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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά λογισμικά που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί σε μαθητές με αναπηρίες και εξετάζει τον τρόπο που 

λειτουργούν , την κατηγορία μαθητών που εξυπηρετεί το κάθε εκπαιδευτικό 

λογισμικό και τα αποτελέσματα της χρήσης τους. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν 

πολλές δυνατότητες και μπορούν να αναδείξουν την μαθησιακή ικανότητα αυτών των 

μαθητών. Όμως, η χρήση ενός λογισμικού απαιτεί την κατάλληλη γνώση από τον 

εκπαιδευτικό, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει στον καλύτερο βαθμό τους μαθητές του. 

Έτσι  σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών για τους μαθητές με αναπηρίες και 

ουσιαστικά να ενεργοποιήσει περισσότερο τους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με 

τη χρήση τους και να βοηθήσουν τους μαθητές τους. 

Ακολουθήθηκε ποσοτική έρευνα μέσω χρήσης ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα: 

Συμμετείχαν 53 άτομα (29 γυναίκες, 24 άντρες) . Η  εργασία επισημαίνει ότι τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά βοηθάνε σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές και τις δυνατότητες 

αξιοποίησης τους μέσα στη σχολική τάξη. Με  βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 

διαπιστώνεται πως τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι πολύ βοηθητικά,  καθώς 

παρουσιάζουν τις ασκήσεις και τη θεωρία στους μαθητές με έναν διασκεδαστικό 

τρόπο και παρακινούν τον μαθητή να εκπαιδευτεί.  

Συνολικά, τα εκπαιδευτικά λογισμικά αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον 

εκπαιδευτικό, με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν  την 

διδακτέα ύλη.  

 

Λέξεις κλειδιά :Τ.Π.Ε., μαθητές με αναπηρία, εκπαιδευτικά λογισμικά, εκπαιδευτικοί 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This Working the most important educational software used by teachers to students 

with disabilities and examines how they work, the category of students that each 

educational software serves and the results of their use. Educational software has 

many possibilities and can highlight the learning ability of these students. However, 

the use of a software requires the appropriate knowledge from the teacher, so that he 

can help his students to the best degree. Thus, the purpose of the work is to highlight 

the results obtained from the use of educational software for students with disabilities 

and to actually activate more teachers to become familiar with their use and to help 

their students. 

 Was followed, quantitative methodology, through the use of a questionnaire. More 

specifically: 53 people (29 women, 24 men) . 

The paper points out that educational software greatly helps students and their 

potential for use in the classroom. Based on the evaluation criteria, it is found that the 

educational software is very helpful, as they present the exercises and theory to the 

students in a fun way and motivate the student to be educated. 

Overall, educational software is a useful tool for the teacher, designed to help their 

students understand the curriculum.  
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Εισαγωγή  

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά άρχισαν να χρησιμοποιούνται  στη εκπαίδευση με 

ψηφιακό τρόπο για να βοηθήσουν τους μαθητές με ειδικές ανάγκες να μάθουν και να 

έχουν πρόσβαση πιο εύκολα και αποτελεσματικά στην εκπαίδευση. 

Στην μάθηση εισάγονται τα ψηφιακά παιχνίδια τα οποία οργανώνουν μια 

δραστηριότητα η οποία συνδυάζει ψυχαγωγία και μάθηση μαζί. Πρόκειται για 

ψηφιακά  παιχνίδια τα οποία έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξυπηρετούν συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους.( Ατματζίδου και Δημητριάδης 

,2012). Διαμορφώθηκαν διάφορα ψηφιακά παιχνίδια τα οποία δεν βασίζονται στην 

οργανωμένη εκπαίδευση και προορίζονται για τα ειδικά σχολεία. (Mingfong,2013). 

Ψηφιακά παιχνίδια ορίζονται τα παιχνίδια τα οποία βασίζονται σε κάποια λογισμικά 

και δημιουργούν κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν με αυτά (Salen και Zimmerman 

,2003). Τα περισσότερα ψηφιακά παιχνίδια βασίζονται σε πραγματικές ή φανταστικές 

καταστάσεις ( Dede,2018).Οι μαθητές για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ψηφιακά 

παιχνίδια πρέπει να έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες και να έχουν 

αποκτήσει από τον εκπαιδευτικό τις κατάλληλες γνώσεις. ( Campigotto,2013). 

