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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι σύγχρονες έρευνες εξετάζουν την παιδαγωγική αξία του υπάρχοντος λογισµικού, του βίντεο, και των 
επικοινωνιακών µέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και οι µέχρι τώρα έρευνες στο χώρο της Ειδικής αγωγής 
ασχολούνται µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και της ενσωµάτωσης τους 
στις Κανονικές Τάξεις όπου αυτό είναι δυνατό. Η έρευνα αυτή έχει αφενός σαν στόχος τη δηµιουργία 
µαθησιακού περιβάλλοντος που έχει σαν σκοπό να ενεργοποιήσει τους µαθητές να αξιοποιήσει τον κοινωνικό 
παράγοντα της µάθησης τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο της τάξης όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό χώρο ( εκτός 
σχολείου π.χ. µε άλλες τάξεις ή µε άλλα σχολεία κ.λ.π.) και αφετέρου τη διερεύνηση  του τρόπου µε τον οποίο 
µπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα τα  εργαλεία επικοινωνίας από τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες στα 
πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και κατόπιν τη δηµιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων έτσι ώστε 
να προαχθεί η συνεργασία µεταξύ τους, να βοηθηθεί και να προαχθεί η διαδικασία κοινωνικοποίησης τους και 
οµαλής ενσωµάτωσης τους στην ζωή και να προετοιµαστούν για την ένταξη τους στις κανονικές τάξεις. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Νέες Τεχνολογίες, Η/Υ, µαθητές µε σωµατικές 

ανάγκες, σχολική τάξη, διδασκαλία, ένταξη, ειδική αγωγή επικοινωνία, πρόσβαση, µάθηση, 
επικοινωνιακά µέσα, mail, chat, forum, messenger  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, αλλά και η Τεχνολογία στο σύνολο 

της έχουν να προσφέρουν πολλά σε όλες τις φάσεις της ζωής των ατόµων µε κινητικές αναπηρίες. 
Ειδικότερα ο όρος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» δηλώνει χρήση των Τ.Π. στην εκπαίδευση προς 
όφελος της µαθησιακής διαδικασίας. 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι Τ.Π.Ε. µπορούν να ενταχθούν και να χρησιµοποιηθούν στο 
σχολικό πρόγραµµα σε δύο επίπεδα: 

i. Σε διεπιστηµονικό/ διαθεµατικό πλαίσιο( εδώ συµπεριλαµβάνεται και η χρήση του ως 
εργαλείο ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων αλλά και της Ειδικής Αγωγής). 

ii. Στο πλαίσιο συγκεκριµένων γνωστικών αντικειµένων(µαθηµάτων). 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
 
1. Υπάρχουσα κατάσταση  
Οι µαθητές µε σωµατικές αναπηρίες αποτελούν ένα σύνθετο και ετερογενή πληθυσµό. 

Μεγάλο πλήθος, αυτών των µαθητών δεν µπορούν να γράψουν ή ακόµα και να 
δακτυλογραφήσουν. Απλές και χαρακτηριζόµενες σαν «φυσιολογικές» για ένα µαθητή συνήθειες, 
όπως το κράτηµα του στυλό ή του βιβλίου, το άνοιγµα της σχολικής τσάντας ή του τετραδίου, το 
κόψιµο ενός χαρτιού ίσως είναι επίπονες ή ανέφικτες για τα παιδιά αυτά. Πολλοί µαθητές δεν 
είναι σε θέση να συµµετέχουν στις δραστηριότητες της καθηµερινότητας του σχολείου, ενώ η 
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πρόσβαση στο curriculum  κρίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Οι πιθανότητες εξερεύνησης του 
περιβάλλοντος ανεξάρτητα (είτε πρόκειται για το χώρο της τάξης, είτε πρόκειται για τον ευρύτερο 
χώρο του σχολείου, είτε το χώρο που πραγµατοποιείται µια οποιαδήποτε σχολική εκδήλωση 
οποιασδήποτε µορφής) είναι ελάχιστες, καθώς ελάχιστες είναι και οι πιθανότητες έκφρασης τους 
µέσα από την τέχνη και τη µουσική(τεράστια δυσκολία στη λεπτή χρήση των µουσικών οργάνων 
και οργάνων ζωγραφικής, αγγειοπλαστικής κ.τ.λ.).  

 
2. Οι Τ.Π.Ε. στα παιδιά µε σωµατικές δυσκολίες 
Η χρήση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία είναι ιδιαίτερης σηµασίας, κυρίως όταν πρόκειται για παιδιά 

µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον δηµιουργεί « µια µοναδική και πολύτιµη συµβολή στη 
διαδικασία της µάθησης, εµπλουτίζοντας τις εκπαιδευτικές εµπειρίες και προάγοντας την 
πρόσβαση σε ένα ευρύ curriculum» (HMI 1990). Ο Η/Υ έχει χαρακτηριστεί σαν «µηχανή 
φαντασίας» και η ποικιλία µε την οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποδεικνύει ότι είναι η πιο 
πολύπλευρη εφεύρεση (Anderson 1991). Οι Η/Υ µέσα σε µια ειδική τάξη µπορούν να 
λειτουργήσουνε ως χρήσιµα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες να 
αναπτύξουν βασικές µαθησιακές δεξιότητες σε επίπεδα που ήταν ανέφικτα πριν την εποχή της 
τεχνολογίας (Govier 1989).   

Με τη χρήση των Η/Υ, τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες ψυχαγωγούνται, αισθάνονται όµορφα, 
εξασκούν δεξιότητες, ενθουσιάζονται µε το γράψιµο και το διάβασµα, νιώθουν ικανά να 
καταπιαστούν µε προβλήµατα και να οργανώσουν το µαθησιακό τους περιβάλλον.(Hope 1987). 
Παράλληλα το υλικό παρουσιάζεται οπτικά, αποτελεί έτσι ερέθισµα και κίνητρο για εργασία σε 
ένα περιβάλλον όπου τα µαθησιακά βήµατα µπορούν να ξεπεραστούν και να ελεγχθούν από το 
ίδιο το παιδί. Οι Η/Υ επιτρέπουν στα παιδιά να πάρουν ρίσκα και να κάνουν λάθη χωρίς το φόβο 
της επίκρισης. Ταυτόχρονα, προσφέρονται ποικίλες ευκαιρίες για συνεχή µάθηση, επανάληψη, 
συχνή ανατροφοδότηση και έπαινο(Webster 1994). Τα περισσότερα παιδιά µε σωµατικές 
αναπηρίες χρειάζονται τη βοήθεια του Η/Υ για να επικοινωνήσουν .  

Τα άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες χρειάζονται επιπλέον, πρόσθετη υποστήριξη και η 
τεχνολογία της πληροφορίας έχει τα µέσα και τα εργαλεία για να βοηθήσει παρέχοντας 3 τύπους 
πρόσβασης: φυσική, γνωστική και υποστηρικτική (Day 1995).Στη φυσική πρόσβαση, οι Η/Υ 
παρέχουν φυσική πρόσβαση σε µαθητές µε σωµατικές αναπηρίες(π.χ. χρήση διακοπτών ακόµα και 
µε την κίνηση του βλεφάρου, χρήση φορητών επικοινωνιακών µηχανηµάτων τα οποία 
αντικαθιστούν την οµιλία προσφέροντας δακτυλογραφηµένα µηνύµατα κτλ.). Στη γνωστική 
πρόσβαση, οι Η/Υ παρέχουν γνωστική πρόσβαση σε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, π.χ. η 
χρήση εικόνων µέσα σε γραπτά κείµενα βοηθά στην εκµάθηση ανάγνωσης. Και στην 
υποστηρικτική βοήθεια, µεγάλος µέρος των µαθητών που αντιµετωπίζει δυσκολίες στη µάθηση 
δέχεται υποστήριξη, π.χ. µαθητές µε µικρή ικανότητα στο γράψιµο και στο συλλαβισµό µπορούν 
να ενισχύσουν την προσπάθεια τους µε τη χρήση κάποιων δυνατοτήτων που παρέχονται από τους 
Η/Υ. Ανάµεσα στους 3 τύπους πρόσβασης υπάρχει ένα συνεχές αναγκών  

Η τεχνολογία επιτρέπει τη δηµιουργία νέων δρόµων για µάθηση και έκφραση. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι, οι Η/Υ έχουν πολλά πλεονεκτήµατα για τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες, παρέχοντας 
τους ένα πλήθος εµπειριών και βοηθώντας τα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους (Northwest 
SEMERC, et.al., 1992), µέσα από κατάλληλη επιλογή προγραµµάτων έχουν τη δυνατότητα να 
βιώσουν ότι  ‘απαγορευόταν’ στην πραγµατική ζωή. Τα παιχνίδια στους Η/Υ αποτελούν σηµείο 
παρακίνησης, µια και µπορεί να αποτελέσουν τη µοναδική ευκαιρία για περιπέτεια. Η χρήση της 
εικονικής πραγµατικότητας (virtual reality) έρχεται να ενισχύσει αυτό το κοµµάτι(European 
Conference on Disability, 1998). Η επεξεργασία κειµένου (word processing)  που συνιστά ένα 
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χρήσιµο διδακτικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στα ειδικά σχολεία. Εξειδικευµένο πλήθος 
προγραµµάτων αναπτύσσεται για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες για να αντεπεξέρχονται στις 
δυσκολίες τους, τα οποία δεν ‘φηµίζονται’ πάντα για την απλότητα στη χρήση τους. 

