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Περίληψη: 

 

Ο Μ., ηλικίας 7 χρόνων, είναι ενταγμένος σε νηπιαγωγείο, με διαγνωσμένη ψυχοκινητική καθυστέρηση, 

μέτρια νοητική στέρηση και καθυστέρηση προφορικού λόγου, που είναι σχεδόν ανύπαρκτος, με αραιές, 

επιλεκτικές, μονολεκτικές απαντήσεις. Παρουσιάζει επιληπτικές κρίσεις και παίρνει φαρμακευτική 

αγωγή. Μπήκε στο χειρουργείο πέντε φορές (ελλιπής ουρήθρα).  

 

Αξιολογήθηκε από πολυθεματική ομάδα, τον Μάρτιο του 2016, για την αξιοποίηση υποστηρικτικής 

τεχνολογίας (ΥΤ) με στόχο την επικοινωνία, τη βελτίωση της αυτοεικόνας του, την ανάγνωση και τον 

προφορικό λόγο. Δοκιμάστηκε στη χρήση ομιλούσας πένας, στη χρήση πληκτρολογίου με μεγάλα 

πλήκτρα σε συνδυασμό με τάπλετ PC (με οθόνη αφής) και λογισμικό επικοινωνίας  (MindExpress4), 

λογισμικό Φωνολογίας-Ανάγνωσης  (ΑΒΓΔ), λογισμικό Μαθηματικών (Ενσφηνώματα 1) και λογισμικά 

παραγωγής και βελτίωσης προφορικού λόγου (ΔΕΣ, ΠΕΣ). Το παιδί ακολούθησε  Ατομικό Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης (ΑΠΕ), για τους καλοκαιρινούς μήνες, με βασικούς στόχους να: 

 

 Εκπαιδευτεί σε φορητό σύστημα επικοινωνίας 

 Βομβαρδιστεί με λόγο 

 Αυξήσει την αυτοπεποίθησή του 

 Αποκτήσει θετική στάση στην επικοινωνία και στο διάλογο 

 Παράξει προφορικό λόγο 

 Γίνει πιο κοινωνικός 

 Ενταχθεί λειτουργικά στην υπόλοιπη τάξη. 
 

Καθοδηγήθηκε και εκπαιδεύτηκε η μητέρα για να βοηθάει το παιδί στην έκφραση καθημερινών 

επιθυμιών και αναγκών. Την απογευματινή στήριξη του ανέλαβε παιδαγωγός με ειδίκευση στην ΥΤ. Με 

την έναρξη του σχολικού έτους το ΑΠΕ αξιολογήθηκε στο επίπεδο του νηπιαγωγείου και  διαφάνηκε ότι 

ο Μ. κατόρθωσε να: 

 

Αξιοποιεί την πένα 

Χρησιμοποιεί το τάπλετ 

Αξιοποιεί λογισμικά 

Αντιμετωπίζει θετικά το σχολείο 

Επικοινωνεί αρχικά με το τάπλετ αργότερα με προφορικό λόγο 

Επικοινωνεί με μικρές φράσεις 

Κάνει διάλογο 

Κατακτήσει τη φωνολογία 

Γράφει λεξούλες 

Δέχεται να μαγνητοφωνείται ή βιντεογραφείται όταν μιλά 

Κάνει καινούριους φίλους. 
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Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ): Επικοινωνία και Παραγωγή Προφορικού Λόγου 

(μελέτη περίπτωσης). 
 

 

 

Θεωρητικό πλαίσιο: 

Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών σήμερα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προφορική έκφραση και επικοινωνία. 

Έρευνες των David R. Beukelman & Pat Mirenda, (2005) στις ΗΠΑ έδειξαν ότι το ποσοστό των ατόμων 

που παρουσιάζουν σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες είναι γύρω στο 1.3% με ανάλογα ποσοστά στην 

Ευρώπη.  Μερικά από αυτά τα παιδιά 5-8 στη χιλιάδα (Wong P. 2003) είναι παιδιά με επιλεκτική αλαλία, 

παιδιά δηλαδή που ενσυνείδητα επιλέγουν να μιλούν ή να μη μιλούν σε άλλα άτομα. Σύμφωνα με τους 

Black B., και Uhde. T, (1995), σαν κύρια αιτία με ποσοστό 90-96% αναφέρεται η κοινωνική αγωνία και 

φοβία. Επειδή συντρέχουν και άλλοι διαφορετικοί λόγοι (κοινωνικό περιβάλλον, περιβάλλον 

σχολείου,…), για την ύπαρξη αυτής της ιδιαιτερότητας επιβάλλεται και εφαρμόζεται παρεμβατικό 

πρόγραμμα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα με πολλές και διαφορετικές μεθόδους. Αποτελεί δικαίωμα 

των παιδιών, όπως χαρακτηριστικά διαλαμβάνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με 

Ιδιαιτερότητες (2006), η χρήση τεχνολογίας ή υποστηρικτικής τεχνολογίας που θα πρέπει να εφαρμόζεται 

μετά από σοβαρή επιστημονική αξιολόγηση. 

 

Στην περίπτωση που εξετάζεται σε αυτό το κείμενο, οι ειδικοί δεν καθόρισαν την ιδιαιτερότητά του 

παιδιού σαν «επιλεκτική αλαλία». Το παιδί, ο Μ., παρουσίαζε και παρουσιάζει όμως συμπτώματα 

«επιλεκτικής αλαλίας» χωρίς όμως να έχει γίνει ειδική επί τούτου αξιολόγηση. 

 

Αξιολόγηση του παιδιού: 

Ο Μ. αξιολογήθηκε για πρώτη φορά στην ηλικία των 4 χρόνων, μετά από  παράκληση της μητέρας, από 

πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) της Κύπρου. 

Ακολούθησαν και άλλες αξιολογήσεις και το παιδί χαρακτηρίστηκε σαν παιδί με διαγνωσμένη 

ψυχοκινητική καθυστέρηση, μέτρια νοητική στέρηση και καθυστέρηση λόγου. Στη βιβλιογραφία η 

διάγνωση αυτή δεν παραπέμπει σε επιλεκτική αλαλία. Ο προφορικός λόγος ήταν σχεδόν ανύπαρκτος με 

αραιές, «επιλεκτικές», μονολεκτικές απαντήσεις. Παρουσίαζε και παρουσιάζει ακόμη επιληπτικές 

κρίσεις και παίρνει φαρμακευτική αγωγή. Μπήκε στο χειρουργείο πέντε φορές (ελλιπής ουρήθρα).  

 

Ο Μ. είναι ενταγμένος σε δημόσιο νηπιαγωγείο και έχει παραταθεί η παραμονή του εκεί για ένα χρόνο. 

Το Μάρτιο του 2016, στην ηλικία των εφτά χρόνων, η μητέρα ζήτησε αξιολόγηση για χρήση τεχνολογίας 

από την SE. S (Κέντρο αξιολόγησης και εφαρμογής ΥΤ). Το παιδί αξιολογήθηκε από πολυθεματική 

ομάδα, (ειδικό παιδαγωγό, ειδικό στην Υποστηρικτική Τεχνολογία, ειδικό στην εναλλακτική επικοινωνία 

και από λογοθεραπεύτρια). Στόχος της αξιολόγησης ήταν να διερευνηθεί η πιθανότητα χρήσης 

τεχνολογίας με την ελπίδα να επιτευχθεί η παραγωγή προφορικού λόγου, να ενθαρρυνθεί η επικοινωνία, 

να βελτιωθεί η αυτοεικόνα του Μ. και να  προετοιμαστεί και ομαλοποιηθεί η μετάβασή του στο Δημοτικό 

σχολείο. 