Επιπρόσθετα τα ψηφιακά παιχνίδια δίνουν την δυνατότητα και στον εκπαιδευτικό να 

διαμορφώσει πιο εύκολα τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή και να του προσφέρει 

δωρεάν υλικό σχετικά με την διδασκαλία ( Παρασκευόπουλος,2002). 

Σκοπός της εργασίας είναι να  η διερεύνηση του βαθμού χρήσης των εκπαιδευτικών 

λογισμικών σε παιδιά με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Η εργασία δομείται σε ενότητες ως εξής :  

 Στην ενότητα 1 αναφέρεται ο ορισμός της αναπηρίας  

 Στην ενότητα 2 έχουμε τα μοντέλα ερμηνείας της αναπηρίας. 

 Στην ενότητα 3 αναφερόμαστε στην υποστηρικτική χρήση των εκπαιδευτικών 

λογισμικών σε σχέση με το είδος της αναπηρίας. 

 Στην ενότητα 4 αναφερόμαστε στα εκπαιδευτικά λογισμικά. 

 Στην ενότητα 5 αναφερόμαστε στην χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών σε 

περιβάλλον σχολικής τάξης. 

 Στην ενότητα 6 αναφερόμαστε στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

λογισμικών στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία.   



 Στην ενότητα 7 αναφερόμαστε στη χρήση από εκπαιδευτικούς των 

εκπαιδευτικών λογισμικών για την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες. 

 

 

 

 

1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

1.1 Ορισμός της  αναπηρίας. 

 Η αναπηρία επηρεάζει σημαντικά τις δραστηριότητες του ατόμου στην ζωή του και 

μπορεί να είναι παρούσα από την στιγμή της γέννησης του ατόμου ή να συμβεί κατά 

την διάρκεια της ζωής του ατόμου.  

Οι αναπηρίες είναι σαν ένας όρος ‘’ομπρέλα’’, που καλύπτει τους περιορισμούς της 

δραστηριότητας κα τους περιορισμούς συμμετοχής. Ένας περιορισμός συμμετοχής 

είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα άτομο στην συμμετοχή σε καταστάσεις 

ζωής. (Brault , 2012) 

Επομένως η αναπηρία δεν είναι μόνο πρόβλημα υγείας αλλά πρόκειται για ένα 

περίπλοκο φαινόμενο , που αντικατοπτρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

χαρακτηριστικών τους σώματος ενός ατόμου καθώς και τα χαρακτηριστικά της 

κοινωνίας στην οποία ζει. Η αναπηρία έχει διαφορετικές έννοιες για διαφορετικές 

κοινότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναφερθεί σε πνευματικές ιδιότητες ή 

μπορεί να αναφέρονται σε περιορισμούς που επιβάλλονται στους ανθρώπους από μια 

κοινωνία. (Brault , 2012) 

Η αναπηρία διακρίνεται σε ολική και μερική. Η ολική αναπηρία είναι η παράλυση και 

των δύο ποδιών ή χεριών, η απώλεια των άνω άκρων, η παντελής απώλεια της όρασης 

, η ψυχοπάθεια από ένα τραύμα στο κεφάλι. Μερική αναπηρία είναι βλάβη η 

οποιαδήποτε απώλεια ανατομικής δομής, μειονεξία όπου υπάρχει βλάβη στο άτομο 

που εμποδίζει την εκπλήρωση ενός ρόλου που είναι ομαλός. (Bedini, 2000) 

Η αναπηρία είναι ένα αποτέλεσμα παραμορφώσεων ή βλαβών επιδράσεων στις 

λειτουργίες των συστημάτων στάσης και κίνησης. (Bedini, 2000) 



Οι μαθητές με αναπηρία στην καθημερινότητα τους έρχονται αντιμέτωποι με πολλά 

προβλήματα , όπως είναι η έλλειψη δυνατότητας άσκησης δικαιωμάτων του ατόμου 

χωρίς βοήθεια εξαιτίας των περιορισμών στην πληροφόρηση, την εκπαίδευση , στην 

στέγαση και την απασχόληση. Ο κίνδυνος μονιμοποίησης των αναγκών τους , 

προβλήματα μετακίνησης , αδυναμία ενασχόλησης με κάποια επαγγελματική 

δραστηριότητα και αδυναμία να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα. ( Riley, 2008) 

Οι αναπηρίες χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: σωματικές/κινητικές αναπηρίες, 

 διανοητικές αναπηρίες και αναπηρίες που επηρεάζουν τις αισθήσεις. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν οι αναπηρίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα κάποιας 