Οι µέχρι τώρα µελέτες που έχουν γίνει για τη χρήση Η/Υ στα ΑΜΕΑ έδωσαν κάποια 
αποτελέσµατα τα οποία παρατίθενται παρακάτω. 1  

 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
Έχουν καταγραφεί κάποιοι παράγοντες, από τις µέχρι τώρα µελέτες που καθορίζουν την 

επιτυχία της χρήσης των Η/Υ από τους σωµατικά ανάπηρους µαθητές. Μια θεµελιώδης αρχή 
στο τοµέα αυτό είναι η ακόλουθη: Η τεχνολογία θα πρέπει να χρησιµοποιείται έτσι ώστε να 
µεγιστοποιούνται οι ικανότητες που αποµένουν και αν µπορεί, ο Η/Υ να βοηθήσει ένα παιδί αυτό 
εξαρτάται από τις εναποµείναντες ικανότητες καθώς και από το βαθµό αλλά και τον τύπο της 
αναπηρίας του.( Hawkridge Α&  Vincent -1992). Καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει η δυνατότητα 
προσαρµογής του Η/Υ στις ανάγκες των παιδιών αυτών. Ο βασικός στόχος, θα πρέπει να είναι, να 
κατασταθούν ικανοί, οι µαθητές µε σωµατικές αναπηρίες, έτσι ώστε να µπορέσουν να επιτύχουν 
όσα περισσότερα µπορούν, χρησιµοποιώντας την τεχνολογία για τις ίδιες λειτουργίες, όπως τα 
υγιή σωµατικά παιδιά, µε τις κατάλληλες όµως τροποποιήσεις του τεχνολογικού εξοπλισµού και 
των προγραµµάτων.  

Σηµαντική συµβολή των Η/Υ για τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες είναι να επιτρέπει σε ένα 
µαθητή από το να είναι θεατής (να χρησιµοποιεί τον υπολογιστή για αισθητήριο ερεθισµό), να 
γίνεται συµµετέχων (στο µαθησιακό περιβάλλον µε τέτοιους τρόπους ώστε να επηρεάζει το 
αποτέλεσµα) και µετά δηµιουργός (αρχίζοντας να διαµορφώνει σηµασιολογικά το περιβάλλον 
του)(Banes, et.al., 1995).  

Βασικά είδη προγραµµάτων στον Η/Υ µπορούν να οδηγήσουν µε µια φυσική κίνηση σ’ αυτό 
το συνεχές  Θεατής⇒Συµµετέχων⇒∆ηµιουργός. Αυτό δίνει τη δυνατότητα, να έχουν µεγαλύτερο 
έλεγχο πάνω στη µάθηση τους. Πολλαπλή χρήση των Η/Υ έχει αναγνωριστεί από τους 
εκπαιδευτές µε άµεση συνέπεια να αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος στην εκπαίδευση των παιδιών 
µε ειδικές ανάγκες. Μεγάλη προσπάθεια στον τοµέα αυτό παρατηρείται ειδικά στο Ηνωµένο 
Βασίλειο. 

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί και ο τρόπος χρήσης του  Η/Υ σαν διδακτικό και µαθησιακό 
εργαλείο µέσα στη σχολική τάξη. Έτσι ο Watt  (1986) µελέτησε µαθητές µε σοβαρές και 
πολλαπλές σωµατικές αναπηρίες και υποστήριξε ότι ο Η/Υ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αυτές τις 
περιπτώσεις µε δύο (2) τρόπους, τον ενεργητικό και τον παθητικό.   

– Στον παθητικό τρόπο, οι µαθητές δεν ελέγχουν τον Η/Υ, αλλά ο εκπαιδευτής. 
– Στον ενεργητικό τρόπο, ο Η/Υ µπορεί να λειτουργήσει ως ενθάρρυνση ή ως αµοιβή σε 

κινητικά προσανατολισµένα προγράµµατα και ο µαθητής έχει  ενεργό ρόλο (π.χ. 
χειρίζεται το διακόπτη). 

Παράλληλα ο Η/Υ εµφανίζεται σαν ένα ιδανικό µέσο για εξάσκηση και πρακτική στη 
διαδικασία της µάθησης και ως «δάσκαλος» είναι χαρισµατικός: υποµονετικός, αµερόληπτος, 
συνεπής και ακούραστος (Reason, et.al., 1994). 

Ως βασική στρατηγική στη διδασκαλία της τεχνολογίας για µαθητές µε σωµατικές αναπηρίες 
προτείνεται αυτή που τα παιδιά εξασκούνται αρχικά στη σχέση αιτίας – αποτελέσµατος, µε τη 
χρήση ενός διακόπτη, και στη συνέχεια εκπαιδεύονται σταδιακά σε πιο πολύπλοκες χρήσης της 

                                                           
1 (όπου κυρίως εστιάζονται στους µαθητές µε νοητική στέρηση στους τυφλούς και τους κωφούς µια και τα 

σωµατικώς ανάπηρα άτοµα όπως έχει ήδη αναφερθεί εντάσσονται στα κανονικά πλαίσια της µαθητικής διαδικασίας στα 
υπόλοιπα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και άρα δεν αποτελούν χώρο περαιτέρω έρευνας) 



3Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                                                                                                   567 

 

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου – www.epyna.gr 

τεχνολογίας (Conference Report 1984; Watt 1990; Northwest SEMERC 1993; Detheridge 1996). 
Προτείνεται δε, στα πρώτα στάδια εκµάθησης τα παιδιά θα πρέπει να εργάζονται σε 
δραστηριότητες στις οποίες δεν περιλαµβάνεται τεχνικός εξοπλισµός (NCET 1994).  

  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
Έχοντας σαν γνώµονα, τα αποτελέσµατα που έχουν ήδη προκύψει και τα δεδοµένα της 

Ελληνικής πραγµατικότητας, σε ότι αφορά τα ειδικά σχολεία για σωµατικώς ανάπηρα παιδιά, 
καθώς και το υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα, πραγµατοποιείται η έρευνα αυτή. Σκοπός της 
οποίας είναι, να διερευνήσει αρχικά, τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα 
τα  εργαλεία επικοινωνίας από τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας και κατόπιν τη δηµιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων έτσι ώστε να προαχθεί η 
συνεργασία µεταξύ τους, να βοηθηθεί και να προαχθεί η διαδικασία κοινωνικοποίησης τους και 
οµαλής ενσωµάτωσης τους στην ζωή και να προετοιµαστούν για την ένταξη τους στις κανονικές 
τάξεις2. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν έχει µελετηθεί επαρκώς µέχρι σήµερα, η χρήση των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση µε σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και την οµαλότερη 
κοινωνικοποίηση των παιδιών µε σωµατικές αναπηρίες. 

Κατά την καθηµερινή τριβή µε τους µαθητές του σχολείου, παρέχεται η δυνατότητα 
καταγραφής των αναγκών και των ανησυχιών τους.  Ο στόχος είναι η δηµιουργία µαθησιακού 
περιβάλλοντος που έχει σαν σκοπό να ενεργοποιήσει τους µαθητές να αξιοποιήσει τον κοινωνικό 
παράγοντα της µάθησης τόσο στο κοινωνικό πλαίσιο της τάξης όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό 
χώρο ( εκτός σχολείου π.χ. µε άλλες τάξεις ή µε άλλα σχολεία κ.λ.π.). Μετά από εκτεταµένη 
έρευνα παρατηρήθηκε µια ελλιπή προσέγγιση στην έρευνα, στον τοµέα αυτό τουλάχιστον, 
γεγονός που ίσως οφείλεται ότι τόσο στην Αµερική όσο και στην Ευρώπη εδώ και χρόνια 
τουλάχιστον για τα κινητικώς ανάπηρα άτοµα εφαρµόζεται το «πρόγραµµα» της ένταξης τους σε 
κανονικές τάξεις και δεν αντιµετωπίζονται σαν ιδιαίτερος πληθυσµός. Βέβαια σ’αυτό συµβάλει η 
ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών, κάτι που στην Ελλαδική πραγµατικότητα µόλις τώρα ξεκινάει να 
µελετάται(ακόµα και σε επίπεδο ράµπων). 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
Η όλη έρευνα πραγµατοποιείται στη Σχολική µονάδα Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Αθηνών, 

το οποίο στεγάζεται στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα αριθµούν 2 τέτοιες µονάδες και οι µαθητές 
τους είναι παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες και  δεν αντιµετωπίζουν τυπικά, προβλήµατα νοητικής 
στέρησης. Το σχολείο ακολουθεί το αναλυτικό σχολικό πρόγραµµα των σχολείων της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και οι µαθητές µας προετοιµάζονται αν το «επιθυµούν» για την 
εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Η τάξη που επιλέχθηκε για την πραγµατοποίηση της έρευνας έγινε κατόπιν συζητήσεων µε το 
ειδικό προσωπικό του σχολείου το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και τους ζητούµενους σκοπούς. 
Έτσι τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν φυσιολογική νοηµοσύνη και να ανήκουν στα λεγόµενα 
εκπαιδεύσιµα παιδιά(στη γλώσσα των ειδικών της ειδικής αγωγής). Στοιχεία για την οµάδα αυτή 
παρατίθονται παρακάτω. 