 

Κατά την αξιολόγηση το παιδί δοκιμάστηκε και αξιοποίησε διάφορα εργαλεία. Τα κυριότερα και πιο 

σημαντικά από αυτά είναι: 

 

 Πένα που μιλά  

 Βιβλίο εννοιών που συνοδεύει την πένα 

 Τάπλετ PC με οθόνη αφής 

 Το λογισμικό επικοινωνίας MindExpress 

 Το λογισμικό ΑΒΓΔ, πολυεργαλείο για φωνολογική επίγνωση και ανάγνωση 

 Ειδικό πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα 

 Ψηφιακό Μαγνητόφωνο. 
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Ο Μ. ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος, κατά την αξιολόγηση, δεν μίλησε όμως καθόλου ούτε στην μητέρα, 

έδειξε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν του ανακοινώθηκε ότι θα του εξασφαλιστεί τάπλετ και 

υποσχέθηκε με μια απλή κατάφαση να ακολουθήσει το πρόγραμμα και να συνεργαστεί με τη μητέρα και 

τους δασκάλους του. 

 

Η ομάδα αξιολόγησης μετά από συνεννόηση και με την ψυχολόγο του κέντρου, η οποία είδε σε κατοπινό 

στάδιο το παιδί, αποφάσισε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, στην ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης του παιδιού, στην ενεργό εμπλοκή του στο πρόγραμμα εκπαίδευσής του, στην ανάγνωση 

και τον προφορικό λόγο. Πολύ σύντομα αγοράστηκαν τα εργαλεία από τους γονείς που αιτήθηκαν 

επιχορήγησης από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, που ανταποκρίθηκε θετικά, όπως διαλαμβάνεται 

και στον Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας (1999). 

 

Σε πρώτο στάδιο καθοδηγήθηκε η μητέρα με μια σειρά εισηγήσεων και προσεγγίσεων που θα 

ακολουθούσε στο σπίτι: 

 

 Ζητήθηκε από τη μητέρα να μην πιέζει το παιδί να απαντήσει αλλά να το προκαλεί σε διάλογο. 

 Η πρώτη πρακτική εισήγηση ήταν να κάνει αυξημένη χρήση της πένας. Χρησιμοποίησε 
αυτοκόλλητους κωδικούς για να δώσει φωνή σε αντικείμενα και εικόνες. Το παιδί άκουε και 

ξανάκουε τους ήχους και άρχισε να ζητά πιο πολλούς κωδικούς. Δειλά-δειλά άρχισε να 

επαναλαμβάνει ό,τι άκουε.  

 Η μητέρα βοήθησε ιδιαίτερα στην ετοιμασία μηνυμάτων και καθημερινών φράσεων. 

 Προτάθηκε στη μητέρα να χρησιμοποιεί ποιηματάκια και τραγουδάκια τα οποία να κόβονται στη 

μέση για να συμπληρώνει το παιδί. Αυτό δεν έγινε κατορθωτό στο στάδιο χρήσης της πένας. 

Επιτεύχθηκε όμως αργότερα μέσα από το λογισμικό ΠΕΣ για παιδιά. 

 Ζητήθηκε από τη μητέρα να έχει πάντα έτοιμη την πένα για μαγνητοφώνηση του Μ. 

 Έγινε εισήγηση να αφήνει το παιδί μόνο αλλά να το παρακολουθεί αν μιλάει μόνο του. Προς 
ικανοποίηση της μητέρας αυτό άρχισε αρκετά γρήγορα. Επαναλάμβανε αυτά που άκουε από την 

πένα. 

 Οι γονείς παροτρύνθηκαν να αυξήσουν τις κοινωνικές εξόδους αρχικά με οικεία πρόσωπα. 

 Έγινε εισήγηση στη μητέρα να ανακοινώσει στο Νηπιαγωγείο την χρήση τεχνολογίας από τον Μ. 

με την παράκληση να υπάρχει συνέχεια και στο σχολείο. 

 

Στη διάρκεια δύο μηνών το παιδί άρχισε να επαναλαμβάνει, στη μητέρα, ό,τι άκουγε από την πένα και 

από το ειδικό βιβλίο που συνόδευε την πένα. Ξυπνούσε τα βράδια και ήθελε να μιλάει συνεχώς. 

Εξακολουθούσε όμως να «κλείνεται», στον εαυτό του, στην παρουσία νέων ατόμων ακόμη και σε 

εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

 

Μετά από τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της μητέρας αναπτύχθηκε Ατομικό Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης (ΑΠΕ) του παιδιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (30λεπτες συναντήσεις δύο φορές τη 

βδομάδα, αρχικά, και τρεις φορές την εβδομάδα από το Σεπτέμβριο του 2016). Την εφαρμογή του ΑΠΕ 

και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού ανέλαβε παιδαγωγός, μέλος της ομάδας της SE. S, με 

πείρα και γνώση υποστηρικτικής και άλλης τεχνολογίας πάντα σε συνεργασία με τη μητέρα και ειδικό 

στην επικοινωνία. Η παιδαγωγός λειτούργησε για αρκετό καιρό (5-6 συναντήσεις) με τη μητέρα παρούσα. 

Από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις το παιδί μιλούσε ελεύθερα (με μικρές φρασούλες) στην παιδαγωγό 

και ακολουθούσε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον το πρόγραμμά του. 
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Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν το παιδί να: 

 

 Εκπαιδευτεί σε ατομικό φορητό σύστημα επικοινωνίας 

 Βομβαρδιστεί με λόγο 

 Ενθαρρυνθεί στην αβίαστη επικοινωνία 

 Αυξήσει την αυτοπεποίθησή του 

 Αποκτήσει θετική στάση στο διάλογο 

 Γίνει πιο κοινωνικό 

 Εμπλακεί ενεργά στην εκπαίδευσή του 

 Ενταχθεί λειτουργικά στην υπόλοιπη τάξη. 
 

Η παιδαγωγός σε πρώτο στάδιο κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού και να 

προγραμματίσει τις δραστηριότητες στα λογισμικά. Έκανε χρήση των εργαλείων και έδωσε ιδιαίτερη 

σημασία στα λογισμικά ΑΒΓΔ και  το λογισμικό επικοινωνίας MindExpress. Με το MindExpress ο Μ. 

έμαθε «ακουστικά» πολλές στερεότυπες, καθημερινές φράσεις που τις επαναλάμβανε. Τόσο το ΑΒΓΔ 

όσο και το MindExpress είναι λογισμικά μεικτού τύπου, περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό, αλλά δίνουν και 

τη δυνατότητα στο γονιό και τον εκπαιδευτικό να αφαιρέσει, προσθέσει και να διαμορφώσει το 

περιεχόμενο.  

 

Το παιδί εκπαιδεύτηκε στη χρήση του τάπλετ και πολύ νωρίς (μετά από 3-4 συναντήσεις) κατόρθωσε να 

το χειρίζεται με μεγάλη ευκολία, με περηφάνεια να το επιδεικνύει σε άλλους και άρχισε σιγά-σιγά να 

μαθαίνει όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε: 

 

Πένα που μιλά: 

 

 

 

   
 

 Πένα που μιλά, κωδικοί και Βιβλίο Εννοιών: 

 

Η πένα που μιλά είναι μία επαναστατική συσκευή εγγραφής πολλαπλών ηχητικών μηνυμάτων που 

μοιάζει με μια απλή πένα. Έχει ενσωματωμένη μνήμη και δέχεται απεριόριστα ηχογραφημένα μηνύματα 

συνολικής διάρκειας περίπου 250 ώρες (4 GB μνήμη). Η πένα αυτή μπορεί να δώσει φωνή σε 

οποιοδήποτε αντικείμενο ή γραπτό κείμενο φτάνει να κολληθεί πάνω του μία αυτοκόλλητη ετικέτα 

(αυτοκόλλητος κωδικός) και να ηχογραφηθεί ένα μήνυμα. Κάθε φορά που η πένα τοποθετείται πάνω στη 

συγκεκριμένη ετικέτα «διαβάζει» το μήνυμα που έχει ηχογραφηθεί. 