δυσλειτουργίας, τραυματισμού ή βλάβης στο κεντρικό ή περιφερικό νευρικό 

σύστημα, αναπηρίες που προήλθαν ως αποτέλεσμα ορθοπεδικών προβλημάτων και 

τελικά αναπηρίες που προκλήθηκαν από ακρωτηριασμούς και κάποια δυσαναλογία 

στην ανάπτυξη ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Το σύνδρομο Down και οι γνωστικές 

δυσκολίες όπως ο αυτισμός, η αποσπασματική προσοχή και το υπερκινητικό 

σύνδρομο ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Η  αναπηρία συμπεριλαμβάνει κάθε 

είδους αδυναμία, καθώς επίσης και τον περιορισμό της δραστηριότητας και της 

συμμετοχής των ατόμων στις ποικίλες κοινωνικές και οικονομικές δομές. 

Προσδιορίζεται ότι η αναπηρία είναι  μία μεταβαλλόμενη κατάσταση με βάση την 

οποία το άτομο λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα, εξαιτίας της επιρροής των 

προσωπικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. ( Riley, 2008) 

Τα άτομα με αναπηρία αναφέρθηκαν τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους 

εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι ο μειωμένος βαθμός προσβασιμότητας, η 

εκδήλωση αρνητικών συμπεριφορών και η έλλειψη συνδρομής από το προσωπικό, 

προκαλώντας σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια τους να βρουν τρόπους αναψυχής 

όπως είναι οι κάθε είδους φυσικές δραστηριότητες. Υπάρχουν πάρα πολλές διακρίσεις 

που στρέφονται ενάντια στα άτομα με αναπηρία εξαιτίας του μειωμένου βαθμού 

προσβασιμότητας τους στα προγράμματα αναψυχής και ανάπτυξης των φυσικών τους 

δραστηριοτήτων, το φυσικό περιβάλλον τόσο το εσωτερικό όσο και το 

εξωτερικό, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ενεργή συμμετοχή των ατόμων με 

αναπηρία στις ποικίλες φυσικές δραστηριότητες. (Rimmer ,2004) 

Για τον λόγο αυτό οι μαθητές με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και 

στον επαγγελματικό τομέα. Πόλοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν επιδέχονται να μάθουν 

στα άτομα με αναπηρία να δουλεύουν και να εργάζονται και τους αφήνουν με αυτόν 



τον τρόπο στο περιθώριο. Το κάθε άτομο έχει δικαίωνα να εργάζεται και να 

εκπαιδεύεται σε κάποιο επάγγελμα χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις. (Rimmer ,2004) 

Επιπρόσθετα οι μαθητές με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και μέσα 

στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Το κράτος πρέπει να παρέχει στις οικογένειες που 

έχουν μαθητές με αναπηρία περισσότερα οφέλη , φροντίδα και μεγαλύτερη προσοχή. 

Πρέπει και οι μαθητές με αναπηρία να ζουν σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον και να 

έχουν τις ανέσεις αλλά και τα οφέλη που χρειάζονται. Να μειωθούν τα στερεότυπά 

από την κοινωνία και οι μαθητές με αναπηρία να αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι 

μαθητές. (Rimmer ,2004) 

Οι μαθητές ,μπορεί να έχουν διαφορετικοί αναπηρία ο καθένας και ο κάθε μαθητής να 

χρειάζεται μια διαφορετική καθοδήγηση από τον καθηγητή. Υπάρχουν μαθητές με 

αυτισμό οι οποίοι μπορούν να σπουδάσουν και να ενταχθούν στην  καθημερινή ζωή 

και να επιβιώσουν μέσα σε αυτήν. Μαθητές με κώφωση μπορούν να ενταχθούν μέσα 

στην κοινωνία να αντιμετωπίζουν τα διάφορα προβλήματα και να 

αυτοεξυπηρετούνται. Στην συνέχεια έχουμε μαθητές με ΔΕΠΥ οι οποίοι μπορούν να 

σπουδάσουν να εξοικειωθούν με ένα επάγγελμα και να είναι αυτόνομοι. Μαθητές με 

τύφλωση οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να σπουδάσουν και να ζουν 

μόνοι τους μέσα στην κοινωνία. Επιπρόσθετά μαθητές με κινητικά προβλήματα, 

νοητική καθυστέρηση και μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να σπουδάσουν να βρουν 

ένα επάγγελμα και να ζουν ανεξάρτητα μέσα στην κοινωνία. Μέσα από την σωστή 

και συνεχή εκπαίδευση οι μαθητές με αναπηρία μπορούν με μεγάλη ευκολία να βρουν 

μια δουλεία και να αυτοσυντηρούνται.   