                                                           
2 Επιτακτική επιταγή της Ευρωπαϊκής κοινότητας είναι η ένταξη στις κανονικές τάξεις και την «ουσιαστική» 

«κατάργηση» των ειδικών σχολείων (µετατροπή τους σε κέντρα εκπαίδευσης» και απευθύνεται κυρίως σε µαθητές που 
αδυνατούν να παρακολουθήσουν το αναλυτικο σχολικό πρόγραµµα. 
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Το σχολείο διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής, εξοπλισµένο µε Η/Υ τεχνολογίας Pentium I,II 
& IIΙ έχει διαρκεί πρόσβαση στο Internet µέσω του  Edunet.3  

Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ένα πολύπλευρο πρόγραµµα 
δραστηριοτήτων µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα του ΥΠΕΠΘ αλλά και όπου απαιτείται 
ατοµικό εξατοµικευµένο πρόγραµµα. 4 

Η παρατήρηση υλοποιήθηκε σε διάφορα στάδια και κυρίως τα περισσότερα στάδια έλαβε 
χώρα η συµµετοχική παρατήρηση, στο κοµµάτι αυτό ο παρατηρητής είχε την ευκαιρία να 
συµµετέχει µε διάφορους τρόπους : ως εκπαιδευτικός, και ως µέλος της οµάδας των µαθητών. Η 
έρευνα αυτή διεξήχθη κατά το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριο 2003 µε Μάρτιο 2004. Στο πρώτο 
αυτό, επίπεδο διερεύνησης µελετήθηκαν τα εξής εργαλεία επικοινωνίας µέσω διαδικτύου : Mail, 
Forum, Chat και  Messenger, µε διάφορες δραστηριότητες οι οποίες αξιοποίησαν τα άµεσα 
ενδιαφέροντα των µαθητών. Ανάλογα µε την ενότητα και τη δραστηριότητα τα παιδιά 
λειτούργησαν είτε σε 2 οµάδες, που είχαν προκαθοριστεί από τον εκπαιδευτικό, είτε ατοµικά. Για 
τη δηµιουργία των οµάδων ζητήθηκε η πρόταση των ειδικών (παρατίθεται παρακάτω).Τα 
εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι: η πλατφόρµα school+ , το Netsupport και το Messenger. Η 
έρευνα έγινε στα πλαίσια του µαθήµατος της Πληροφορικής. Τα αποτελέσµατα καταγράφονταν 
και αναλύονταν στο τέλος κάθε θεµατικής ενότητας έτσι ώστε να µπορεί να γίνει σωστή 
επεξεργασία για την άντληση δεδοµένων. Σκοπός της 1ης αυτής διερευνητικής µελέτης ήταν α) να 
µελετηθεί η εξοικείωση και η οικειοποίηση των εργαλείων επικοινωνίας από τους µαθητές β) να 
µελετηθούν το κοινωνιόγραµµα της τάξης και πιθανές αλλαγές. 

 
1. Περιγραφή οµάδας – Χαρακτηριστικά πληθυσµού 
Τα παιδιά που επιλέχθηκαν σαν ερευνητική οµάδα είναι µαθητές της Β’τάξης  του γυµνασίου  

του 1ου τµήµατος.Οι µαθητές του πρώτου τµήµατος δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες µαθησιακές 
δυσκολίες αντιθέτως αποτελούν ένα «καλοδουλεµένο» τµήµα το οποίο συνεργάζεται µέχρι κάποιο 
βαθµό τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους διδάσκοντες καθηγητές, ενώ  υπάρχει και το στοιχείο 
του ανταγωνισµού µεταξύ τους. Στο µάθηµα,δε, της πληροφορικής επιζητούν πάντα επιπλέον 
δουλεία για το σπίτι  την οποία και έχουν πάντα έτοιµη για το επόµενο µάθηµα.  

Ο πίνακας 1  περιέχει συνοπτικά τις εκθέσεις των εργοθεραπεύτριας, φυσιοθεραπεύτριας και 
ψυχολόγου, λεπτοµερείς οι εκθέσεις  του ειδικού προσωπικού για την οµάδα του πειράµατος, 
καθώς και κάποια στοιχεία από τη συνεδρίες για να υπάρξει µια πλήρη εικόνα των παιδιών της 
οµάδας παρατίθεντονται σε παράρτηµα. Τα ονόµατα που χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση 
των παιδιών είναι ψευδώνυµα. 

 
2. Πρόταση ψυχολόγου και εργοθεραπεύτριας για τη δηµιουργία οµάδων 
Η ψυχολόγος του σχολείου έχοντας στην κατοχή της τους φακέλους των παιδιών µε τα τεστ 

στα  οποία υποβλήθηκαν κατά την εισαγωγή τους στο Ειδικό γυµνάσιο  ή από τα κέντρα ψυχικής 
υγιεινής στα οποία κάποια από αυτά εξετάστηκαν δίνει µια συνοπτική παρουσίαση τους µια και 
ακόµα δεν έχει τελειώσει η ιδία την εξέταση τους (προβλητικά τεστ κτλ.). Με σκοπό την εκκίνηση 
του πειράµατος προτείνεται σαν πιο πιθανές οµάδες τις οµάδες όπως φαίνονται στον πίνακα 2. 

 
                                                           
3 Κάθε Η/Υ είναι εξοπλισµένος µε τα περιφερεικά που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας για οποιοδήποτε Η/Υ βρίσκεται 

µέσα σε εργαστήριο πληροφορικής, κάποιες διαφοροποιοιήσεις έχουν γίνει για διευκόληνση των παιδιών 
(προσαρµοζόµενα έπιπλα Η/Υ, trackball, ασύρµατα πληκτρολόγια και mouse, αναλόγιο ανά µηχάνηµα). 

4 Στο χώρο του εργαστηρίου πραγµατοποιούνται και άλλα µαθήµατα που απαιτούν Η/Υ όπως της Ιστορίας και των 
Αγγλικών. Στο χώρο αυτό διεξάγεται και η έρευνα αυτή. Παράλληλα µε όλες τις δραστηριότητες τα παιδιά ακολουθούν 
ατοµικά ή/και οµαδικά προγράµµατα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, φυσιοθεραπείας και ειδικής φυσικής αγωγής. 
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Πίνακας 1. Οµάδες 

1η οµάδα Καµίλ, Κων/νος, Λήδα, Παύλος, Μαριάννα 
2η οµάδα Μαίρη, Βασίλης, Τάκης, Ρόζα 

 
Παρατήρηση 
Και µετά τις 5/11/2003 πάντως, πιο συγκεκριµένα πριν την πιλοτική εφαρµογή του 

Μικρόκοσµου του School+, στα µέσα ∆εκέµβρη την ίδια πρόταση έδωσε. 
Η Πρόταση της Εργοθεραπεύτριας για τη δηµιουργία οµάδων έτσι όπως αυτή καταχωρήθηκε 

στις 3-10-2003 είναι η εξής : Αν χώριζε τα παιδιά σε δύο οµάδες θα έβαζε τις µυοπάθειες µαζί και 
τα υπόλοιπα µαζί. Στην πρώτη αρχηγός ίσως ο Τάκης (απέκλεισε τον Καµίλ) και στη δεύτερη 
ίσως ο Παύλος (απέκλεισε τη Μαριάννα). 

 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Από την αρχή του φετινού σχολικού έτους τα παιδιά ξεκίνησαν  στο µάθηµα της 

πληροφορικής µε 1 ώρα επιπλέον στο ωρολόγιο εβδοµαδιαίο  πρόγραµµα τους (απαίτηση του 
σχολείου αλλά και δική τους). Το πρόγραµµα που τους εφαρµόστηκε παρουσιάζεται συνοπτικά 
παρακάτω. 

Πριν τη χρήση του School+ για όλα τα παιδιά υπήρχε ντοσιέ όπου έβρισκαν τις εργασίες τους 
για το ηµερήσιο µάθηµα αλλά και συνοπτικά καθώς και τις σηµειώσεις τους. Μετά τη χρήση του 
µικρόκοσµου αυτό αντικαταστήθηκε ααπό το δικό τους οργανωµένο χώρο στην πλατφόρµα. 

 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Έχοντας προηγηθεί µια διερευνητική εργασία και καταγραφή των νέων µέσων επικοινωνίας 

που προτιµούνται από τα παιδιά της σχολικής µονάδας γενικά, αλλά της οµάδας πιο ειδικά 
επιλέχθηκε το mail σαν πρώτο αντικείµενο µελέτης από τα µέσα επικοινωνίας. Το πρώτο στις 
προτιµήσεις των παιδιών ήταν το  κινητό τηλέφωνο, αλλά ως πιο ακριβό και µη προσιτό σε όλα τα 
παιδιά (Παύλο και Βασίλη) έµεινε σε αναµονή. 

