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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παροχή κατάλληλης αγωγής και εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού με 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες - όπως τα άτομα με κινητικές αναπηρίες - απασχόλησε τα 

τελευταία χρόνια τόσο την Ελληνική όσο και την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Έτσι, ήρθαν 
στο προσκήνιο θέματα, όπως η διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με 

αναπηρία σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές, ηλεκτρονικές), καθώς και τις 

υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτές διαθέτουν. Στο πνεύμα της εξάλειψης του αποκλεισμού 

και των διακρίσεων που βασίζονται στην αναπηρία, και της ανάπτυξης της δυνατότητας 

ισότιμης σχολικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης, επικουρικό ρόλο παίζει η 

χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), οι οποίες 

διευκολύνουν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στη μαθησιακή όσο και στην 

ενταξιακή τους πορεία στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Η συγκεκριμένη εργασία, αρχικά, παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με κινητικές αναπηρίες, ενώ, στη συνέχεια παρουσιάζει 

τους τομείς στους οποίους οι Τ.Π.Ε. δρουν επικουρικά δημιουργώντας ένα καλύτερο 
περιβάλλον μάθησης και βοηθώντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη και ένταξη των παιδιών 

αυτών στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον. Τέλος, αναφέρονται κάποια συμπεράσματα 

που εξάγονται από την παρούσα μελέτη. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μαθητές με κινητικές αναπηρίες, Τ.Π.Ε. και εκπαίδευση 

παιδιών με κινητικές αναπηρίες, ειδική αγωγή και Τ.Π.Ε., ένταξη και Τ.Π.Ε. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η συμμετοχή όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτου καταγωγής ή φυσικών αδυναμιών, 

στο κοινωνικό και προσωπικό αγαθό της εκπαίδευσης, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα. 

Ωστόσο, η μάθηση μέσω της οργανωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν είναι το ίδιο 

εύκολη για όλα τα άτομα, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία πολύπλοκη, στην οποία 

συνυπάρχουν πολλοί και ποικίλοι παράγοντες (συνθήκες μέσα στις οποίες 

πραγματοποιείται η μάθηση, οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, το ίδιο το 
διδασκόμενο αντικείμενο, τα ιδιοσυγκρασιακά, κοινωνικά, συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου ατόμου, οι γενετικές ή επίκτητες μειονεξίες του κ.α. 

(Ράπτης & Ράπτη, 2006).  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι κάθε παιδί, και 

ιδιαίτερα τα παιδιά με φυσικές ή πνευματικές ιδιαιτερότητες, έχουν διαφορετικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι ευθύνη των επίσημων φορέων αγωγής και εκπαίδευσης της 

κάθε κοινωνίας να τις καλύψουν. Και η ευθύνη της κοινωνίας δεν περιορίζεται μόνο στη 

διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των ατόμων- και αυτών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες- στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά επεκτείνεται σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνικής ζωής (Ράπτης & Ράπτη, 2006).  

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη χρήση και τη χρησιμότητα των Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και ενταξιακής 

προσπάθειας των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και πιο συγκεκριμένα των 

παιδιών με σωματικές αναπηρίες, στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Μέσα από μια ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών, που έλαβαν χώρα τόσο στο διεθνή όσο 

και τον Ελλαδικό χώρο (Watt, 1986. Meng, 1990. Mistrett, Constantino & Pomerantz, 

1994. Anderson, 1995. Derer, Polsgrove & Rieth, 1996. Hutinger, Johanson & 

Stoneburner, 1996. Angelo, 2000. Davis, Kendall & Meeks, 2002. Μαλέτσκος, 2003. 