 

Οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βάλουν φωνή σε οποιοδήποτε κείμενο είτε είναι σχολικό βιβλίο 

είτε είναι παραμύθι, είτε είναι μια ανακοίνωση, μια διαφήμιση κ.τ.λ.,  απλά κολλώντας κωδικούς σε αυτά. 

Οι ήχοι παρέχουν ακουστική ανατροφοδότηση στον χρήστη. 



5 

 

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα «έτοιμα» ειδικά βιβλία εννοιών, παραμύθια, λεξικά, κάρτες (flashcards) και 

αφίσες, τα οποία δεν χρειάζονται αυτοκόλλητες ετικέτες και έχουν έτοιμους ήχους, οι οποίοι μπορούν να 

κατέβουν στην πένα μέσω του υπολογιστή.  

 

Ο Μ. ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με την πένα που μιλά. Αρχικά τη χρησιμοποιούσε σε συνδυασμό με το 

έτοιμο βιβλίο εννοιών που συμβάλλει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του. Το άκουε και το ξανάκουε 

κι άρχισε σιγά-σιγά να επαναλαμβάνει. Η πένα χρησιμοποιήθηκε επίσης σαν μαγνητόφωνο για την 

ηχογράφηση προσωπικών και άλλων μηνυμάτων και αξιοποιήθηκε και στο σχολείο μερικές φορές από 

τη δασκάλα της τάξης. Τα παιδιά της τάξης του Μ. έπρεπε να αποστηθίσουν ένα ποίημα για να το 

παρουσιάσουν σε μια σχολική γιορτή. Συμμετείχε κι αυτός με το δικό του τρόπο στη γιορτή. Με τη 

βοήθεια της πένας «απήγγειλε» το  ποίημά του.  

 

Αργότερα η πένα χρησιμοποιήθηκε, από την παιδαγωγό, που τον στήριζε το απόγευμα, για δημιουργία 

ενός βιβλίου Φωνολογίας και Ανάγνωσης (γράφημα-φώνημα). Σε κάθε σελίδα του βιβλίου κολλήθηκαν 

εικόνες που άρχιζαν από κάποιο γράμμα. Δίπλα στο γράμμα κολλήθηκαν αυτοκόλλητοι κωδικοί της 

πένας, όπου ηχογραφήθηκε η φωνή του παιδιού να λέει το γράμμα και λέξεις που αρχίζουν από το 

γράμμα αυτό.  

 

Το παιδί αγάπησε και αξιοποίησε το έτοιμο βιβλίο με έννοιες. Πρόκειται για ένα βιβλίο-λεξικό, με βασικό 

λεξιλόγιο σε διάφορες θεματικές ενότητες, για να μάθουν τα παιδιά αγγλικά και ελληνικά. Το βιβλίο αυτό 

είναι πολύ εύκολο στη χρήση, αφού απλά τοποθετώντας την πένα πάνω στις εικόνες ακούγεται η λέξη 

στα ελληνικά ή  στα αγγλικά, αλλά και προτάσεις στα αγγλικά.  

 

Ο Μ. άρχισε να χρησιμοποιεί το βιβλίο, στα ελληνικά, με μεγάλο ενθουσιασμό. Έμαθε τη χρήση της 

πένας και έκανε μάθημα μόνος του, στον ελεύθερο του χρόνο, αφού απλά έπρεπε να τοποθετήσει την 

πένα στις εικόνες. Άκουγε τις λέξεις και επαναλάμβανε. Με αυτό τον τρόπο έμαθε πολλές νέες λέξεις στα 

ελληνικά και στα αγγλικά. Έμαθε επίσης να μετρά στα ελληνικά και στα αγγλικά, κάτι που τον παρότρυνε 

να συνεχίσει και ενισχύθηκε έτσι αφάνταστα η αυτοπεποίθησή του και η  αυτοεκτίμησή του.  

 

Τάπλετ PC με οθόνη αφής: 

Ένα τάπλετ στο οποίο όμως τρέχουν δύο λειτουργικά συστήματα το Android και τα Windows. Το παιδί 

χρησιμοποιούσε για πολύ καιρό τα Windows. Μετά έμαθε να μπαίνει και στο Android. Στο tablet PC 

(στα Windows) εγκαταστάθηκαν αρκετά λογισμικά για επικοινωνία, για φωνολογία, για ανάγνωση, για 

προφορικό λόγο, για σειροθέτηση, για εμπλουτισμό του λεξιλογίου του και για μαθηματικά.  

 

Ο Μ. ήταν αρκετά ενθουσιασμένος με το γεγονός ότι μπορούσε πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσει (με 

οθόνη αφής) τα προγράμματα αυτά και ήθελε να δείχνει και στους υπόλοιπους τι μπορεί να κάνει το tablet 

του. Η επιθυμία του να μοιράζεται τις γνώσεις του τον έφερε πολύ κοντά σε άλλα παιδιά, γειτονόπουλα, 

της οικογένειας, αλλά και παιδιά στο σχολείο. Στην προσπάθεια του αυτή «αναγκάστηκε» (εσωτερική 

παρώθηση) να επικοινωνήσει με τον προφορικό λόγο. Τα προγράμματα που εγκαταστάθηκαν αρχικά 

είναι τα εξής:  

 

MindExpress, ΑΒΓΔ, ΠΕΣ, ΔΕΣ, Ενσφηνώματα 1 και Σειροθέτηση. Ειδικά τα λογισμικά Ενσφηνώματα 

1 και Σειροθέτηση τα έβλεπε σαν παιχνίδι και πολλές φορές δούλευε μόνος του με αυτά, μαθαίνοντας να 

μετρά, αλλά και να κάνει απλές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης (χωρίς να γίνεται αναφορά στις έννοιες 

αυτές). Επειδή τα λογισμικά αυτά περιέχουν πάρα πολλούς ήχους «βομβαρδίστηκε» κυριολεκτικά από 

προφορικό λόγο τον οποίο επαναλάμβανε. 

 

Επίσης, έμαθε με το tablet, να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να βλέπει κινούμενα σχέδια και να ξεκινά 

και να κλείνει τα λογισμικά και το τάπλετ με μεγάλη ευκολία.  
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Το λογισμικό MindExpress (λογισμικό εναλλακτικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης): 

 

 

                    Η αρχική σελίδα του ΑΠΕ του Μ. στο λογισμικό MindExpress 

Όπως όλα τα λογισμικά επικοινωνίας παρέχει τη δυνατότητα ετοιμασίας συνδεόμενων σελίδων με κελιά. 

Ο αριθμός και το μέγεθος των κελιών αποφασίζεται από τον χρήστη. Σε κάθε κελί είναι δυνατό να 

εισαχθεί εικόνα, γράμμα, λέξη, φράση, κείμενο και να παράγεται ήχος (είτε ηχογραφημένος είτε με 

συνθετική φωνή).  