 
MAIL 
Παρατηρήθηκε από την αρχή ότι οι πιο γρήγοροι και ικανοί (Καµίλ, Τάκης, Λήδα και Μαίρη) 

για πρώτη φορά να προθυµοποιηθούν να βοηθήσουν τους πιο αδύνατους για να φέρουν εις πέρας 
την εκάστοτε δραστηριότητα, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Λήδας που αναλαµβάνει να 
βοηθήσει τον Παύλο µε δική της πρωτοβουλία. Επιπλέον για πρώτη φορά παρουσιάζονται οµάδες 
όπως Τάκης – Κων/νος – Παύλος –Καµίλ – Μαίρη – Λήδα και Μαριάννα- Ρόζα, ο Βασίλης 
προσπαθεί να ακολουθήσει και να συµµετάσχει στην 1η οµάδα. 

 
Παρατηρήσεις 
Παρατηρήθηκε από τον καθηγητή το αυξηµένο ενδιαφέρον των µαθητών ως προς τη 

διαδικασία, η οποία χαρακτηρίστηκε από τα παιδιά ως «φανταστική» δηλώνοντας επίσης ότι για 
πρώτη φορά το µάθηµα της Πληροφορικής ήταν ωραίο και ενδιαφέρον. Το περιεχόµενο των mail 
αρχικά ήταν λιτό, και φαινόταν ξεκάθαρα το επίπεδο του κάθε µαθητή και το προβλήµατα 
γλώσσας/ έκφρασης που τυχόν είχε. Σταδιακά υπήρξε µια καλυτέρευση. Με την ανταλλαγή των 
mail, στα παιδιά δόθηκε η ευκαιρία εκτός της µεταξύ τους επικοινωνίας, να διδαχθούν και να 
εφαρµόσουν οδηγίες που αποσκοπούν στη σωστή σύνταξη ενός mail/ κειµένου ανάλογα µε το 
θέµα.  
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Πίνακας 2. Πίνακας περιγραφής οµάδας 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

A/
Α 

ΟΝΟΜΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Σ ΧΕΡΙΩΝ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
Η/Υ 

ΣΧΟΛΙΑ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΜΑΘΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤ/ΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΟΥΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ

1 ΡΟΖΑ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΥΣΗ. 
ΕΧΕΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 
ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΑ 
ΚΑΛΗ, ΜΕ 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΑ 
ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ 

ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΟΓΩ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΣΙΑ
Σ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ 
∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ 

ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ 

ΜΕ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΝΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ 

ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ 
ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ 

ΤΟΥΣ 
ΑΛΛΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
ΤΗΣ, 

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ 
ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ 

ΤΗΝ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

2 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΛΑ, ∆ΥΣΚΟΛΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ 

ΚΑΛΗ ΜΕ 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΑ 
ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ 

ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΗ, 

ΚΑΛΗ 
ΜΑΘΗΤΡΙΑ. 
∆ΙΑΡΚΗ 

ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ 
Α∆ΙΚΕΙΤΑΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤ
ΑΙ, ΑΝΤΑΓΩΝΙ

ΣΤΙΚΗ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΤΟΥ ΚΑΜΙΛ. 

3 ΤΑΚΗΣ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 

ΕΧΕΙ 
ΑΡΚΕΤΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣ
ΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ 

ΜΙΑ 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚ
Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ 
ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΥΠΕΡΟΨΙΑ 

ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΑ 
ΑΡΓΑ ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΕΡΑ 

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ 
ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΤΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ 
ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤ
ΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΜΙΛ ΜΟΝΟ 

4 ΠΑΥΛΟΣ 

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜ
ΑΤΙΚΟ (ΕΙΧΕ 
ΚΑΠΟΙΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

ΤΟΥ, 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
∆ΙΓΛΩΣΣΙΑΣ. 
WAIS TEST 

(78) - OΡΙΑΚΗ. 
Λ.Ε=5, Π.Ε.=89, 
ΗΛΙΚΙΑ 19 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
Σ - 

ΒΑΚΤΗΡΙΕΣ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΡΧΑΡΙΟΣ 

Α∆ΥΝΑΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΗΣ 
ΑΛΛΑ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΝ 

ΚΑΙ ΕΧΕΙ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗ
ΣΗΣ 

ΠΡΟΘΥΜΟΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ 

ΣΤΗΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΠΩΣ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟ
ΙΗΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΑΞΗ ΤΟΥ 

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚ
Ο ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ 

ΚΑΠΩΣ 
ΜΟΝΑΧΙΚΟ, 

(ΒΙΩΝΕΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΠΟ ΤΗ 

ΛΥ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΡΟΖΑ ΚΥΡΙΩΣ) 

5 ΚΑΜΙΛ 
ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ. 
ΑΝΩΤΕΡΑ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΙ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, 
∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΟΣ, 
ΞΕΡΕΙ 

ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ 
Η/Υ, ΤΟΥΣ 

ΑΡΕΣΕΙ,ΛΙΓΟ 
ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ,Ε
ΝΘΟΥΣΙΩ∆Η

Σ 

ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ 

ΣΤΗΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ 
ΠΟΥ ΘΑ 

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ 
ΝΑ 

ΠΡΟΟ∆ΕΥΣΟΥΝ 
ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΝ 
ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ 
ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ, 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜ
ΟΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 

ΣΤΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ

ΚΑ, 
ΑΡΧΗΓΙΚΕΣ 
ΤΑΣΕΙΣ 

6 ΜΑΙΡΗ 
ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ. 
ΑΝΩΤΕΡΑ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΙ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, 
∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΗ, ΞΕΡΕΙ 
ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ 
Η/Υ, ΤΗΣ 
ΑΡΕΣΕΙ, 
ΣΟΒΑΡΗ, 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚ
Η, 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ
ΜΗ 

ΠΡΟΘΥΜΗ, ΤΗΣ 
ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ 
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

ΜΟΝΗ ΤΗΣ, ΑΠΟ 
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 

ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ 

ΝΑ 
ΠΡΟΟ∆ΕΥΣΟΥΝ 

ΠΑΝΤΟΥ 
ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜ
Η ΜΕ ΚΛΙΣΗ 

ΣΤΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ
ΚΑ,∆ΙΚΑΙΗ 

ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 

7 ΛΗ∆Α 
ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ. 
ΑΝΩΤΕΡΑ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΑΛΑ, ∆ΥΣΚΟΛΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ 

ΚΑΛΗ, ΟΧΙ 
ΤΟΣΟ ΚΑΛΗ 
ΜΑΘΗΤΡΙΑ 
ΣΑΝ ΤΑ 
Α∆ΕΛΦΙΑ 
ΤΗΣ, ΞΕΡΕΙ 
Η/Υ, ΤΗΣ 
ΑΡΕΣΕΙ, 
ΣΟΒΑΡΗ, 

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚ
Η, 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ
ΜΗ 

ΠΡΟΘΥΜΗ ΤΗΣ 
ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ 
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 

ΜΟΝΗ ΤΗΣ, ΑΠΟ 
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 

ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ 

ΝΑ 
ΠΡΟΟ∆ΕΥΣΟΥΝ 
ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ 

ΤΟΥ 
ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝ

ΟΥ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

ΤΗΣ 
∆ΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ 

ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΘΕΛΗΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜ
Η ΜΕ ΚΛΙΣΗ 

ΣΤΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ
ΚΑ,∆ΙΚΑΙΗ 

ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 
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8 ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΑΡΘΡΟΓΡΥΠΩ
ΣΗ. ΟΡΙΑΚΗ Η 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

ΤΟΥ (65), 
(ΛΟΓΩ 

ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛ
ΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΚΥΡΙΩΣ) 

ΚΑΡΟΤΣΙ 

Α∆ΥΝΑΤΗ Η 
ΚΙΝΗΣΗ - ΕΚΤΑΣΗ 

ΧΕΡΙΩΝ. 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΟΝΟ ΜΕ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Η’ ΜΕ 
ΣΩΣΤΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΟ∆ΙΑ 
ΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ 

ΚΑΛΟΣ ΜΕ 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΑ 
ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ, 

ΑΛΛΑ ∆ΕΝ 
ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΝΕ
Ι ΛΟΓΩ ΤΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΘΥΜΟΣ, 
ΧΑΜΟΛΕΛΑΣΤΟ

Σ, ∆ΕΙΧΝΕΙ 
ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ, 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜ
ΕΝΟΣ ΣΤΟ 
ΠΙΚΠΑ 

ΠΟΛΥ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟ
ΙΗΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΗ 
ΤΑΞΗ ΛΟΓΩ 

ΤΗΣ 
∆ΥΣΚΑΜΨΙΑΣ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ. 

9 ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ 
(ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚ
Η DUCHENNE) 

ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ 
ΚΑΛΟΣ ΜΕ 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΝΑ 
ΜΑΘΕΙ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ 

ΕΝΤΟΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, 
Α∆ΥΝΑΜΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. 