Τσαμπαρλή & Τσιμπιδάκη, 2003. Cople & Ziviani, 2004. Πέτρου & Δημητρακοπούλου, 

2005. Evans-Cosbey & Johnson, 2006.), προσπαθεί να ανιχνεύσει και να καταγράψει 

τους τομείς στους οποίους διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία, και επιτυγχάνεται η 
μάθηση, κάνοντας ουσιαστική χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Προσπαθεί, δηλαδή, να απαντήσει σε ερωτήματα που τίθενται συχνά και σχετίζονται 

με το κατά πόσο: η χρήση της νέας τεχνολογίας διευκολύνει την εκπαίδευση παιδιών με 

κινητικές αναπηρίες σε τομείς, όπως η υπέρβαση των φυσικών αδυναμιών τους, η 

δυνατότητα προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και πληροφορίες, η διευκόλυνση της 

επικοινωνίας και του ελέγχου του φυσικού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος, η 

κοινωνικοποίηση και η ανάπτυξη της συνεργατικότητας/ομαδικότητας, η ανάπτυξη 

κινήτρων, η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην ίδια τη μάθηση, η διευκόλυνση της 

ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ηθική και η συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, 

η δυνατότητά τους να κάνουν και τα ίδια επιλογές, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους, η 

ψυχαγωγία και η επαγγελματική τους κατάρτιση/αποκατάσταση. 
Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή των μαθητών με κινητικές αναπηρίες, καθώς και 

των αναγκών τους, παρουσιάζονται οι τομείς στους οποίους οι Τ.Π.Ε. διευκολύνουν την 

εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ένταξη των παιδιών με κινητικές δυσκολίες στο 

σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και, τέλος, αναφέρονται κάποια 

συμπεράσματα που διεξάγονται από τη συγκεκριμένη μελέτη. 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Ποιοι είναι, όμως, οι μαθητές με κινητικές αναπηρίες και ποιες είναι οι ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες; 

Κάθε κινητική λειτουργία είναι μια αλληλουχία κινήσεων, διαφορετικών μυϊκών 

ομάδων του σώματος, οι οποίες θα πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους προκειμένου να 

υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι κινήσεις αυτές, προκειμένου να χαρακτηρίζονται 
ως επιτυχείς, θα πρέπει να προσαρμόζονται στις συνθήκες και, ενδεχομένως, στους 

περιορισμούς του περιβάλλοντος. Ο συνδυασμός αυτός (περιβάλλοντος και προσωπικών 

αναγκών) απαιτεί από το άτομο καλή αντίληψη του χώρου και του χρόνου, καθώς και 

καλό οπτικοκινητικό συντονισμό (Sugden & Henderson, 1995). 
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Το κάθε άτομο έχει διαφορετική ανταπόκριση (ποιοτική ή/και ποσοτική) στις 

παραπάνω απαιτήσεις. Έτσι, ενώ μια μεγάλη μερίδα του μαθητικού πληθυσμού κατέχει, 

ή αποκτά εύκολα, τις κινητικές αυτές λειτουργίες προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, και συνεπώς του σχολείου, μια άλλη μερίδα 

μαθητών, αντιμετωπίζει δυσκολίες (Sugden & Keogh, 1990).  

Οι κινητικές δυσκολίες/αναπηρίες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία καθώς το φάσμα 

είναι ευρύ. Υπάρχουν, στη μία άκρη του φάσματος, μαθητές που οι κινήσεις τους 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη συντονισμού και θεωρούνται αδέξιες και 

αναποτελεσματικές, και στην άλλη, μαθητές με ελάχιστες κινητικές δυνατότητες. Μέσα 
σ’ αυτό το ευρύ φάσμα βρίσκονται μαθητές που οι σωματικές δυσκολίες τους ποικίλουν 

και επηρεάζουν την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους και να δρουν 

επάνω στα αντικείμενα του περιβάλλοντός τους, με συνέπεια να εμποδίζεται η ομαλή και 

ολόπλευρη ανάπτυξη, καθώς και η έκφρασή τους. Οι μαθητές με κινητικές δυσκολίες 

μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες στην αδρή ή/και τη λεπτή τους κινητικότητα. Έτσι, 

πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να περπατήσουν ή να πιάσουν και να μεταφέρουν ένα 

αντικείμενο, με συνέπεια, να δυσκολεύονται να κρατήσουν το βιβλίο, το τετράδιο ή το 

στυλό για να γράψουν, να ανοίξουν την τσάντα τους, να φορέσουν μια ποδιά για να 

ζωγραφίσουν. Κάποιοι άλλοι τα καταφέρνουν μεν, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς και 

καταβάλλοντας εξουθενωτική προσπάθεια (Sugden & Henderson, 1995). 