 

Σε κάθε σελίδα υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης πλαισίου όπου γράφεται κείμενο. Επιπρόσθετα το κάθε 

κελί δέχεται οδηγίες ελέγχου του λογισμικού π.χ. με την επιλογή του κελιού είναι δυνατό το κείμενο να 

αποστέλνεται στο πλαίσιο κειμένου ή μπορεί να σβήνει γράμμα ή λέξη ή να μεταπηδά σε άλλη σελίδα 

κ.τ.λ. 

 

Ετοιμάστηκε ατομικό πρόγραμμα επικοινωνίας και εκπαίδευσης για τον Μ. Στο πρόγραμμα 

συμπεριλήφθηκαν ενότητες που αφορούν το ίδιο το παιδί (όνομα, διεύθυνση, ηλικία, τάξη, ενδιαφέροντα 

κ.α.) και στοιχεία για τα άτομα του στενού περιβάλλοντος (γονείς, αδέλφια, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, 

θείες, ξαδέλφια, φίλοι, εκπαιδευτικοί).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Η σελίδα «Συναισθήματα» του ΑΠΕ του Μ. Με κίτρινο το πλαίσιο κειμένου. 
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Στο πρόγραμμα συμπεριλήφθηκαν επίσης ενότητες που αφορούσαν την ανάπτυξη του λεξιλογίου του 

παιδιού αλλά και την καθημερινή του επικοινωνία, όπως τα χρώματα, τα σχήματα, οι αριθμοί, τα 

συναισθήματα, φαγητά, ποτά, καθώς επίσης και φράσεις για επικοινωνία στο σχολείο. Το παιδί πλέον 

μπορούσε να επικοινωνήσει με τη βοήθεια του προγράμματος, συστήνοντας τον εαυτό του, την 

οικογένεια και τους φίλους του, αλλά και να εκφράσει τις καθημερινές του ανάγκες.  

 

Στο πρώτο στάδιο απλά άκουγε αυτά που έλεγε ο υπολογιστής και χαμογελούσε. Σιγά-σιγά όμως άρχισε 

να επαναλαμβάνει αυτά που άκουγε και να κάνει ακόμα και διορθώσεις, σε περίπτωση που ο υπολογιστής 

δεν έλεγε σωστά μια λέξη, λόγω της συνθετικής φωνής.  

 

Το λογισμικό MindExpress ενθουσίασε ιδιαίτερα το μαθητή, γι’ αυτό και στη συνέχεια εμπλουτίστηκε 

με νέο υλικό και χρησιμοποιήθηκε για εισαγωγή στην φωνολογία, στην ανάγνωση και τη γραφή, στην 

αναγνώριση γραμμάτων και τη γραφή συλλαβών και λέξεων. 

 

 

       Παράδειγμα δραστηριότητας φωνολογίας, με εικόνες, στο λογισμικό MindExpress 

 

Στην πιο πάνω εικόνα φαίνεται η πρώτη δραστηριότητα φωνολογίας που αναπτύχθηκε με το MindExpress. 

Το παιδί αρχικά επέλεγε την κάθε εικόνα για να ακούσει τη λέξη και το αρχικό φώνημα και επαναλάμβανε. 
Στη συνέχεια έβλεπε απλά την εικόνα και έλεγε μόνος του τη λέξη, το αρχικό και το τελικό φώνημα, 

έλεγε μόνος του άλλες λέξεις που άρχιζαν από το ίδιο φώνημα ή έλεγε η παιδαγωγός λέξεις και απαντούσε 

αν άρχιζαν ή όχι από το ίδιο γράμμα. 

 

 

                                          Δραστηριότητες για δημιουργία συλλαβών 
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    Παράδειγμα δραστηριότητας φωνολογίας και ανάγνωσης στο λογισμικό MindExpress 

                                          Δραστηριότητες με συλλαβές και λέξεις 

 

Ετοιμάστηκε παρόμοια σειρά δραστηριοτήτων για κάθε γράμμα.  

 

Στο πρώτο στάδιο το παιδί βλέπει τις εικόνες, λέει τις λέξεις και βρίσκει το γράμμα από το οποίο αρχίζουν. 

Αν δεν γνωρίζει κάποια λέξη επιλέγει την εικόνα για να την ακούσει και επαναλαμβάνει. Στη συνέχεια 

εισηγείται κι άλλες λέξεις που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα, εντοπίζει το κεφαλαίο και το πεζό γράμμα 

στην οθόνη, στο πληκτρολόγιο, σε σελίδες με γράμματα, σε διάφορες λέξεις σε παραμύθια ή σε άλλα 

κείμενα, καθώς και άλλα γράμματα που γνωρίζει. Ακολουθούν ασκήσεις γραφής, όπου το παιδί μαθαίνει 

να γράφει το γράμμα σε πινακάκι και σε ειδικό τετράδιο γραφής. 

 

Στο δεύτερο στάδιο το παιδί λέει την αρχική συλλαβή κάθε λέξης και μαθαίνει να διαβάζει τους 

συνδυασμούς του συμφώνου με τα γνωστά φωνήεντα, κάτι που ο Μ. βρήκε ιδιαίτερα εύκολο και 

μπορούσε να διαβάζει αμέσως οποιοδήποτε συνδυασμό γραμμάτων (συλλαβή), δεδομένου ότι ήξερε τους 

ήχους (φωνήματα) και των δύο γραμμάτων. 

 

Στο τρίτο στάδιο το παιδί διαβάζει τις συλλαβές και συνθέτει λέξεις συνδυάζοντας τις έτοιμες συλλαβές 

αρχικά, ενώ στη συνέχεια φτιάχνει το ίδιο τις συλλαβές και τις λέξεις με διάφορους τρόπους 

(πληκτρολόγιο οθόνης, πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα, πινακάκι, κ.τ.λ.). 

 

Στο τελευταίο στάδιο το παιδί διαβάζει τις λέξεις που βλέπει στην οθόνη. Οι λέξεις που ετοιμάστηκαν 

είναι αρκετές, για κάποιο παιδί που μόλις αρχίζει να διαβάζει. Την πρώτη φορά που κλήθηκε ο Μ. να 

διαβάσει παρόμοια σελίδα με λέξεις δίστασε λίγο στην αρχή, αλλά άρχισε να διαβάζει και διαπιστώνοντας 

ότι μπορούσε να διαβάσει όλες αυτές τις λέξεις πήρε μεγάλη χαρά και ενισχύθηκε η αυτοπεποίθησή του. 
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Το λογισμικό ΑΒΓΔ: 

Ανοικτό λογισμικό (μεικτού τύπου) για φωνολογική επίγνωση, ανάγνωση και γλωσσική ανάπτυξη. Έχει 

αναπτυχθεί από έμπειρους ειδικούς παιδαγωγούς και λογοθεραπευτές σε μια προσπάθεια να δοθεί ένα 

εργαλείο με αρκετό έτοιμο περιεχόμενο αλλά ταυτόχρονα και με τη δυνατότητα να διαμορφώνεται και 

να συμπληρώνεται με νέο υλικό. Το υπάρχον υλικό είναι μια βάση πληροφοριών με εγγραφές τα 

φωνήματα της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν γύρω στις 150 εγγραφές, κατά μέσο όρο έξι από κάθε 

φώνημα και συμπληρώνετα ισυνεχώς με νέες εγγραφές.  

 

Κάθε εγγραφή περιέχει εφτά πεδία: 

1. Γράφημα (κείμενο) 

2. Φώνημα (ήχος γραφήματος) 

3. Λέξη με πρώτο γράμμα το γράφημα (γραπτή μορφή της λέξης) 

4. Ήχος της λέξης 

5. Πρόταση στην οποία περιλαμβάνεται ή υπονοείται η λέξη (γραπτή μορφή της πρότασης) 

6. Ήχος της πρότασης 

7. Ένα γραφικό (εικόνα ή κινούμενο σχέδιο). 