ΠΡΟΘΥΜΟΣ , ΑΝ 
ΚΑΙ 

ΧΑΜΟΛΕΛΑΣΤΟ
Σ ΕΙΝΑΙ 

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟ
Σ, ΕΞΥΠΝΟ 
ΠΑΙ∆Ι ΤΟΥ 
ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ 
∆ΟΚΙΜΑΖΕΙ 

ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΟΤΙ 
ΒΛΕΠΕΙ. 

ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΑΙ 
ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ 
ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΧΟ 
Ι∆ΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΑΚΗ 

ΣΕ ΟΜΑ∆Α 
ΤΩΝ 2, ∆ΕΝ 
ΑΡΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 
ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

  
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. 
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Πίνακας 3. Συνοπτικός πίνακας δραστηριοτήτων 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2003 

Μελέτη αναλυτικού προγράµµατος και 
κρίση του µε βάση  τις ανάγκες των 
παιδιών & τα ενδιαφέροντα τους. 
Παρεµβάσεις  στη διδαχθείσα ύλη της β’ 
τάξης. Εκκίνηση της ύλης κατά το 
αναλυτικό πρόγραµµα, µε 1η ενότητα «τη 
δοµή του Η/Υ». Για τη διδασκαλία αυτής 
της ύλης χρησιµοποιήθηκε το 
«∆.Ε.Λ.Υ.Σ» και µια σειρά 
δραστηριοτήτων. 

Ενηµέρωση για την έρευνα όλων των 
εµπλεκόµενων µελών. Άδεια. 
Εγκατάσταση του κατάλληλου 
λογισµικού στο εργαστήριο της 
πληροφορικής του σχολείου. Οι 
πρώτες  δραστηριότητες είχαν 
διερευνητικό χαρακτήρα 

Κρίθηκε ως όχι 
ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον το 
θέµα 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 

Α)Συνέχιση της 1ης εργασίας. 
Β)Καταγραφή κοινωνικών συµπεριφορών 
και δυναµικής της οµάδας σε παραδοσιακό 
µε τεχνολογικό περιβάλλον. Γ)Ανάλυση 
δυναµικής από εργοθεραπέυτρια. ∆) 
Αξιολόγηση τους από ψυχολόγο 

∆ΟΜΗ Η/Υ: ∆ιδασκαλία σχετικών 
ενοτήτων του σχολικού βιβλίου. 
Επίσκεψη σχετικών site στο διαδίκτυο 
(1δ.ωρ.). ∆ιανοµή σηµειώσεων σε 
έντυπη µορφή. Καταγραφή αποριών 
και εργασίες από το τετράδιο του 
βιβλίου(1δ.ωρ.). 

Το 
εργαστηριακό 
κοµµάτι είδε 
θετική 
ανταπόκριση 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 

Α) Εξάσκηση στο Internet, τις βασικές του 
λειτουργίες Β) e-mail.5.  
Γ) ∆ιαχείριση της «εργασίας» τους στο 
διαδίκτυο, εργαλεία χρήσης όπως οι 
µηχανές αναζήτησης. ∆) Ασκήσεις 
εξάσκησης. Τέλος µήνα,  ολοκλήρωση 
πρώτης ενότητας (αναλυτικό πρόγραµµα 
ΥΠΕΠΘ). 

Εκµάθηση του mail. ∆ηµιουργία 
λογαριασµών. (2 δ.ωρ.). Κοινοποίηση 
πίνακα µέσω του mail τους µε τα mail  
των παιδιών του σχολείου. Εξέταση 
του mail ως εργαλείο επικοινωνίας. 
Ανταλλαγή mail µεταξύ τους µε 
θέµατα : α)καθηµερινότητα -
ενδιαφέροντα(2ωρ.) β)Ολυµπιακοί 
Αγώνες (2δ.ωρ.) (εκµάθηση και 
χρήση επισύναψης εγγράφου σε ένα 
mail και ‘κατέβασµα’ και/η 
αποθήκευση αρχείου ή εικόνας από το 
Internet. Αποθήκευση site σαν 
έγγραφο) 

Παρατηρήθηκε 
ενθουσιώδης 
ανταπόκριση 
στη διαδικασία 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 

Α)Τα παιδιά εργάστηκαν πάνω στην 
προετοιµασία για την πιλοτική εφαρµογή 
του Μικρόκοσµου και τα εργαλεία του για 
να φέρουν σε πέρας τις εργασίες τους. Β) 
περαιτέρω εξοικείωση  µε το διαδίκτυο 

 Οι µαθητές 
έδειξαν έντονο 
ενδιαφέρον για 
το νέο εργαλείο 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 

Όλο το µήνα τα παιδιά δούλεψαν πάνω 
στο µικρόκοσµο του School+ 

∆ραστηριότητες Forum. Αύξηση του 
µαθήµατος της πληροφορικής κατά 2 
ώρες τουλάχιστον ηµερησίως, καθώς 
και χρήση του Μικρόκοσµου από 
άλλα µαθήµατα στο χώρο του 
εργαστηρίου παρουσία της καθ. 
Πληροφορικής 

Παρατηρήθηκε 
ενθουσιώδης 
ανταπόκριση και 
για το εργαλείο 
και για τη 
διαδικασία 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 

Στο δίµηνο αυτό και µέχρι τις διακοπές 
του Πάσχα τα παιδιά χρησιµοποίησαν το 
διαδίκτυο. 

Ολοκλήρωση και αξιολόγησης της 
πιλοτικής εφαρµογής που 
συµµετείχαν τον προηγούµενο µήνα. 
∆ραστηριότητες σε Chat και 
Messenger. Χάνονται αρκετά 
µαθήµατα6, έγινε βέβαια προσπάθεια 
αναπλήρωσης ωρών.7 

Παρατηρήθηκε 
ενθουσιώδης 
ανταπόκριση για 
τα νέα εργαλεία 
και ενδιαφέρον 
για τη χρήση 
τους στην 
καθηµερινή ζωή 

                                                           
5 (Αφορµή γι’αυτό στάθηκαν 2 βασικά γεγονότα.1ον το ότι τα παιδιά από όλα τα πιθανά εργαλεία επικοινωνίας που 

κατεγράφησαν, έκλιναν προς τη χρήση του mail και του Internet κατόπιν του κινητού. Για την ώρα το κινητό ως πιο 
ακριβό έµεινε σε αναµονή.2ον το συνέδριο της Ευρωπαϊκής ένωσης στην Ισπανία και η συµµετοχή του σχολείου στην 
πιλοτική εφαρµογή School+(ακολουθεί περιγραφή του)) 

6 Λόγω εκλογών, σχολικών εκδηλώσεων αλλά και εορτών καθώς και 4ηµερης εκδροµής σχολείου 
7 σε ώρες  άλλων µαθηµάτων αλλά και της ειδικής αγωγής 
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FORUM 
Οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε το forum µε αφορµή το school+. Το 

πρόγραµµα SCHOOL PLUS που εφαρµόστηκε στη Β1 τάξη του Γυµνασίου µας περιέλαβε τις 
παρακάτω 3 φάσεις. Συνοπτική περιγραφή των 3ων φάσεων παρατίθεται στο παράρτηµα. 

 
Επίπεδο ∆ράσης Forum 
Την 1η εβδοµάδα πραγµατοποιείται διαπραγµάτευση του θέµατος της εργασίας σε συνεργασία 

µε 2 καθηγήτριες. Επιλέχτηκε το θέµα «Επικοινωνία» από µια πλειάδα θεµάτων. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι τα παιδιά έπρεπε να επιλέξουν ένα θέµα το οποίο αφορά τους νέους/ έφηβους της 
Ευρώπης. . Η επιλογή του θέµατος γίνεται αποκλειστικά από τα παιδιά . Καθορίζονται µε τη 
βοήθεια των καθηγητριών οι επιµέρους ενότητες(Προβλήµατα επικοινωνίας, Τρόποι 
επικοινωνίας, Η εξέλιξη της επικοινωνίας, Πως επηρεάζει ο ελεύθερος χρόνος την επικοινωνία, 
Μορφές σύγχρονης επικοινωνίας, ποια ανάγκη µας καλύπτει η επικοινωνία, Συχνότητα 
επικοινωνίας, Με ποιους επικοινωνούµε, Η επικοινωνία µε µεγαλύτερα άτοµα, Προβλήµατα 
επικοινωνίας στο σχολείο). 

Στη 2η και 3η εβδοµάδα , ακολουθεί ατοµική εργασία για την κάθε ενότητα, σύνθεση 
εργασίας και µορφοποίηση της και κοινοποίηση της στο διαδίκτυο. Μέσα από το Forum 
καλούνται να επιχειρηµατολογήσουν γύρω από την εργασία τους, να διευρύνουν τις απόψεις τους 
τόσο µέσα στην τάξη όσο και σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. 

Παράλληλα έχοντας εγκατασταθεί η πλατφόρµα στο εργαστήριο της πληροφορικής τα παιδιά 
εξοικειώνονταν α) µε τις βασικές λειτουργίες του µικρόκοσµου, β) τη χρήση του forum(κυρίως 
για θέµατα της καθηµερινότητας τους) και γ) λειτουργία των εικονικών εργαστηρίων. Στο 
διάστηµα αυτό παρατηρείται µια βελτίωση απ όλα τα παιδιά α)στην οργάνωση της δουλειά τους, 
β)στην συνεργασία µεταξύ τους και στην προσπάθεια ενδυνάµωσης των αδυνάτων από τους πιο 
ικανούς. 