Τέτοιου είδους δυσκολίες εμποδίζουν τα παιδιά αυτά να συμμετάσχουν στις 
καθημερινές δραστηριότητες του σχολείου, και έτσι, η παρακολούθηση του αναλυτικού 

προγράμματος είναι δύσκολη και πολλές φορές ελλιπής. Οι πιθανότητες εξερεύνησης, 

ακόμη και του σχολικού περιβάλλοντος, χωρίς βοήθεια, είναι περιορισμένες. Όπως, 

επίσης, περιορισμένες είναι και οι πιθανότητες έκφρασής τους μέσα από το χορό, τη 

μουσική, τη ζωγραφική και γενικότερα την τέχνη. Κατά συνέπεια, στα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες/περιορισμούς, συνήθως, συνυπάρχουν και άλλες 

δευτερογενείς δυσκολίες, όπως μαθησιακές δυσκολίες, έλλειψη μαθησιακής περιέργειας 

και κινήτρων, περιορισμένη κοινωνικοποίηση και κοινωνικότητα, περιορισμένη 

αισθητική καλλιέργεια, ελλιπής ανάπτυξη της φαντασίας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κ.α 

(Sugden & Keogh, 1990).  

Αυτά τα παιδιά χρειάζονται πιο εξειδικευμένη βοήθεια για να επικοινωνήσουν και 
να εκφραστούν, καθώς και χρήση πολλών και ποικίλων εκπαιδευτικών 

πολυαισθητηριακών μεθόδων και μέσων για να μάθουν. Τέτοιου είδους δυνατότητες 

παρέχονται μέσα από την κατάλληλη και ουσιαστική χρήση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών χάριν των χαρακτηριστικών που αυτές διαθέτουν 

(Τσαμπαρλή & Τσιμπιδάκη, 2003).  

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Οι συγκεκριμένες εμπειρικές έρευνες που εξετάστηκαν (Watt, 1986. Meng, 1990. 

Mistrett, Constantino & Pomerantz, 1994. Anderson, 1995. Derer, Polsgrove & Rieth, 

1996. Hutinger, Johanson & Stoneburner, 1996. Angelo, 2000. Davis, Kendall & Meeks, 

2002. Μαλέτσκος, 2003. Τσαμπαρλή & Τσιμπιδάκη, 2003. Cople & Ziviani, 2004. 
Πέτρου & Δημητρακοπούλου, 2005. Evans-Cosbey & Johnson, 2006.) αναφέρονται σε 

μαθητές με κινητικές αναπηρίες στα πλαίσια μελέτης περίπτωσης, ομάδας μαθητών που 

φοιτούν σε ειδικά σχολεία, μαθητών που φοιτούν σε γενικά σχολεία και σε τμήματα 

ένταξης όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
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εκπαίδευση). Συνεπώς, τα ευρήματά τους αναφέρονται σε όλες τις βαθμίδες και τις δομές 

της επίσημης εκπαίδευσης.  

Μελετώντας κανείς πιο αναλυτικά τις παραπάνω έρευνες διαπιστώνει ότι οι Τ.Π.Ε. 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους στην αγωγή των παιδιών με 

κινητικές αναπηρίες και να λειτουργήσουν στα εξής πεδία: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Μέσο 

επικοινωνίας & 

προσέγγισης του 

φυσικού & 

κοινωνικού 

περιβάλλοντος 

Μέσο 

κατάκτησης της 

μάθησης & 

πρόσβασης στο 

αναλυτικό 

πρόγραμμα 

Διδακτικό 

αντικείμενο 

προσφέροντας 

δυνατότητες 

επαγγελματικής 

αποκατάστασης 

Μαθησιακό και 

διδακτικό 

εργαλείο το οποίο 

προσφέρει 

υποστηρικτική 

βοήθεια  

Μέσο έκφρασης, 

διασκέδασης, 

χαλάρωσης, 

κοινωνικοποίησης,

συναισθηματικής 

ανάπτυξης 

 

Τ.Π.Ε. 
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Και πιο αναλυτικά: 

 

 

Τ.Π.Ε. 