 

Παράδειγμα εγγραφής: 

1. «μ», γράφημα 

2. «μ», φώνημα (ήχος γραφήματος) 

3. «μήλο», γραπτή μορφή της λέξης 

4. «μήλο», ήχος της λέξης 

5. «Θέλω ένα κόκκινο μήλο», γραπτή μορφή της πρότασης 

6. «Θέλω ένα κόκκινο μήλο», ήχος πρότασης 

7. Εικόνα, φωτογραφία, κινούμενο σχέδιο που παρουσιάζει τo μήλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Φωνολογική ενημερότητα, λογισμικό ΑΒΓΔ. 

 

Από αυτό το μεγάλο αριθμό εγγραφών το λογισμικό ετοιμάζει αυτόματα μια μεγάλη σειρά 

δραστηριοτήτων (27), κάτω από τις οποίες υπάρχουν ασκήσεις (έτοιμες) και δίνεται επίσης η δυνατότητα 

αλλαγής, διαγραφής ή δημιουργίας καινούριων από τον γονιό ή τον παιδαγωγό. Η ευελιξία του 

λογισμικού επεκτείνεται επίσης και σε παραμετροποίηση της επιφάνειας εργασίας, όπου ο χρήστης έχει 

την δυνατότητα να αλλάξει χρώματα οθόνης, χρώματα φόντου, χρώματα κειμένου, χρώμα σάρωσης, 

μέγεθος και είδος γραμματοσειράς και να προσαρμόσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο προσωπικό 

μαθησιακό στυλ κάθε μαθητή. Έχει ετοιμαστεί εν πολλοίς με Καθολικό Σχεδιασμό )Universal Design of 

Learning, UDL), όπως εισηγούνται οι Rose, D.H., & Meyer, A. (2002),  για να εξυπηρετεί πολλά παιδιά 

και ενήλικες. Παρέχει επιπρόσθετα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης, σχεδόν σε όλες τις 

δραστηριότητες, όπως με το ποντίκι, με την μπάρα εργασίας, με αφή, με σάρωση και διακόπτη και με 

βλεμματικό έλεγχο. 
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Το λογισμικό ακολουθεί βασικές αρχές της φωνολογίας και δίνει δυνατότητα για συστηματική, δομημένη 

ή ελεύθερη εργασία στην αναγνώριση φωνημάτων, στη διάκριση φωνημάτων, στην αναγνώριση 

γραφημάτων, στη διάκριση γραφημάτων, στην αντιστοίχιση γραφημάτων με τα φωνήματα, στην ομοηχία 

και στον τεμαχισμό (ανάλυση, σύνθεση) λέξης και πρότασης. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

εργαστεί επίσης με συλλαβική μέθοδο. Επιπρόσθετα, καλλιεργεί άλλες δεξιότητες όπως την οπτική 

διάκριση, την ακουστική διάκριση, την παρατήρηση, τη μνήμη, την κατηγοριοποίηση, την αλληλουχία 

κ.τ.λ.  

 

Το λογισμικό ΑΒΓΔ χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την ανάπτυξη του λεξιλογίου του M., (με τη μέθοδο 

της γρήγορης ονομασίας εικόνων), αλλά και απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού του υπολογιστή 

και του ποντικιού μέσα από την άσκηση «Φτιάξε μια εικόνα». Έδειξε ιδιαίτερο ζήλο και μεγάλο 

ενθουσιασμό στη δημιουργία σκηνών και την επιλογή των εικόνων που θα χρησιμοποιούσε.  

 

Επίσης, η επανάληψη εικόνων-λέξεων στις διάφορες ασκήσεις του προγράμματος βοήθησε το παιδί να 

μάθει το νέο λεξιλόγιο πολύ εύκολα και να επαναλαμβάνει ακόμα και μεγάλες λέξεις. Στο επόμενο στάδιο 

χρησιμοποιήθηκαν απλές ασκήσεις φωνολογίας, όπου το παιδί βλέποντας την εικόνα έπρεπε να πει αν 

ξεκινούσε από κάποιο συγκεκριμένο φώνημα (χωρίς να γίνεται αναφορά στα γράμματα ή σε γραπτό λόγο). 

Σε ένα κατοπινό στάδιο, ενώθηκε ειδικό πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα στο τάπλετ.  Με τη χρήση των 

ασκήσεων πληκτρολογίου το παιδί έμαθε να πληκτρολογεί, να αναγνωρίζει το αρχικό φώνημα κάθε λέξης, 

να αντιστοιχεί γράφημα με φώνημα και να λέει άλλες λέξεις που αρχίζουν από αυτό.  

 

Μερικές από τις δραστηριότητες του ΑΒΓΔ που αξιοποίησε η παιδαγωγός:  

 

Παράδειγμα δραστηριότητας φωνολογίας 

Το παιδί βλέπει μια εικόνα και λέει τη λέξη. Στη συνέχεια ακούει το φώνημα που λέει η άσκηση και 

πατάει ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν είναι το αρχικό φώνημα της λέξης είναι το ίδιο με αυτό που άκουσε. Σε περίπτωση 

που δεν είναι το αρχικό φώνημα της λέξης, το παιδί λέει μόνο του το αρχικό φώνημα, καθώς και άλλες 

λέξεις που αρχίζουν από το ίδιο φώνημα, π.χ. καμήλα, καφές, κουτί, κ.τ.λ.  

 

 

Παράδειγμα δραστηριότητας φωνολογίας 
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Το παιδί ακούει ένα φώνημα και στη συνέχεια εμφανίζονται τέσσερα διαδοχικά γραφήματα στην οθόνη. 

Το παιδί πρέπει να πατήσει το γράμμα (γράφημα) που αντιστοιχεί στο φώνημα που άκουσε. Υπάρχει 

επιβράβευση και ανατροφοδότηση με ένα κινούμενο σχέδιο και επανάληψη του σωστού φωνήματος π.χ. 

κ, καμήλα. Δίπλα από το γράφημα βλέπει και ένα γραφικό με την καμήλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Παράδειγμα δραστηριότητας φωνολογίας και ανάγνωσης 

 

Το παιδί βλέπει 12 εικόνες με τις λέξεις από κάτω. Μπορούμε να πούμε μια φορά τις λέξεις μαζί με το 

παιδί για να μάθει τυχόν άγνωστες λέξεις. Κάθε φορά ακούει ένα φώνημα και πρέπει να πατήσει τη λέξη, 

η οποία αρχίζει από το φώνημα αυτό. Επίσης μπορούμε να ζητήσουμε από το παιδί κάθε φορά να 

βρίσκει όλα τα ίδια γράμματα π.χ. αν ακουστεί το φώνημα «α», μπορούμε να πούμε στο παιδί να 

δείξει όλα τα «α» στις λέξεις. 