Στην τελευταία εβδοµάδα εφαρµογής του προγράµµατος από τις 26/1/2004 µέχρι και 
30/1/2004 οι µαθητές επικοινώνησαν διαδικτυακά διεθνώς µε τα άλλα σχολεία των χωρών του 
προγράµµατος αφού πρώτα επέλεξαν τις ερωτήσεις που θα υποβάλουν. Η επιλογή των ερωτήσεων 
έγινε από τα παιδιά µε τη συνδροµή των αρµόδιων καθηγητών τους.  

 
Παρατηρήσεις Μικρόκοσµου 
Οι γενικές παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα όπως αυτά προέκυψαν και καταγράφηκαν στο 

τέλος της εφαρµογής αλλά και από επιπλέον ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν στους µαθητές 
και συζητήσεις που έγιναν µαζί τους είναι τα εξής:8 

Συνολικές για το Μικρόκοσµο 
Το περιβάλλον είναι φιλικό παρέχει πολλές δυνατότητες και προσφέρει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ιδιαίτερα για σχολεία σαν το ειδικό για σωµατικώς ανάπηρα παιδιά όπου για τους 
µαθητές είναι άµεση ανάγκη η χρήση των Η/Υ σε κάθε µάθηµα αλλά και σε κάθε δραστηριότητα 
της σχολικής τους ζωής είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. Χρησιµοποιήθηκε το forum τόσο για την 
πιλοτική εφαρµογή όσο και για την επικοινωνία τους µέσα στο σχολείο. Οργάνωσαν τις οµαδικές 
τους εργασίες, τις ανακοινώσεις για εκδηλώσεις του σχολείου  παρατηρήσεις τους πάνω σε 
δρώµενα του σχολείου όχι µόνο για την τάξη τους αλλά και για τις άλλες τάξεις (ήδη ο 
µικρόκοσµος χρησιµοποιείτο και από άλλες τάξεις του σχολείου ). Υπήρξε θετική ανταπόκριση 

                                                           
8 Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν τα συνολικά αποτελέσµατα για το συνολικό εργαλείο School+, µια και µετά το 

πέρας της πιλοτικής εφαρµογής ενσωµατώθηκε στην καθηµερινότητα του σχολείου και χρησιµοποιείται καθόλη τη 
διάρκεια της έρευνας αυτής. 



574                                                                              3Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ – ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου – www.epyna.gr 

τόσο των µαθητών όσο και των συµµετασχόντων εκπαιδευτικών. Παρατηρήθηκε ένας σηµαντικός 
βαθµός αύξησης της συνεργασία µεταξύ των µαθητών και µεγαλύτερη διάθεση για περαιτέρω 
µάθηση. ∆όθηκε η δυνατότητα να οργανωθεί καλύτερα η δουλειά τους, να ξεπεραστούν φυσικές 
δυσκολίες που αντιµετώπιζαν µέχρι πριν (όπως το να περιµένουν από τον καθηγητή να τους δώσει 
το φάκελο µε το υλικό για το µάθηµα της ηµέρας και να τους µοιράσει έντυπες φωτοτυπίες τις 
οποίες θα έπρεπε κάθε φορά να τις φέρει στο µάθηµα κάποια από τις βοηθούς του σχολείου κτλ). 
Η τάση για συµµετοχή γίνεται µε πολύ µεγάλη διάθεση από όλα τα παιδιά, χωρίς την επέµβαση/ 
προτροπή των συµµετασχόντων εκπαιδευτικών ιδίως στο κοµµάτι του Forum. Εδώ, θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι παρατηρήθηκε βελτίωση του Παύλου και του Βασίλη τόσο ως προς την προσπάθεια 
που κατέβαλλαν στο µάθηµα όσο και της συµµετοχής τους µέσα στη οµάδα (αυτή η σταδιακή 
υπέρβαση της δειλίας τους, της απόκτησης εµπιστοσύνης στις δυνάµεις τους αλλά και η σταδιακή 
αποδοχή τους από το σύνολο της τάξης είχε αρχίσει να εµφανίζεται από τα µέσα Οκτώβρη µε το 
Mail). Επιπλέον οι πιο καλοί ανέλαβαν από µόνοι τους πρωτοβουλία βοήθειας των πιο αργών και 
πιο αδυνάτων (πρέπει να σηµειωθεί βέβαια ότι υπήρχε στο στάδιο αυτό, πάντα κάποια 
επισήµανση/ προτροπή του διδάσκοντα ότι κάποιο από τα παιδιά καθυστερεί ή αδυνατεί να 
ακολουθήσει). 

 
Επίπεδο ∆ράσης Forum 
Όπως ήδη τονίστηκε, τάση για συµµετοχή των παιδιών ήταν πολύ µεγάλη και δεν χρειάστηκε 

επέµβαση των συµµετασχόντων εκπαιδευτικών για τη χρήση του Forum Έτσι το κοµµάτι της 
επικοινωνίας τους(τόσο µε τα άλλα σχολεία της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού) παρουσιάζει 
ενδιαφέρον α) η  επιλογή των χωρών που συνδέεται άµεσα µε τη θεµατολογία που είχαν β) το 
επίπεδο δράσης τους  στην επικοινωνία αυτή.  

Έτσι ως προς το κοµµάτι της επιλογής θεµατολογίας παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά 
ενδιαφέρθηκαν για απλά θέµατα (Σχέσεις ανδρών-γυναικών, Ελεύθερος χρόνος, Φλερτ, 
∆ιατροφικές συνήθειες, Μουσική, Φιλία, Τεχνολογία και τι σηµαίνει για σας). Ο κύριος χώρος 
προέλευσης ήταν τα σχολεία της Φιλανδίας. Από το πρόγραµµα κλίθηκαν να απαντήσουν σε πιο 
σοβαρά θέµατα. Χώροι προέλευσης οι Μικρόκοσµοι της Τσεχίας και της Ισπανίας- 
Forum).Υπήρξε µια απροθυµία απ την µεριά των παιδιών, η οποία ξεπεράστηκε κατανοώντας την 
υποχρέωση τους και συµµορφώθηκαν. Έτσι αντιµετωπίστηκε θετικά το θέµα/ ερώτηµα  που 
αφορούσε τον τρόπο που διαχειρίζεται η τοπική αυτοδιοίκηση την προβολή των δραστηριοτήτων 
των εφήβων(Ισπανία). Το φαινόµενο ήταν µάλλον αναµενόµενο λόγω του νεαρού της ηλικίας 
τους.  

Ως προς  το βαθµός εµπλοκής τους στην επικοινωνία  παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: τα παιδιά 
έµπαιναν καθηµερινά στο χώρο του Μικρόκοσµου όπου φιλοξενείτω το Forum για το χρονικό 
διάστηµα του τελευταίου δεκαπενθηµέρου του Ιανουαρίου, σκοπός τους  Α) να δουν την τυχόν 
ύπαρξη απαντήσεων στις απόψεις τους και ανάλογα  να απαντήσουν, Β) να διερευνήσουν έναν 
άλλο Μικρόκοσµο, Γ)  να αρπάξουν την ευκαιρία δηµιουργίας νέων φιλίων µέσω του Mail 
(υπήρχαν στο Forum µαθητές από τα σχολεία της Φιλανδίας κυρίως που έδιναν το mail τους και 
ζητούσαν επικοινωνία – σε αυτή την πρόσκληση κάποια από τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά  –ο 
Καµίλ, η Λήδα, η Μαίρη ο Τάκης και ο Παύλος ακολούθησαν το παράδειγµα τους 
δηµοσιοποιώντας το δικό τους Mail). Καθηµερινά ο µέσος όρος έκφρασης κάποιας άποψης ή 
σχολιασµού κάποιας ήδη υπάρχουσας σε κάποιο θέµα ήταν ανά µαθητή 5 µε 6 µε µια µικρή 
απόκλιση για τους πιο αδύνατους ( Παύλο και Βασίλη εδώ έχουν 2-3 ηµερησίως και ο Βασίλης 
υπήρξαν και µέρες που δεν απάντησε και καθόλου – αυτό σχετίζεται και µε το πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν στα αγγλικά). 
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Ως προς το «κείµενο» των απαντήσεων στα περισσότερα παιδιά ήταν λιτό, 3-4 γραµµών το 
πολύ και απλό, εξαίρεση αποτελούν οι απόψεις/ απαντήσεις της Μαίρης και της Λήδας. Κατά την 
επικοινωνία δόθηκε και αφορµή αντιπαραθέσεων, σε απλά θέµατα(όπου περιορίστηκε σε απλές 
σύντοµες απαντήσεις του τύπου «Τι είναι αυτά που λες», «∆εν συµφωνώ καθόλου»), υπήρξε όµως 
και µια κατάσταση στην οποία η κατάσταση έγινε πολύ έντονη. Πιο συγκεκριµένα, η αφορµή 
δόθηκε όταν ένα από τα σχολεία της Ελλάδας συµπεριέλαβε τα κινητικώς ανάπηρα παιδιά σαν 
τους «Άλλους», αυτό πυροδότησε αντιδράσεις από τα παιδιά που αισθάνθηκαν την ανάγκη να 
απαντήσουν σκληρά και να παρακολουθούν τη κατάσταση συνεχώς. Με την παρέµβαση του 
εκπαιδευτικού της Πληροφορικής τόσο ως προς τα παιδιά (υπήρξε συζήτηση για τα θέµατα ηθικής 
της επικοινωνίας στο διαδίκτυο και αποτροπή τους για συνέχιση της διαµάχης µετά την τυπική 
συγνώµη) όσο και ως προς τους αρµοδίους του προγράµµατος µε σκοπό την ενηµέρωση της για 
τις διαστάσεις που είχε λάβει το θέµα στο forum, η αντιπαράθεση έληξε οµαλά.  Έτσι, η ως προς 
την Έκφραση Αντίθετης Άποψης µπορούν να ειπωθούν τα ακόλουθα: ∆ιήρκησε 3 µέρες, 
ενεπλάκησαν και τα 9 παιδιά, ίδια αντίδραση(αγανάκτηση, διάθεση αντιπαράθεσης, 
µαχητικότητα) , ο Καµίλ και ο Τάκης εξέφραζαν τη δυσαρέσκεια τους µε πιο καυστικό και έντονο 
τρόπο. Ενήργησαν συσπειρωµένα στον τρόπο απάντησης, είχαν κοινό άξονα και δεν 
περιορίστηκαν µόνο σε οργισµένες απαντήσεις και προκλήσεις αλλά έδωσαν και τεκµηριωµένες 
απόψεις όπου κάθε άλλο από «Άλλοι» φαίνονταν(µέγεθος απόψεων 5-6 γραµµές, Καµίλ, Λήδα, 
Μαίρη, Μαριάννα).  ∆εν δέχτηκαν ουσιαστικά τις εξηγήσεις του άλλου σχολείου, σταµάτησαν το 
θέµα µόνο γιατί αναγκάστηκαν. Μετά το συµβάν, δεν ξαναεπισκέφτηκαν το ελληνικό forum εκτός 
του εικονικού εργαστηρίου του σχολείου τους για να δουν απαντήσεις των παιδιών του 
εξωτερικού.  