 Σε κάθε σχολείο μπορεί να φοιτούν μαθητές οι οποίοι έχουν κάποια αναπηρία. Τα 

ήδη της αναπηρίας μπορεί να είναι είτε αυτισμός, νοητική καθυστέρηση, κώφωση, 

μαθησιακές δυσκολίες , τύφλωση. Σε κάθε ειδικό σχολείο οι εκπαιδευτικοί 

φροντίζουν να παρέχουν στους μαθητές με αναπηρία μια πιο εύκολη πρόσβαση στην 

εκπαίδευση . Όλοι οι εκπαιδευτικοί κάνουν πολλές προσπάθειες ώστε να 

εκπαιδεύσουν σωστά τους μαθητές με αναπηρία για να μπορέσουν και αυτοί να 

ενταχθούν μέσασε ένα σχολικό πλαίσιο το οποίο θα είναι προς βάσιμο για αυτούς 

τους μαθητές. Οι μαθητές μέσα από αυτή την εκπαίδευση έχουν να μάθουν πολλά 

πράγματα για την καθημερινότητα τους την ζωή και το πως πρέπει να 

συμπεριφέρονται μέσα σε μια κοινωνία. Όλο οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην 

εκπαίδευση για να μπορούν να βρουν ένα επάγγελμα και α είναι ανεξάρτητοι στην  

ζωή τους. Ο κάθε μαθητής ξεχωριστά με την δική του αναπηρία έχει τις δικές του 



δυνατότητες οι οποίες μέσα από την σωστή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών θα 

μπορέσουν να φτάσουν σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο της γνώσης. Η κοινωνία , το 

κράτος και το σχολείο πρέπει να βοηθήσουν σε αυτή την δράση και να στηρίξουν 

τους μαθητές με αναπηρία. Να μην υπάρχουν στερεότυπα για τους μαθητές με 

αναπηρία κα ως προς το επάγγελμα τους αλλά και ως προς την ένταξη τους μέσα στην  

κοινωνία και στα καθημερινά ζητήματα.  

 

 

1.2 Μοντέλα ερμηνείας της αναπηρίας. 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι πολλά και εξυπηρετούν όλα τα είδη αναπηρίας . 

Βοηθάνε όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τα 

λογισμικά αυτά είναι τα εξής :  

Υπάρχει το ThinkingMind το οποίο το χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής για τα Αμεα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. (ΕΠΕΑΕΚ,2003) 

Το Εκτοίνους όπου με το πρόγραμμα αυτό κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών . 

Να τους βοηθήσει να μάθουν βασικά πράγματα στον υπολογιστή όπως την οθόνη , το 

ποντίκι, τα πλήκτρα κ.α. Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται σε παιδιά με αυτισμό. 

(ΕΠΕΑΕΚ,2003) 

Το MathforKids,μέσα από αυτή την εφαρμογή το παιδί μαθαίνει αριθμητική , 

πρόσθεση ,αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και να μετράει. Το λογισμικό αυτό 

αναφέρεται σε παιδιά με αυτισμό , δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. 

Το Gcompris είναι λογισμικό το οποίο το παιδί ανακαλύπτει την άλγεβρα , ηλεκτρικά 

κυκλώματα ,γεωγραφία, παιχνίδια μνήμης όπως είναι το σκάκι, το παζλ κ.α. Μαθαίνει 

να διαβάζει και μπορεί να έρθει σε επαφή με την τέχνη βλέποντας πίνακες 

ζωγραφικής. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται στα παιδιά με αυτισμό, δυσλεξία και 

μαθησιακές δυσκολίες. ( ΕΠΕΑΕΚ ,2003) 

Το SebransABC-FreeSoftwareForKids, είναι εφαρμογή που χρησιμοποιείται σε μικρά 

παιδιά , που έχουν αυτισμό , δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Τα βοηθάει να 

εξασκηθούν με την αλφαβήτα καθώς τους διδάσκει γράμματα. 