 

 

Λογισμικό Έτσι γράφω και διαβάζω: 

  
                                Παραδείγματα δραστηριοτήτων με το λογισμικό 

Το λογισμικό Έτσι γράφω και διαβάζω 1 είναι ένα καλοσχεδιασμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, που 

αναπτύχθηκε από ειδικό παιδαγωγό,  για την πρώτη ανάγνωση και γραφή που έχει στόχο να βοηθήσει 

τους μαθητές της Α’ Δημοτικού και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να κατακτήσουν το 

μηχανισμό της ανάγνωσης και γραφής με αβίαστο και φυσικό τρόπο.  
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Ο μαθητής μαθαίνει να γράφει και να διαβάζει «παίζοντας» στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Το λογισμικό 

παρέχει οπτική,  ακουστική και κινητική διάκριση βοηθώντας έτσι το μαθητή να μάθει το καινούριο 

γράμμα. Στο πρώτο CD της σειράς ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει τα γράμματα της 

αλφαβήτας, συλλαβές (σύμφωνο-φωνήεν) και δισύλλαβες λέξεις. 

Ο μαθητής μαθαίνει: 

    1ο στάδιο: τα 24 γράμματα και από μία συλλαβή για κάθε σύμφωνο. 

    2ο και 3ο στάδιο: τέσσερις συλλαβές και μετά όλες τις δυνατές συλλαβές από κάθε σύμφωνο. 

    4ο στάδιο: να γράφει και να διαβάζει δισύλλαβες λέξεις. 

 

Ειδικό πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα: 

Το πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα είναι ένα εναλλακτικό πληκτρολόγιο με μεγαλύτερα και λιγότερα 

πλήκτρα από ένα συνηθισμένο πληκτρολόγιο (μέγεθος πλήκτρων 2.5 Χ 2.5 εκ.). Με το πληκτρολόγιο 

αυτό αποφεύγεται η σύγχυση που προκαλεί ένα συνηθισμένο πληκτρολόγιο, αφού υπάρχουν λιγότερα 

πλήκτρα και υπάρχει μόνο ένας χαρακτήρας σε κάθε πλήκτρο. Ο χρήστης μπορεί πιο εύκολα να μάθει 

πού βρίσκεται το κάθε πλήκτρο και χάρη στα μεγάλα γράμματα είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός ενός 

συγκεκριμένου χαρακτήρα. Το μεγάλο μέγεθος των πλήκτρων επιτρέπει ευκολότερη πρόσβαση σ’ αυτά, 

ενώ ο πολύχρωμος σχεδιασμός του το κάνει φιλικό προς το χρήστη και ιδιαίτερα προς τα μικρά παιδιά. 

 

Συνοδεύεται από ειδική γραμματοσειρά, η οποία εισάγει τα τονισμένα φωνήεντα με το πάτημα ενός μόνο 

πλήκτρου, αντί για δύο όπως γίνεται συνήθως. Αυτό βοηθά παιδιά που πρωτομαθαίνουν υπολογιστές και 

ευκολύνει παιδιά με κινητικά προβλήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα και τονισμένα φωνήεντα 

 

 

Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιήθηκε από τον Μ. αφού το παιδί εξοικειώθηκε με  τα φωνήματα, για να γίνει 

εισαγωγή και στη γραπτή τους μορφή (γραφήματα). Αρχικά, μέσα από το ΑΒΓΔ, χρησιμοποιήθηκε για 

εντοπισμό των γραμμάτων που μάθαινε το παιδί κάθε φορά, είτε με την οδηγία «βρες το γράμμα …», 

«βρες το γράμμα από το οποίο αρχίζει/τελειώνει η λέξη …….» και στη συνέχεια για τη γραφή γραμμάτων 

και συλλαβών.  

 

Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιήθηκε επίσης σε συνδυασμό με το μολύβι για γραφή γραμμάτων, συλλαβών 

και λέξεων. Έτσι ο Μ. έμαθε πολύ εύκολα τη σημασία του διαχωρισμού των λέξεων, πρώτα με το πλήκτρο 

space και στη συνέχεια στο χαρτί και σε ειδικό πινακάκι. Έμαθε επίσης τη χρήση των τόνων με τη βοήθεια 

των τονισμένων γραμμάτων του πληκτρολογίου.  
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Πινακάκι γραφής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Πινακάκι με οδηγό γραφής είναι ένας ασπροπίνακας διπλής όψης μεγέθους Α4 (29.8Χ21.5 εκ.). Χάρη 

στο μικρό του μέγεθος και βάρος το παιδί μπορεί να το παίρνει μαζί του παντού, ενώ αποτελεί έναν πολύ 

διασκεδαστικό τρόπο για τα παιδιά να εξασκηθούν στη γραφή. Χρησιμοποιούνται μαρκαδόροι, διαφόρων 

χρωμάτων και μεγεθών, που σβήνονται εύκολα. 

 

Στην μπροστινή όψη το πινακάκι διαθέτει τρεις σειρές με τριπλές άδειες γραμμές (η μεσαία είναι 

διακεκομένη γραμμή) για εξάσκηση στη γραφή, ενώ η πίσω όψη είναι κενή για να μπορεί το παιδί να 

γράψει ή να ζωγραφίσει ό,τι θέλει.  

 

Ψηφιακό μαγνητόφωνο: 

Χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό μαγνητόφωνο που περιλαμβάνεται στο λογισμικό MindExpress για 

ηχογράφηση της φωνής του μαθητή. Παρατηρήθηκε ότι πολλές φορές δεν ήθελε να επαναλάβει κάποιες 

λέξεις λόγω του ότι τον δυσκόλευαν και πίστευε ότι δεν θα τις πει καλά. Αρχικά ήταν ντροπαλός και 

διστακτικός, αλλά στη συνέχεια του άρεσε η ιδέα της ηχογράφησης και χαμογελούσε μόλις άκουγε τον 

εαυτό του και έτσι ενθαρρύνθηκε. Η ηχογράφηση χρησιμοποιήθηκε επίσης, σε συνδυασμό με την πένα 

που μιλά, για να τον βοηθήσει να μάθει ένα ποίημα που θα απάγγελε μαζί με άλλα παιδιά σε μια σχολική 

γιορτή. Η ιδέα της μαγνητοφώνησης και της βιντεογράφησης (χρήση κινητού τηλεφώνου) τον συνεπήρε.  

 

Λογισμικό Ενσφηνώματα 1: 
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Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά προσχολικής αγωγής, ειδικής αγωγής και Α΄ δημοτικού. 

Περιλαμβάνει 76 εφαρμογές με αντιστοιχίες, ταξινομήσεις, παζλ εικόνων και αριθμών, χρώματα και 

σχήματα, ασκήσεις μνήμης και παρατηρητικότητας, αισθητοποίηση των αριθμών 1-5, προσθέσεις και 

αφαιρέσεις στην πεντάδα, παιχνίδια εξοικείωσης με το ποντίκι και τραγούδια. 

Όλα τα επίπεδα του προγράμματος είναι χωρισμένα σε 8 κατηγορίες και κάθε κατηγορία περιλαμβάνει 

8-12 εφαρμογές, που φαίνονται με εικονίδια στον κεντρικό πίνακα επιλογών. 

Οι κατηγορίες αναλυτικά περιλαμβάνουν: 
1.    Αντιστοιχίες σχημάτων 

2.    Παζλ εικόνων και αριθμών 

3.    Σχήματα και χρώματα 

4.    Μνήμη και παρατηρητικότητα 

5.    Αισθητοποίηση αριθμών 

6.    Πρόσθεση στην πεντάδα 

7.    Αφαίρεση στην πεντάδα 

8.    Παιχνίδια δεξιοτήτων-Τραγούδια-Εκτυπώσεις-Video 

Χαρακτηριστικά του λογισμικού: 

Δεξιότητες: ταξινόμηση, μνήμη, παρατηρητικότητα, αισθητοποίηση αριθμών 1-5, πρόσθεση, αφαίρεση 

Ηλικίες: 4-6 (νηπιαγωγείο, Α’ δημοτικού, ειδική εκπαίδευση) 

 

Ο Μ. χάρηκε ιδιαίτερα τα Ενσφηνώματα 1 και τη Σειροθέτηση γιατί τα έβλεπε σαν παιχνίδια. Μέσα από 

αυτά επροκαλέιτο συνεχώς να σχολιάσει να εξηγήσει να απαντήσει. 