Συµπερασµατικά, τα παιδιά έδειξαν πολύ µεγάλο ζήλο στο κοµµάτι της επικοινωνίας και της 
εύρεσης νέων φίλων µε ανάλογα ενδιαφέροντα, µε αξιοπρέπεια διεκδίκησαν την ισότητα στην 
κοινωνία των άλλων σχολείων και τήρησαν τους στοιχειώδης κανόνες συµπεριφοράς και ηθικής. 

 
CHAT – MESSENGER 
Τα δύο αυτά εργαλεία, στην ουσία διδάχθηκαν παράλληλα στο δίµηνο Φεβρουαρίου – 

Μαρτίου και προηγήθηκε ο Messenger του Chat. Οι µαθητές «κατέβασαν» από το Internet και 
εγκατέστησαν το Messenger του Yahoo / MSN(1 διδ.ωρ.). Κατόπιν ξεκίνησαν την χρήση του 
εργαλείου, όπου µε εξαίρεση το πρώτο µάθηµα στο οποίο υπήρξε µια περιήγηση στο εργαλείο και 
στις δυνατότητες του η παρουσία του καθηγητή είχε στις 2 πρώτες διδακτικές ώρες του ρόλο του 
συντονιστή και στις υπόλοιπες 3 το ρόλο του συνοµιλητή. Για καθαρά πρακτικούς 
λόγους(δυνατότητας πρόσβασης και ταχύτητα προσπέλασης των sites που φιλοξενούν τα chat –
rooms) ο εκπαιδευτικός προέτρεψε τα παιδιά να επισκεφθούν τα chat–rooms µέσω του IN.GR , 
MAD.GR, PAO.GR, FAMESTORY.GR και OLYMPIAKOS.GR. Τα  rooms για τα οποία 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον ήταν αυτά που είχαν θέµα όπως τη Μουσική και τα Αθλητικά. 
Αναµενόµενα αποτελέσµατα (τα κορίτσια µε τη µουσική και τα αγόρια και µε τα 2).Μέσω του 
Messenger στήθηκε από τον εκπαιδευτικό ένας µικρός χώρος Chat όπου συµµετείχαν όλα τα 
παιδιά. Θέµατα προς συζήτηση α)η εκδροµής του σχολείου στο Ναύπλιο, β) το ποδοσφαιρικό 
ντέρµπι, γ)η ελληνική συµµετοχή στη Eurovision.Όλα είχαν την ίδια αντιµετώπιση τόσο από τον 
εκπαιδευτικό όσο και από τα υπόλοιπα µέλη της τάξης. Επειδή τα εργαλεία αυτά την 
συγκεκριµένη αυτή περίοδο διδάχθηκαν σε όλες τις τάξεις του σχολείου µε τον ίδιο τρόπο και την 
ίδια θεµατολογία έδωσαν συµπεράσµατα σε µεγαλύτερο πληθυσµό(59 παιδιά συνολικά 
συµµετείχαν 100% τα 40 τα υπόλοιπα 19 µε βοήθεια άλλων παιδιών ή του εκπαιδευτικού-δεν το 
επιτρέπει η κατάσταση τους).  Παρατηρήθηκε λοιπόν α) σύσφιξη των τάξεων σε µια µεγάλη 
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οµάδα β) υπέρβαση της δειλίας ή της αδυναµίας έκφρασης της γνώµης µέσα στην τάξη σε απλά 
καθηµερινά θέµατα, γ) επιπλέον, στα 12 λεπτά που τους έχει παραχωρηθεί από τον καθηγητή από 
τον Οκτώβριο και µετά, ως ελεύθερος χρόνος(έλεγχος του mail τους ή εύρεση video-clip ή να 
‘κατέβασµα’ µιας µελωδία στο κινητό τους)  η τάση να δηµιουργούν τα δικά τους groups τόσο µε 
τα παιδιά τα οποία συναναστρέφονται από την τάξη τους(συγκεκριµένα στην τάξη του πειράµατος 
Τάκης –Καµίλ-Παύλος-Λήδα-Μαίρη-Βασίλης και Ρόζα-Μαριάννα) αλλά και µε φίλους τους 
εκτός σχολείου τους οποίους είχαν ενηµερώσει εκ των προτέρων για αυτή την πιθανότητα της 
επικοινωνίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα άτοµα που δεν ανήκουν στον πληθυσµό του σχολείου 
και καλούνται να συµµετέχουν στις συζητήσεις των παιδιών, είναι είτε πρώην µαθητές του 
σχολείου που τώρα φοιτούν σε κάποια σχολή ή παιδιά χωρίς καµία σωµατική ή άλλη ανάγκη πιο 
µεγάλα από τα παιδιά της τάξης που στο µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι φοιτητές. Τα ποσοστά 
αποδοχής της 1ης εξωσχολικής οµάδας είναι 99% ενώ της 2ης  εξωσχολικής  οµάδας κυµαίνεται 
στο 70% περίπου, βέβαια ρόλο παίζει και η ώρα που πραγµατοποιείται η διδακτική ώρα, όσο πιο 
πρωί τόσο µικρότερη είναι η ανταπόκριση των «έξω».  Ο τόπος έκφρασης των παιδιών είναι ο 
απλός καθηµερινός τρόπος οµιλίας µε κάποιες φορές τάσεις µη ευπρεπούς συµπεριφοράς, τότε ο 
εκπαιδευτικός που στην φάση αυτή παίζει το ρόλο του παρατηρητή τα επαναφέρει την τάξη. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Εξετάζοντας συνοπτικά, την επίδραση και την αξιοποίηση των εργαλείων της επικοινωνίας 

από τα παιδιά που είναι αποµονωµένα τόσο µέσα στη οµάδα όσο και κοινωνικά  παρατηρούµε ότι 
τα πιο αποµονωµένα άτοµα της οµάδας, τα λιγότερα αποδεκτά από την τάξη τους και µε τις 
λιγότερες δυνατότητες και πρωτοβουλίες (Παύλο, Βασίλη) βελτίωσαν αισθητά τη θέση τους µέσα 
στη οµάδα µετά την χρήση των εργαλείων αυτών. Έγιναν αποδεκτοί από τους συµµαθητές τους µε 
τις αδυναµίες τους, τους δόθηκε ρόλος, τουλάχιστον ισάξιος µε των υπόλοιπων συµµαθητών τους 
(λάµβαναν απαντήσεις µέσω  chat, mail & messenger στις προσπάθειες επικοινωνίας που έκαναν 
στα πλαίσια του µαθήµατος).  