Το Δελφίνι είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται σε παιδιά με αυτισμό τα οποία 

έχουν δυσκολίες στον τομέα του λόγου και της επικοινωνίας. Δυσκολεύονται να 

χρησιμοποιήσουν την γλώσσα για να περιγράψουν ένα νόημα ή να κατανοήσουν ένα 



αφηγούμενο κείμενο . Η εφαρμογή αυτή τους βοηθάει να γίνουν όλα αυτά πιο εύκολα 

και κατανοητά για αυτά τα παιδιά. ( ΕΠΕΑΕΚ, 2003) 

Υπάρχει το Επιτελώ το οποίο είναι ένα ψηφιακό παιχνίδι για μαθητές που έχουν 

προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης. Το συγκεκριμένο λογισμικό θα βοηθήσει 

τα παιδιά να συγκεντρωθούν και να οργανώσουν την σκέψη τους και την προσοχή 

τους σε αυτό που ακούν ή διαβάζουν . (ΕΠΕΑΕΚ, 2003)  

Το Kidspiration είναι ένα λογισμικό το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ΔΕΠΥ, 

μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, τύφλωση, χαμηλή όραση και αυτισμό. Δίνει την 

δυνατότητα στα παιδιά να οργανώσουν τις σκέψεις τους, να κατανοήσουν έννοιες, να 

οργανώσουν σενάρια και να μπορέσουν να βγάλουν σε πέρας τις δραστηριότητες που 

τους έχει αναθέσει ο εκπαιδευτικός ( ΕΠΕΑΕΚ, 2003 ) 

Το Inspiration , το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με ΔΕΠΥ , τύφλωση, χαμηλή όραση, 

δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες . Τα παιδιά μέσα από αυτό το λογισμικό 

εκφράζουν και αναπτύσσουν τις ιδέες τους . Το λογισμικό έχει έτοιμες βιβλιοθήκες 

μέσα από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να πάρουν αρκετές πληροφορίες. ( ΕΠΕΑΕΚ , 

2003) 

Το Magic Book, απευθύνεται σε παιδιά με ΔΕΠΥ . Το λογισμικό αυτό αναφέρεται 

στην ζωγραφική όπου τα παιδιά αναπτύσσουν άλλες δεξιότητες όπως το να 

συντονίζουν το χέρι με το μάτι . (ΕΠΕΑΕΚ, 2003 ) 

Το ΒΛΕΜΜΑ είναι ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει τις Μαθησιακές 

δυσκολίες των μαθητών (Σκαλουμπάκας και Πρωτότοπας,2007) 

Το Lucid Rapid Dyslexia Screening, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο να 

δει κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να βάλουν στην σειρά λέξεις και συλλαβές και κατά 

πόσο μπορούν να συγκρατήσουν στην μνήμη τους πράγματα και να τα θυμούνται. 

Απευθύνεται σε παιδιά με δυσλεξία. ( Thomas,2003)  

Το Incas, χρησιμοποιείτε για παιδιά με δυσλεξία. Το λογισμικό αυτό βάζει διάφορες 

δραστηριότητες στο παιδί όπως το να διαβάζει ένα κείμενο να το κατανοήσει και να 

μπορέσει μετά να τοποθετήσει τις λέξεις που υπάρχουν από κάτω στην σωστή θέση 

και σειρά. Μια άλλη δραστηριότητα είναι το παιδί να δει ένα σχέδιο και μετά να 

προσπαθήσει να το βρει σε ένα πλήθος από κουκίδες. ( Merrel  και  Tymms, 2007) 

Το ΛΑΜΔΑ , απευθύνεται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες . Δίνει την 

δυνατότητα στα παιδιά να αναγνωρίσουν εικόνες και λέξεις , να κατανοήσουν κείμενα 

και να γράψουν ένα κείμενο. Επίσης τα παιδιά αξιολογούνται και στην μουσική 



καθώς τους δίνονται να ακούσουν ήχους και τους ρωτάνε τι ήταν αυτό που άκουσαν. ( 

Σκαλουμπάκας, Πρωτόπαπας, 2007) 

Το GraphoGame, απευθύνεται σε μαθητές με δυσλεξία. Ο μαθητής ακούει μια λέξη 

και πρέπει να την ταιριάξει με την σωστή εικόνα . Το παιχνίδι αυτό βοηθάει τους 

μαθητές να συνδέσουν γραπτά γλωσσικά τμήματα με αντίστοιχους ήχους. ( 

Richardson και Lyytinen,2014)  

Το WinABC, απευθύνεται σε παιδιά με δυσλεξία. Έχει ως στόχο τα παιδιά να 

εξοικειωθούν και να διαβάζουν πιο εύκολα εκφράσεις οι οποίες παρουσιάζονται μέσα 

σε εύκολα κείμενα. (Tressoldi,2007)  

Ο Συμβολογράφος , είναι ένα λογισμικό το οποίο βοηθάει παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες . Στόχος αυτής της εφαρμογής είναι ο υπολογιστής να μπορεί να διορθώνει 