 

 

Χαρακτηριστικά 

 

 

Σκοπός 

Υποστηρικτικές 

Τεχνολογίες 

Τροποποιημένα και 

εναλλακτικά 

πληκτρολόγια, 
προσθήκες 

πληκτρολογίων, διάφορα 

μπαστούνια (joysticks), 

φωτεινές πέννες (light 

pens), οθόνες αφής, 

ποντίκια (mice), 

προσαρμοσμένοι 

διακόπτες (switches), 

μηχανήματα οπτικής 

αναγνώρισης (optical 

pointing devices), 

βοηθήματα 
πληκτρολόγησης 

(pointing and typing 

aids), μηχανήματα 

αναγνώρισης φωνής, 

σαρωτές (Derer, 

Polsgrove & Rieth, 1996. 

Hutinger, Johanson & 

Stoneburner, 1996. 

Kendall & Meeks, 2002). 

 • Βοηθάνε στην επικοινωνία 

και την αλληλεπίδραση με 

το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον (Hutinger, 

Johanson & Stoneburner, 

1996. Davis, Kendall & 
Meeks, 2002). 

• Παρέχουν πρόσβαση στο 

αναλυτικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα.  

(Derer, Polsgrove & Rieth, 

1996) 

• Βοηθάνε στην 

κοινωνικοποίηση (Angelo, 

2000). 

Εκπαιδευτικές 

εφαρμογές  

(συστήματα 
προσομοιώσεων, 

μοντελοποίησης, 

πειραματικών 

διατάξεων, λογισμικά 

διερεύνησης ειδικών 

θεμάτων, λογισμικά 

πρακτικής εξάσκησης, 

εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, συστήματα 

συνεργατικής 

μάθησης, υπερκείμενα, 

ηλεκτρονικά βιβλία) 
(Δημητρακοπούλου, 

• Πολυαισθητηριακός 

χαρακτήρας (σταθερή ή 

κινούμενη εικόνα, ήχος, 

κείμενο, βίντεο, χρώματα, 
τρισδιάστατα σχήματα) 

(Μεϊμάρης, 1994. 

Τσαμπαρλή & 

Τσιμπιδάκη, 2003).  

• Δυνατότητα 

αμφίδρομης-διαλογικής 

σχέσης με το χρήστη, 

δυνατότητα διερεύνησης, 

δοκιμής, εφαρμογής 

ερευνητικών διαδικασιών, 

επίλυσης σύνθετων 
προβλημάτων, 

• Τα παιδιά με ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

προσεγγίζουν τη μάθηση 

μέσα από όσο γίνεται 
περισσότερες αισθήσεις, 

επομένως την κατακτούν 

ευκολότερα και 

αποτελεσματικότερα 

(Τσαμπαρλή & Τσιμπιδάκη, 

2003).  

• Το μάθημα γίνεται πιο 

ευχάριστο και παρουσιάζει 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον, άρα 

αποκτούν κίνητρο για μάθηση 

(Copley & Ziviani, 2004). 
• Εμβαθύνουν σε επιμέρους 
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2002). δημιουργίας και 

παρέμβασης, 

προσομοίωσης σε μη 

προσβάσιμα φαινόμενα, 

υποστήριξης της 

διαδικασίας διερεύνησης, 

άμεση ανατροφοδότηση 

(Derer, et al., 1996. 

Δημητρακοπούλου, 2001).  

• Προσβασιμότητα 

(accessibility) στο 

κατάλληλο υλικό την 

κατάλληλη στιγμή 

(Kruger, 2000).  

θέματα που υπό άλλες 

συνθήκες δεν θα μπορούσαν 

να προσεγγίσουν λόγω των 

κινητικών τους περιορισμών 

(Anderson, 1995). 

• Οικοδομούν έννοιες, 

σχέσεις (π.χ. αιτίας-

αποτελέσματος), 

αναπτύσσουν ικανότητες (η 

κριτική και δημιουργική 
σκέψη, ο τρόπος λήψης 

αποφάσεων, η οικοδόμηση 

της γνώσης με ενεργό 

τρόπο, η απόκτηση 

μηχανισμών επίλυσης 

προβλημάτων, η ανάπτυξη 

μηχανισμού 

αναπαραστάσεων, η 

απόκτηση μεταγνωστικών 

ικανοτήτων) (Derer, et al., 

1996. Δημητρακοπούλου, 
2001).  