 

Λογισμικό Σειροθέτησης: 

 

 
 

 

Φιλικό στη χρήση λογισμικό με τέσσερις εικόνες που το παιδί καλείται να βάλει στη σωστή σειρά. Ο Μ. 

χαίρεται ιδιαίτερα όταν εργάζεται σε αυτό το λογισμικό γιατί το θεωρεί παιχνίδι. Η σειροθέτηση σαν 

δεξιότητα είναι απαραίτητη για να κατακτήσει ένα παιδί τον μηχανισμό της ανάγνωσης όπως αναφέρουν 

χαρακτηριστικά οι Elena Aristodemou E., Taraszow T., Laouris Y., Papadopoulos T., Makris P (2008). 

 

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων:   

   

Τηρήθηκε σελίδα παρατηρήσεων (Παράρτημα 1). Στη σελίδα αυτή η παιδαγωγός και η μητέρα 

σημειώνουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Σημειώνεται ότι το λογισμικό ΑΒΓΔ καταγράφει 

επίσης τις απαντήσεις των χρηστών και ο παιδαγωγός ή ο γονιός μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδό 

τους. 
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Με την έναρξη του σχολικού έτους το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Μ. αξιολογήθηκε από Πολυθεματική 

Επιτροπή (Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, η μητέρα, ο λογοθεραπευτής που στηρίζει το παιδί στο 

σχολείο, η ειδική παιδαγωγός που στηρίζει το παιδί στο σχολείο, ειδικός στην Υποστηρικτική Τεχνολογία 

και η Εκπαιδευτική Ψυχολόγος του σχολείου). Στην πρώτη αυτή αξιολόγηση φάνηκαν τα θετικά 

αποτελέσματα αλλά και μια σειρά δυσκολιών. Ο Μ. κατόρθωσε: 

 

 Να χρησιμοποιεί το τάπλετ 

 Να επικοινωνεί αρχικά με το ταπλέτ αργότερα με προφορικό λόγο 

 Να επικοινωνεί όχι μονολεκτικά 

 Να κάνει διάλογο 

 Να κατακτήσει τη φωνολογία 

 Να αντιμετωπίζει θετικά το σχολείο 

 Να γράφει τις πρώτες του λεξούλες 

 Να μιλά στην τάξη 

 Η δασκάλα της τάξης δήλωσε κατά την πολυθεματική αξιολόγηση στο σχολείο ότι ο Μ. έγινε 
πρόβλημα στην τάξη γιατί δεν σταματά να μιλά. 

 

Ο Μ. συνεχίζει να ενισχύεται από το σπίτι και την παιδαγωγό κατά τα απογεύματα. Η προσπάθεια 

επικεντρώνεται τώρα στην προετοιμασία του παιδιού για το δημοτικό σχολείο.  

 

Προβλήματα, δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον: 

 Οι ειδικοί που στηρίζουν τον Μ. στο νηπιαγωγείο δεν έχουν αποδεχτεί το γεγονός ότι ο Μ. 
χρησιμοποιεί τεχνολογία. 

 Ο Μ. δεν μιλά καθόλου στη Ειδική Παιδαγωγό. 

 Η επικοινωνία με τον λογοθεραπευτή του σχολείου είναι πολύ περιορισμένη. 

 Λογοθεραπευτής και Ειδική Παιδαγωγός στο σχολείο δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το τάπλετ 
του Μ. και ούτε γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει ή μπορεί να κάνει με τα διάφορα εργαλεία.  

 Η μητέρα ζήτησε την εφαρμογή της τεχνολογίας και στο σχολείο όμως οι διαδικασίες του 

Υπουργείου Παιδείας είναι χρονοβόρες. 

 Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος οι ειδικοί του Υπουργείου Παιδείας να μην αποδεχτούν τη εξασφάλιση 
των ίδιων εργαλείων. 

 Η δασκάλα της τάξης του Μ. είναι με άδεια μητρότητας μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο 
Μ. δεν μιλά στη νέα δασκάλα. 

 Το παιδί βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο και αναμένεται ότι την επόμενη σχολική χρονιά θα 

πάει στο δημοτικό σχολείο.  

 Υπάρχει η δικαιολογημένη αγωνία της μητέρας για σωστή ενημέρωση και προσέγγιση στο νέο 
περιβάλλον. 

 Θα πρέπει να βελτιωθεί το κλίμα και η αντιμετώπιση του Μ. στο σχολείο. 

 Ο Μ. εξακολουθεί να αποφεύγει την επικοινωνία με αγνώστους ή επισκέπτες στο σπίτι ή στο 
σχολείο. 

 

Άλλα προβλήματα και αντιμετώπιση: 

 Αρχικά το παιδί δεν μιλούσε σε κανένα. Η παιδαγωγός στις παρατηρήσεις της σημειώνει ότι ο Μ. 

είναι παιδί που ανθίσταται όταν τον πιέζεις να μιλήσει. Η απάντηση σε αυτό ήταν η αποφυγή 

παρατηρήσεων ή συστάσεων στο παιδί.  

 Η παιδαγωγός συνέχισε με υπομονή και επιμονή να προκαλεί τον προφορικό λόγο χωρίς να 
αγχώνει το παιδί. Την ίδια τακτική υιοθέτησε και η μητέρα. 

 Ο προφορικός λόγος στην παρουσία του Μ. αυξήθηκε αισθητά στο οικογενειακό περιβάλλον έτσι 
που να βομβαρδίζεται συνεχώς με λόγο. 

 Δεν συζητείται πια ενώπιον του Μ. το γεγονός ότι ο Μ. δεν μιλάει σε άλλους. 
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Σήμερα ο Μ. έχει καταφέρει να: 

 Μιλά με φράσεις και προτάσεις 

 Κάνει σχόλια 

 Κατακτά σιγά-σιγά την φωνολογία 

 Προκαλείται και ανταποκρίνεται θετικά στη γρήγορη ονομασία εικόνων 

 Συλλαβίζει 

 Διαβάζει τις πρώτες του λεξούλες 

 Γράφει τις πρώτες του λεξούλες 

 Αναγνωρίζει τα γράμματα στο πληκτρολόγιο 

 Μιλά πιο ελεύθερα σε αρκετά άτομα, του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, στα οποία δεν 
μιλούσε προηγουμένως 

 Είναι πολύ περήφανος για αυτά που πέτυχε μέχρι τώρα 

 Μιλά ασταμάτητα σε αυτούς που εμπιστεύεται. 

 

Εισηγήσεις σε γονείς και παιδαγωγούς: 

 Αξιολογήστε τα παιδιά πολυθεματικά και επαναξιολογήστε τα. 

 Αναπτύξτε και εφαρμόστε με σοβαρότητα και συνέπεια το ΑΠΕ. 

 Να είσαστε πάντα έτοιμοι να αναπροσαρμόσετε το ΑΠΕ. 

 Πολλά παιδιά ντροπαλά, με επιλεκτική αλαλία ή άλλη δυσκολία στον προφορικό λόγο 
χρειάζονται ενθάρρυνση. Δώστε τους κίνητρο και προκλήσεις. 

 Βομβαρδίστε τα με προφορικό λόγο. 

 Μην πιέζετε τα παιδιά να μιλήσουν, προκαλέστε τα να μιλήσουν. 