τις λανθασμένες λέξεις και να βοηθήσει τα παιδιά να γράψουν πιο εύκολα ένα 

κείμενο. ( SymWriter,2005) 

Το Αερόστατο , απευθύνεται σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και κώφωση. Το 

λογισμικό αυτό περιλαμβάνει μαθηματικές ασκήσεις ,σχήματα και αριθμητική. Ο 

μαθητής μπορεί εύκολα να μάθει πολλά πράγματα μέσα από αυτή την εφαρμογή. ( 

SymWriter,2005) 

Μικροί καλλιτέχνες σε δράση, είναι το λογισμικό το οποί απευθύνεται σε παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρία. Στόχος αυτής της εφαρμογής είναι να πετύχει το 

οπτικοακουστικό σύστημα των παιδιών. Περιλαμβάνει σχέδια ζωγραφικής , εικόνες , 

σχέδια για βάψιμο και φύλλα εργασίας. Πράγματα τα οποία βοηθάνε τα παιδιά να 

συμμετέχουν εξολοκλήρου στην μάθηση. ( ΕΑΠΥ ,2005) 

Αριθμομαχίες ,πρόκειται για το λογισμικό το οποίο απευθύνεται σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες , μαθητές που έχουν προβλήματα λόγου και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να μετράνε πιο 

εύκολα και να εξοικειωθούν με τους αριθμούς . ( ΕΠΕΑΕΚ, 2002) 

Το Dolphin Easy Reader , πρόκειται για μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες 

να έχουν μπροστά τους ένα κείμενο το οποίο περιλαμβάνει εικόνες και ομιλία. 

Χρησιμοποιείται σε βιβλιοθήκες και σχολεία. Το συγκεκριμένο λογισμικό αναφέρεται 

σε παιδιά με τύφλωση , χαμηλή όραση , μαθησιακές δυσκολίες και παιδιά με αυτισμό 

. ( ΕΠΕΑΕΚ, 2002) 

Το Παιδικό λεξικό της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (2005) , είναι το πρώτο λεξικό 

το οποίο είναι ηλεκτρονικό και απευθύνεται σε κωφούς μαθητές. Πρόκειται για 



εικόνες οι οποίες παρουσιάζονται μπροστά στους μαθητές και απεικονίζουν πράγματα 

από την καθημερινότητα .  

Το Διολκός, αναφέρεται σε κωφούς μαθητές . Περιλαμβάνει κείμενα, παρουσιάσεις , 

υπολογιστικά φύλλα τα οποία βοηθάνε αυτούς τους μαθητές με ειδικά προβλήματα, 

να κατανοήσουν πιο εύκολα μια ενότητα την οποία πρέπει να διδαχθούν. 

Χρησιμοποιεί επεξηγηματικά βίντεο και κατανοητούς λειτουργικούς όρους ( 

ΕΠΕΑΕΚ, 2002). 

Μαθαίνω τα νοήματα, και αυτό το λογισμικό απευθύνεται σε κωφούς μαθητές. Το 

συγκεκριμένο λογισμικό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές έτσι ώστε να έχουν 

καλύτερη σχέση με το διδακτικό αντικείμενο. Στόχος του λογισμικού αυτού είναι να 

αξιολογήσει το επίπεδο κατάκτησης ανά μαθητή , να ενεργοποιήσει ομαδικές 

συμπληρωματικές δραστηριότητές μέσα στην τάξη και να διαμορφώσουν ομάδες 

λεξιλογίου με κοινά χαρακτηριστικά και κοινές συνθήκες χρήσης στην γλώσσα . ( 

ΕΠΕΑΕΚ, 2002) 

Σήντι – Ρώμ του Δυσαλέξη ,πρόκειται για το λογισμικό το οποίο απευθύνεται σε 

μαθητές οι οποίοι έχουν δυσλεξία. Στόχος του είναι μέσα από ένα σενάριο περιπέτειας 

με διάφορους χαρακτήρες,  προσπαθεί ο μαθητής να λύσει διάφορες δραστηριότητες 

που έχουν ως σκοπό την αναγνώριση και διάκριση συλλαβών , να σχηματίσουν λέξεις 

και να διακρίνουν ρήματα , ουσιαστικά και επίθετα . (  Intelearn, 2006)   

Υπάρχει το λογισμικό για την εκπαίδευση αυτιστικών ατόμων. Στόχος είναι να 

λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος των αυτιστικών ατόμων. Εμφανίζεται στην οθόνη ένας 