Παρατηρήθηκε επίσης, η τάση βοήθειας προς τους λιγότερο ικανούς από τους καλούς της 
τάξης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, είναι η περίπτωση της Λήδας η οποία απέρριπτε 
κυριολεκτικά τον Παύλο, τουλάχιστον για το πρώτο διάστηµα, και σιγά σιγά η ίδια επέλεξε να τον 
βοηθήσει για να µπορέσει να συµβαδίσει µε τους άλλους. Ενισχύθηκαν οι φιλίες που ήδη 
υπήρχαν(όπως Μαριάννα - Ρόζα και Τάκης -Καµίλ), ενώ ξεχώρισε ο Καµίλ ο οποίος πήρε το ρόλο 
του αρχηγού του µέσα στην τάξη επιπροσθέτως έπαιξε το ρόλο του βοηθού-συντονιστή όποτε το 
απαίτησε η κατάσταση. Τα παιδιά µπόρεσαν να λειτουργήσουν υπό τις συνθήκες αυτές σαν οµάδα 
και µάλιστα µε αρχές (π.χ. ο δυνατός βοηθάει τον αδύνατο, τάσεις εξάλειψης των έντονων 
διαφορών στην απόδοση, αποδοχής της γνώµης όλων ως ίσους). 

Παρατηρήθηκε η διάθεση των παιδιών να ασχοληθούν µε θέµατα της καθηµερινότητας των 
εφήβων και µε τα ενδιαφέροντα τους και ανταποκρίθηκαν πιο θετικά σε δραστηριότητες που είχαν 
ανάλογη θεµατολογία. 

Ένα  άλλο συµπέρασµα ήταν να διεκδικήσουν από την καθηγήτρια της πληροφορικής και να 
κερδίσουν ένα 12λεπτό σε κάθε διδακτική ώρα το οποίο το χρησιµοποιούν για να δουν το mail 
τους  αρχικά και κατόπιν να κάνουν chat µε τη χρήση του messenger τόσο µε την παρέα τους όσο 
και µε παιδιά εκτός σχολείου –φίλους φοιτητές ή από το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον – 
χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα ή που φοιτούν σε κάποια σχολή. Σε περίπτωση δε που δεν έχουν 
µάθηµα πληροφορικής ζητούν το µεγάλο διάλειµµα για το σκοπό αυτό. 

Φάνηκε καθαρά η ανάγκη τους για επικοινωνία και προβολή όπως επίσης και για αποδοχή της 
κατάσταση τους από τους συνδιαλέκτες τους(υγιείς), επίσης δεν δίστασαν να χρησιµοποιήσουν τα 
µέσα αυτά για να υπερασπιστούν και να προστατεύσουν τον εαυτό τους. 
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Επιπλέον µε αφορµή τη διδασκαλία και τη χρήση αυτών των εργαλείων επικοινωνίας τα 
παιδιά έµαθαν κάποιους κανόνες ηθικής και κανόνες συµπεριφοράς απαραίτητους για κάθε µορφή 
επικοινωνίας. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Έχοντας πραγµατοποιηθεί η παραπάνω έρευνα κρίνεται πλέον απαραίτητη η  χρήση και η 

αξιοποίηση µιας κατάλληλης δικτυακής πλατφόρµας η οποία θα επιτρέπει την εκπαίδευση όλων 
των µαθητών ενός τµήµατος σε ένα αρχικά µάθηµα(π.χ. πληροφορική) ή και σταδιακά όλα τα 
µαθήµατα και της δραστηριότητες της σχολικής ζωής, θα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό 
να αξιολογήσει τους µαθητές και να χρησιµοποιήσει το σύστηµα για ανατροφοδότηση, να στήσει 
κατάλληλες δραστηριότητες ανάλογα µε το ζητούµενο σκοπό κάθε φορά και τη φύση του 
µαθήµατος που θα αφορούν όλους τους µαθητές, καθώς επίσης και ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. 
συµβάλει ως ένα βαθµό στη βελτίωση: 

• της µαθησιακής τους κατάστασης/ εκπαιδευτικό τους ρόλο 
• στην κοινωνικοποίηση τους και στην οµαλή τους ένταξη στην κοινωνία 
• στη συµµετοχή τους στην οµάδα(µικρή/ µεγάλη και ότι αυτό συνεπάγεται) 
• στην «υπέρβαση» της κατάστασης τους 
Το κρίσιµο θέµα που τίθεται είναι ο βαθµός της βελτίωσης που µπορεί να επιτευχθεί από η  

χρήση των Τ.Π.Ε στα άτοµα µε κινητικές αναπηρίες και ο τρόπος  που θα γίνει αποδοτικότερη 
στους 4 αυτούς τοµείς α)στα πλαίσια του σχολικού πλαισίου β) της µαθησιακής διαδικασίας και 
γ)της σχολικής τάξης. 

Πίνακας 4. Πίνακας αξιολόγησης παιδιών µετά τις δραστηριότητες (4-2004) 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΗ) 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

1 ΡΟΖΑ 

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ. 
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΦΙΛΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ. 
ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩ, 
ΑΝΑΖΗΤΑ ΝΕΟΥΣ 
ΦΙΛΟΥΣ 

CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ  
MAIL:∆ΕΝ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΧΕΙ ∆Ε 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΞΕΧΝΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ PASSWORD ΤΗΣ) 
FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ  Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΚΑΙ ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΗΣ 

2 ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΠΙΟ ΓΕΛΑΣΤΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΠΙΟ 
ΚΑΤΑ∆ΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΝΕΙ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ 
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ. 
ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΤΗΣ 
ΜΕ ΤΗ ΡΟΖΑ 

CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ  
MAIL:∆ΕΝ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΧΕΙ ∆Ε 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΞΕΧΝΑ ΤΟ LOGIN η ΤΟ PASSWORD ΤΗΣ) 
FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΗΣ, 
ΤΗΣ ΑΡΕΣΕ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕ  ΘΕΜΑΤΑ. 

3 ΤΑΚΗΣ 

ΕΝΤΟΝΗ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΜΙΛ, 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟΣ, 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΣΤΙΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ. ΒΟΗΘΑ ΛΗ∆Α, 
ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟ 

CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. 
MAIL:ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕ 
ΛΗ∆Α ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟ), ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ, .ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΗΣ (∆ΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Forum) 
FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ∆ΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕ Η ΑΝΑΜΟΝΗ, 
∆ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΩΣΤΑ ∆ΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

4 ΠΑΥΛΟΣ 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
Α∆ΥΝΑΜΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ 
ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΕ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ 
MAIL: ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ, ∆ΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΑ ΠΟΛΥ. 
ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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ΤΑΞΗ ΤΟΥ, ΤΟΝ 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΙΟ 
ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ 

FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ, ∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΑ 
ΑΓΓΛΙΚΑ, ∆ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 
ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

5 ΚΑΜΙΛ 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑ∆Α, 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, ΒΟΗΘΑ 
ΚΩΝ/ΝΟ, ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΛΗ ∆ΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ 
ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΕΝΑΝ, ∆ΕΝ 
ΕΧΕΙ ΤΑΣΕΙΣ 
ΦΥΓΟΠΟΝΙΑΣ 

CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. 
MAIL: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕ 
ΒΑΣΙΛΗ, ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΡΟΖΑ. ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΜΕΣΑ. ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΕΣ 
FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ∆ΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕ Η ΑΝΑΜΟΝΗ, 
∆ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΩΣΤΑ ∆ΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ∆ΕΝ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 
ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

6 ΜΑΙΡΗ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΣΟΒΑΡΗ, 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ, 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ, ΜΕ 
ΕΥΣΤΟΧΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ. 
MAIL: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕ 
ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΤΑΚΗ, ΚΑΜΙΛ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΗΣ (∆ΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Forum) 
FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ∆ΕΝ ΤΗΣ ΑΡΕΣΕ Η ΑΝΑΜΟΝΗ, 
∆ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΑ ∆ΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ 
∆ΙΑΦΑΝΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

7 ΛΗ∆Α 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΣΟΒΑΡΗ, 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ, 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ, 
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ, ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΥ ΤΗΣ 
ΕΒΓΑΙΝΕ 

CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΤΑ ΕΜΑΘΕ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ. 
MAIL: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ. 
FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΤΟΝΑ, ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ ΝΕΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ. 
ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΑ 
∆ΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΩΡΑΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΑΦΑΝΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ 
ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ 

8 ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΤΟΝ ΑΠΟ∆ΕΧΤΗΚΕ Η 
ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ 
ΤΟΝ ΕΚΑΝΕ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, 
ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΟΤΙΜΟΣ, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ  
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, ΣΤΑ 
∆ΥΣΚΟΛΑ ΤΕΜΠΕΛΙΑΖΕΙ  

CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ  ΛΙΓΟ, ∆ΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ 
MAIL: ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΑ 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ MAIL ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΙΛ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΤΑΚΗ. 
FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ, 
ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ∆ΙΑΦΑΝΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ 

9 ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΗ ∆ΕΙΛΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ 
ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΝΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΑΝ 
ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ  

CHAT/MESSENGER: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ, ΤΑ 
ΕΜΑΘΕ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΛΑ. 
MAIL: ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ, ΤΟ ΕΜΑΘΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ 
ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΥΧΝΑ 
FORUM: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΜΕΤΡΙΟ ΒΑΘΜΟ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΤΙΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΜΙΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΚΗ, ∆ΙΑΦΑΝΗΚΕ Η 
ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΛΑ. ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ 
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