• Μαθαίνουν μέσω της 

ανατροφοδότησης (Watts, 

1986). 

 • Αναπτύσσεται η φαντασία 

τους (Copley & Ziviani, 

2004).  

 • Δημιουργείται ένα 

περιβάλλον μάθησης και 

αλληλεπίδρασης μέσα στο 

οποίο τα παιδιά, που είναι 

ήδη συναισθηματικά 
επιβαρυμένα, αισθάνονται 

ασφάλεια. 

(Hutinger et al., 1996. 

Δημητρακοπούλου, 2001)  

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής  

(Ως μαθησιακό και 

διδακτικό εργαλείο το 

οποίο προσφέρει 

υποστηρικτική βοήθεια 

στα πλαίσια της 

σχολικής τάξης) 

• Χαρακτηρίζεται ως 

υπομονετικός, συνεπής 

και ακούραστος  

δάσκαλος (Πέτρου & 

Δημητρακοπούλου, 2005). 

• Σέβεται το ρυθμό, τις 

ανάγκες, τα ενδιαφέροντα 

των παιδιών με κινητικές 
δυσκολίες. 

(Πέτρου & 

• Τα παιδιά μετατρέπονται 

σταδιακά από θεατές σε 

συμμετέχοντα πρόσωπα και, 

στη συνέχεια, σε 

δημιουργούς, έτσι 

αναπτύσσεται η 

ανεξαρτησία τους και 

αποκτούν εμπιστοσύνη στις 
δυνατότητές τους (Watts, 

1986). 
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Δημητρακοπούλου, 2005). 

• Δίνει τη δυνατότητα 

ασύγχρονης ολοκλήρωσης 

μιας εργασίας 

(Τσαμπαρλή & 

Τσιμπιδάκη, 2003). 

• Μαθαίνουν να ζητούν 

βοήθεια όταν τη χρειάζονται 

και να κάνουν τα ίδια 

επιλογές (Mistrett, 

Constantino & Pomerantz, 

1994). 

• Τα παιδιά παρουσιάζουν 

αυξημένο κινητικό έλεγχο 

και λιγότερα προβλήματα 

συμπεριφοράς (Τσαμπαρλή 
& Τσιμπιδάκη, 2003). 

• Δείχνουν υπομονή, 

επιμονή, συγκέντρωση 

προσοχής 

(Τσαμπαρλή & Τσιμπιδάκη, 

2003).  

Τ.Π.Ε. 

(Όλα τα παραπάνω και 

επιπλέον e-toys, 

συστήματα μικτής 

πραγματικότητας, 

βιντεοκάμερες, ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές, 

τηλέφωνο, έξυπνα 

παιχνίδια, ηλεκτρονικοί 

πίνακες, ελληνικές και 

ξένες ιστοσελίδες)  

(Φεσάκης, 2008). 

 • Προάγουν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, την 

επικοινωνία, τη συνεργασία 

(Mistrett et al., 1994). 

• Προάγουν τη δημιουργία, 

την έκφρασης, την ομαδική 
δουλειά (Evans-Cosbey & 

Johnston, 2006). 

• Αναπτύσσεται η 

αλληλεπίδραση με το δάσκαλο 

και τους συμμαθητές. 

(Angelo, 2000. Evans-Cosbey 

& Johnston, 2006)   

• Αναπτύσσεται το αίσθημα 

της αλληλοβοήθειας.  

(Derer, et al., 1996) 

• Αναπτύσσονται 
αντισταθμιστικά δεξιότητες 

και κλίσεις που έμεναν 

αναξιοποίητες λόγω της 

αναπηρίας τους (Mistrett et 

al., 1994).  

• Ξεπερνούν άγχη, δειλίες, 

συστολές και ανασφάλειες, 

μαθαίνουν να 

αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες και ευθύνες, 

να εκφράζουν τη γνώμη 

τους (Mistrett et al., 1994).  
• Αναπτύσσονται ηθικά και 

συναισθηματικά 
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(Mistrett et al., 1994.  