χαρακτήρας ο οποίος επικοινωνεί με το αυτιστικό άτομο και το εκπαιδεύει  πάνω σε 

θέματα αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης . Σε θέματα χώρου ,καθώς και σε θέματα 

συντονισμού και χρήσης της κίνησης του σώματος . ( ΑΠΘ , 2007) 

Η Υπερ-Δομή  απευθύνεται σε μαθητές με αυτισμό . Πρόκειται για μια εφαρμογή η 

οποία βοηθάει τα παιδιά με αυτισμό να κατηγοριοποιήσουν σχήματα , χρώματα , 

μεγέθη και θέσεις μέσα στον χώρο. Εξυπηρετεί εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας 

και βοηθάει τα παιδιά  να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολλές 

δραστηριότητες μέσα στην τάξη . ( Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,2006 ) 

Επιστροφή στο σπίτι, προβλέπεται για ένα λογισμικό το οποίο απευθύνεται σε άτομα 

με αυτισμό. Στόχος αυτού του λογισμικού είναι να βοηθήσει παιδιά με αυτισμό να 

αυτονομηθούν. Στο συγκεκριμένο λογισμικό παρουσιάζεται στην οθόνη ένα παιδί το 

οποίο δείχνει όλα αυτά που κάνει καθώς επιστρέφει από το σχολείο . Οι μαθητές που 

έχουν αυτισμό παρακολουθούν τις ενέργειες αυτού του παιδιού και προσπαθούν και 



τα ίδια να τις μιμηθούν . Ο τρόπος αυτός αποτελεί για τα παιδιά με αυτισμό και ένα 

διδακτικό εργαλείο. Καθώς διδάσκει στα παιδιά τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να 

μάθουν και τα ίδια να επιτελούν. ( ΕΚΠΑ , 2004)   

Το λογισμικό Ακτίνες v4.0, αναφέρεται σε παιδιά με ελαφριά νοητική στέρηση . Οι 

ασκήσεις και οι δραστηριότητες του λογισμικού έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους 

μαθητές να πετύχουν εκπαιδευτικούς στόχους . Οι στόχοι αυτοί πετυχαίνονται από τα 

παιδιά με έναν διασκεδαστικό τρόπο καθώς παρουσιάζονται στα παιδιά σαν παιχνίδι 

και έτσι διεγείρεται το ενδιαφέρον τους . ( Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο Intelearn , 2007) 

Ταξίδι στη Φύση με Νόημα , προβλέπεται για ένα λογισμικό το οποίο απευθύνεται σε 

παιδιά που έχουν πρόβλημα ακοής. Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι το μοναδικό 

στην Ελλάδα για την εκμάθηση της φύσης σε κωφούς και βαρήκοους  μαθητές. 

Στόχος αυτού του λογισμικού είναι οι μαθητές να βλέπουν το μάθημα σε εικονική 

μορφή και να αποτυπώνουν τις γνώσεις . Οι μαθητές εξοικειώνονται με την νέα 

γνώση , απαντάνε σε ερωτήματα κα λύνουν ασκήσεις . ( Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

,2006 ). 

Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση , πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο 

έχει ως στόχο να ψυχαγωγεί τους μαθητές μέσα από μικρά σενάρια τα οποία 

παρουσιάζονται εικονικά μπροστά τους και βασίζονται στην καθημερινή ζωή. Το 

συγκεκριμένο λογισμικό κάνει ερωτήσεις στα παιδιά και τα παιδιά πρέπει να είναι 

έτοιμα να απαντήσουν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις . Ο τρόπος αυτός βοηθάει τους 

μαθητές εκτός από το να ψυχαγωγηθούν, να αποκτήσουν και χρήσιμες εκπαιδευτικές 

γνώσεις τις οποίες θα χρειαστούν οι μαθητές  στην καθημερινή τους ζωή. ( Υπουργείο 

Παιδείας- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ,2008) 

 

1.3 Υποστηρικτική χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών σε σχέση με το είδος της 

αναπηρίας. 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται περισσότερο στα σχολεία, 

παρουσιάζονται μέσα από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έχουν ως στόχο να 

βοηθήσουν τα παιδιά να εκπαιδευτούν πιο εύκολα και να αναπτύξουν δεξιότητες. ( 

Tilbrook ,1995) 



Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορούν να 

συμμετέχουν σε πολλές εργασίες μέσα στο σχολείο και να εκπαιδεύονται με σωστό 

τρόπο όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά.(Detheridge,,1996) 

