή ηνπ ΓΠ ζηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ 

επηηπρία ηεο ρξήζεο ηνπ σο γλσζηηθό εξγαιείν. Δπηπιένλ, ε ζύληνκε εμνηθείσζε (εληόο δπν 

εβδνκάδσλ) καζεηώλ κε ΓΑΦ θαη ΝΥ πνπ δελ είραλ θακία πξόηεξε εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ 

ρξήζε ππνινγηζηώλ απνηειεί έλα, επίζεο, ζεηηθό ζηνηρείν ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΓΠ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ελ ιόγσ καζεηώλ, ελώ ε εύθνιε κεηαθνξά ησλ θαηαθηεζέλησλ δεμηνηήησλ 

ζε κηθξόηεξεο ππνινγηζηηθέο επηθάλεηεο (tablets, smartphones), ππνδεηθλύεη ηελ δπλαηόηεηα 

γελίθεπζεο πνπ ε ρξήζε ηνπ ΓΠ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο ελ ιόγσ καζεηέο.      

 

 

8. ςμπεπάζμαηα και Πποηάζειρ 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ θαίλεηαη λα έρεη ν ΓΠ ζηελ 

εθπαίδεπζε αηόκσλ κε ΓΑΦ θαη ΝΥ, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγεηηθώλ γηα ηελ θαιύηεξε ππνζηήξημε ηεο αξρηθήο καο ππόζεζεο. 

Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθό ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα πηνζεηεζεί από 

πεξηζζόηεξνπο θνξείο, ηόζν γηα ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηόκσλ, όζν θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο επξύηεξεο έξεπλαο πνπ ζα 

θαηαδείμεη ηελ ζπκβνιή ηνπ ΓΠ ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ γλσζηηθώλ αδπλακηώλ ηεο 

ζπλύπαξμεο θαη ησλ δπν δηαηαξαρώλ.  

Πέξαλ απηνύ, πεξηζζόηεξα ινγηζκηθά γεληθνύ ζθνπνύ, όπσο θαη απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξνθεηκέλε έξεπλα, νθείινπλ λα αλαπηπρζνύλ, γηα ηελ ππνζηήξημε 

δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ παηδηώλ, εηδηθώλ θαη κε εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, ελώ πξνζεθηηθή 

ζρεδίαζε νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεζεί σο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη σο πξνο ηελ 

ζπκπεξίιεςε θαη ηελ πνηνηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ εύξνπο ησλ γλσζηηθώλ, αληηιεπηηθώλ, 

ζπκπεξηθνξηθώλ  θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ.  
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