Πέτρου & 

Δημητρακοπούλου, 2005) 

• Ψυχαγωγούνται, 

εκφράζονται μέσω της 
τέχνης (Copley & Ziviani, 

2004).  

Χρήση και 

αξιοποίηση των 

ποικίλων εφαρμογών 

(κειμενογράφοι, 

λογισμικά υποστήριξης 

γραπτού λόγου και 

παρουσίασης, 

λογιστικά φύλλα, 

ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, 
διαδίκτυο, γλώσσες 

προγραμματισμού, 

σχεδιαστικά 

προγράμματα κ.α.) 

 Eπαγγελματική 

Αποκατάσταση 

• Ενημέρωση σε θέματα που 

τους ενδιαφέρουν (π.χ. 

νομοθεσία, δικαιώματα, 

προκηρύξεις, κ.α). 

• Αναζήτηση εργασίας μέσω 

ιστοσελίδων. 

• Σύνταξη και αποστολή από 

τους ίδιους βιογραφικού 
σημειώματος σε επιχειρήσεις, 

υπηρεσίες ή εταιρίες που 

λειτουργούν ως «τράπεζες» 

βιογραφικών. 

• Μέσω Forum επικοινωνούν 

και εντάσσονται σε σωματεία. 

• Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

χρησιμοποιείται ως μέσο 

επικοινωνίας και μοχλός 

πίεσης προς διάφορους φορείς 

ή υπηρεσίες (επικοινωνία με 

Δήμο, Νομαρχεία, 
Περιφέρεια, τον τοπικό τύπο 

κ.α). 

• Πρόσληψη σε εταιρίες 

παραγωγής λογισμικού 

(παραγωγή λογισμικού από 

τους ίδιους, δημιουργία CD- 

ROM κ.α.). 

(Anderson, 1995. 

Μαλέτσκος, 2003) 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Καταλήγοντας, καλό θα ήταν να τονίσουμε ότι οι Τ.Π.Ε. προσφέρουν νέους τρόπους 

και ευκαιρίες για μάθηση διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο ως αρωγοί της διδασκαλίας 

και της μάθησης, καθώς και της διαχείρισης του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος. 

Επίσης, διορθώνουν ελλείψεις και παρέχουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης 

βοηθώντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 
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Γι’ αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια έγιναν μια σειρά σημαντικών ενεργειών και 

δράσεων τόσο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Π.Ι. όσο και φορέων της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (όπως αυτή του Πανεπιστημίου Αιγαίου). Οι προσπάθειες αυτές είναι 

ενθαρρυντικές και δείχνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από όλους για την ένταξη των Τ.Π.Ε. 

στην εκπαίδευση όλων των παιδιών. Ωστόσο, χρειάζονται και άλλες προσπάθειες, ώστε 

να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτό το δείχνουν επίσημες ή ανεπίσημες 

συζητήσεις με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς και έρευνες που έλαβαν χώρα 

στον Ελλαδικό χώρο. Για παράδειγμα, οι έρευνες των Ζαράνη & Οικονομίδη (2005) 

καθώς και της Κονιδάρη (2005) έδειξαν ότι εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες θεωρούν 
τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση απαραίτητη - καθώς παρέχουν πολλές 

δυνατότητες και δίνουν μια νέα δυναμική στην εκπαιδευτική διαδικασία - όμως, οι ίδιοι 

δε θεωρούν ότι έχουν αρκετές γνώσεις, ώστε να κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων 

τους. Επίσης, επισημαίνουν ότι θα επιθυμούσαν επιμόρφωση στην αξιοποίηση των 

Τ.Π.Ε. στη διδακτική πρακτική και όχι στην απόκτηση γενικών, τεχνικών γνώσεων 

πληροφορικής.  

Εφόσον θέλουμε, λοιπόν, ουσιαστική ένταξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

στην εκπαίδευση, και δη στην εκπαίδευση των παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, θα πρέπει να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση του εκπαιδευτικού 

συστήματος και των υπαρχόντων συνθηκών θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και 

επιλέγοντας προσεκτικά ενέργειες.  
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