 Το γεγονός ότι δεν μιλούν δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, να γράψουν και να 
διαβάσουν (σιωπηρά). 

 Μη κρατείτε τα παιδιά πίσω στον ακαδημαϊκό τομέα. 

 Η συνεργασία με τους γονείς είναι πάντα επιθυμητή και απαραίτητη. 

 Καθοδηγήστε τους γονείς και συνεργαστείτε μαζί τους. 

 Μελετήστε και γνωρίστε την τεχνολογία (όχι επιφανειακή γνώση). 

 Κάνετε σωστή επιλογή ενίσχυσης και με τεχνολογία. 

 Να θυμάστε ότι περισσότερα από 90% των παιδιών με επιλεκτική αλαλία παρουσιάζουν επίσης 

«κοινωνική φοβία» και «κοινωνική αγωνία». 

 

Συμπεράσματα: 

 

Τα άτομα με επιλεκτική αλαλία και δυσκολία στην επικοινωνία έχουν ανάγκη να ενισχυθούν και 

στηριχθούν στην προσπάθειά τους. Ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά έχουν ανάγκη να βρίσκονται σε ένα ήρεμο, 

καθόλου πιεστικό κοινωνικό περιβάλλον. Χρειάζονται πολλή αγάπη, κατανόηση και υπομονή αλλά και 

στοχευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το γεγονός ότι δεν μιλούν δεν αποκλείει και δεν πρέπει να 

παρεμποδίζει τις δυνατότητές τους να εκφραστούν με άλλους εναλλακτικούς τρόπους, να γράψουν, να 

διαβάσουν να εκπαιδευτούν. Δοκιμασμένες τεχνικές η ενεργός συμμετοχή, η ενθάρρυνση και η 

πρόκληση.  

 

Με κάθε τρόπο η επικοινωνία πρέπει να εξασφαλίζεται (με σύμβολα, με χειρονομίες, με εκφράσεις 

προσώπου και σώματος, με νοήματα, με γραπτό λόγο, με  Εναλλακτική Βοηθητική Επικοινωνία) αλλά 

τα παιδιά  θα πρέπει να βομβαρδίζονται με προφορικό λόγο και να δημιουργούνται συνθήκες τέτοιες που 

να θέλουν να μιλήσουν. 

 

Δώστε χρόνο στα παιδιά και μη θυσιάζετε την επικοινωνία χάριν του προφορικού λόγου. Προφορικός 

λόγος θα έλθει αν εσείς και το υπόλοιπο κοινωνικό περιβάλλον προσαρμοστείτε στις ιδιατερότητες των 

παιδιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Όνομα εκπαιδευτή: Ε. Κ. 

Όνομα παιδιού: Μ.Α. Κωδικός παιδιού: SE707 

Ημερομηνία: 24/04/2017   Μάθημα: Γλώσσα   Διάρκεια: 30’ 

Θέμα: Φωνολογία, ανάγνωση και γραφή (επανάληψη α, ο, ε, ι, π, τ, λ, ν) 

Εργαλεία: Τάπλετ, ομιλούσα πένα, κωδικοί, βιβλίο με έννοιες, ψηφιακό μαγνητόφωνο, κάμερα, 

βιντεογράφηση, πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα, λογισμικό ΑΒΓΔ, λογισμικό ΔΕΣ, Λογισμικό 

ASSS Ταχύτητα Ανάγνωσης, λογισμικό MindExpress, πίνακας γραφής, λογισμικό Έτσι γράφω και 

διαβάζω. 

Γενικές παρατηρήσεις:  Ήταν το πρώτο μάθημα μετά από δύο εβδομάδες διακοπών, γι’ αυτό και δεν ήταν 

αρκετά συγκεντρωμένος. Παρόλα αυτά όμως δεν είχε ξεχάσει αυτά που είχε διδαχθεί πριν τις διακοπές.  

Σχόλια γονιών:  Ήταν πολύ ενθουσιασμένος με το νέο λογισμικό (Έτσι γράφω και διαβάζω) και πολύ 

ομιλητικός.  

Συναισθήματα παιδιού:  ενθουσιασμός, χαρά 

 

Επίδοση παιδιού: 

Δεξιότητα  Βαθμός (1-10) 

Ευκολία πρόσβασης   9 

Ταχύτητα πρόσβασης   9 

Επιτυχείς απαντήσεις  8 

Ένταξη    - 

Χρόνος εργασίας  6 

Συγκέντρωση    7 

Ενδιαφέρον   8 

Ανάκληση πληροφοριών 9 

Επικοινωνία   8 

Φωνολογία    10  

 

Δεξιότητα  Βαθμός (1-10)   

Ανάγνωση   8 

Δακτυλογράφηση  - 

Ορθογραφία   - 

Επανάληψη λέξεων   9 

Επανάληψη φράσεων  - 

Αυθόρμητος λόγος  10 

Κοινωνικότητα    9 

Αυτοπεποίθηση   9 

Αυτοεικόνα   9 

Γενική πρόοδος   8 
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Όνομα εκπαιδευτή: Ε. Κ. 

Όνομα παιδιού: Μ.Α. Κωδικός παιδιού: SE707 

Ημερομηνία: 26/04/2017   Μάθημα: Γλώσσα   Διάρκεια: 30’ 

Θέμα: Φωνολογία, ανάγνωση και γραφή (εισαγωγή στο γράμμα Μ και τις συλλαβές του μα, μο, με, μι) 

Εργαλεία: Τάπλετ, ομιλούσα πένα, κωδικοί, βιβλίο με έννοιες, ψηφιακό μαγνητόφωνο, κάμερα, 

βιντεογράφηση, πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα, λογισμικό ΑΒΓΔ, λογισμικό ΔΕΣ, Λογισμικό 

ASSS Ταχύτητα Ανάγνωσης, λογισμικό MindExpress, πίνακας γραφής 

Γενικές παρατηρήσεις:  Ήταν αρκετά κουρασμένος πριν ακόμα ξεκινήσει το μάθημα. Αρχικά έγινε 

επανάληψη στη γραφή με τον πίνακα, όπου έγραφε μεν πολύ προσεκτικά, αλλά η προσοχή του στρεφόταν 

εύκολα αλλού. Στη συνέχεια μάθαμε το γράμμα Μ και τις συλλαβές του, μπορούσε να διαβάσει τις συλλαβές 

και τις λέξεις εύκολα, αλλά πάλι η προσοχή του στρεφόταν αλλού.  

Σχόλια γονιών:  Έγραφε με πολλή προσοχή και ακολουθούσε τις οδηγίες σωστά.  

Συναισθήματα παιδιού:   ικανοποίηση, χαρά 

 

Επίδοση παιδιού: 

Δεξιότητα  Βαθμός (1-10) 

Ευκολία πρόσβασης   9 

Ταχύτητα πρόσβασης   9 

Επιτυχείς απαντήσεις  8 

Ένταξη    - 

Χρόνος εργασίας  6 

Συγκέντρωση    6 

Ενδιαφέρον   7 

Ανάκληση πληροφοριών 9 

Επικοινωνία   8 

Φωνολογία    9  

 

Δεξιότητα  Βαθμός (1-10)   

Ανάγνωση   9 

Δακτυλογράφηση  - 

Ορθογραφία   - 

Επανάληψη λέξεων   8 

Επανάληψη φράσεων  - 

Αυθόρμητος λόγος  10 

Κοινωνικότητα    9 

Αυτοπεποίθηση   8 

Αυτοεικόνα   9 

Γενική πρόοδος   9 
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