Όλες οι κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες μπορούν να συμμετέχουν στην 

μάθηση και να εκπαιδευτούν σωστά . Να αναπτύξουν ικανότητες και να συμβάλουν 

ενεργά στην μάθηση. ( Μακράκης , 2000) 

Ο υπολογιστής και η χρήση του ποντικιού δίνουν στον μαθητή την ικανότητα να 

εξοικειωθεί με το ποντίκι αλλά και με την εκπαίδευση γενικότερα . Η τεχνολογία 

λοιπόν περιλαμβάνει κάποια προϊόντα όπως , οι γνωστικές συσκευές εναλλακτικής 

επικοινωνίας και οι συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος. ( Γεροδιάκομος, 2008) 

Τα προϊόντα αυτά εξυπηρετούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ενεργά 

και ομαλά στην εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν κάποια εκπαιδευτικά 

λογισμικά μέσα από τα οποία τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αποκτούν ακριβώς τις ίδιες 

γνώσεις με όλα τα υπόλοιπα παιδιά . αυτό τους παρέχει την δυνατότητα να μην 

νιώθουν διαφορετικά από τα υπόλοιπα παιδιά αλλά ίσα. Ένα από αυτά τα λογισμικά 

είναι :  

Το σπίτι και το σχολείο μου το οποίο παρέχεται σε παιδιά με βαριά νοητική 

καθυστέρηση. ( Ταιλαχίδης , 2014) 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλα λογισμικά τα οποία θα απευθύνονται σε 

μαθητές με μαθησιακές  δυσκολίες , αυτισμό, νοητική υστέρηση, προβλήματα όρασης 

, ακοής και με κινητικά προβλήματα . 

( Οικονομίδης, 2001) 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία θα παρουσιαστούν παρακάτω , βοηθάνε τους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες να έχουν συγκεντρωμένη την ύλη των μαθημάτων , να 

έχουν εύκολη πρόσβαση στην διδασκαλία και το μάθημα παρουσιάζεται στους 

μαθητές με διασκεδαστικό τρόπο για να διεγείρεται με αυτόν τον τρόπο η όρεξη των 

μαθητών για μάθηση . ( Εφόπουλος, 2014) 

Τα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται , Η Γλώσσα μου με τα μάτια μου , 

πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο είναι διαμορφωμένο για την καλλιέργεια της 

γλώσσας και απευθύνεται σε κωφούς και βαρήκοους μαθητές. ( ΕΠΕΑΕΚ , 2014) 

Δημοσθένης, προβλέπεται για το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για παιδιά τα 

οποία έχουν χαμηλή όραση και κινητικά προβλήματα . Το συγκεκριμένο λογισμικό 

μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε κείμενο σε ομιλία, μέσα από το οποίο το άτομο 

είναι σε θέση να βρει πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες τις οποίες τα 



άτομα με χαμηλή όραση και κινητικά προβλήματα μπορούν να ακούσουν τις 

πληροφορίες που βρήκαν και με αυτόν τον τρόπο να εκπαιδευτούν σωστά και να 

αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις.( ΕΠΕΑΕΚ, 2014) 

UltraHaLText-to-SpeechReader, διαβάζει φωνακτά τα κείμενα με την φωνή του 

υπολογιστή. Διαμορφώνει ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο το άτομο μπορεί να 

αντιγράψει και να γράψει ένα κείμενο. Μπορεί να αντιγράψει το κείμενο ο 

υπολογιστής αυτόματα να το υπογραμμίσει και στην συνέχεια το άτομο μπορεί να το 

ακούσει. Το συγκεκριμένο λογισμικό ενδείκνυται για παιδιά με χαμηλή όραση και 

κινητικά προβλήματα.(ΕΠΕΑΕΚ, 2014) 

Το λογισμικό GraphoGame ,αναπτύσσεται στο περιβάλλον του υπολογιστή και 

βοηθάει τα παιδιά στην ανάγνωση μέσα από ο παιχνίδι. Το άτομο βλέπει κάποιες 

εικόνες και πρέπει να της ταιριάξει με την σωστή λέξη. Η διαδικασία αυτή γίνεται με 

την βοήθεια του ήχου. Το παιδί ακούει την λέξη και την ταιριάζει στην σωστή εικόνα. 

Η μέθοδος αυτή διαμορφώθηκε για να βοηθήσει τα παιδιά να συνδέουν τα γραπτά 

γλωσσικά τμήματα με τους αντίστοιχους ήχους. Η μέθοδος αυτή δημιουργήθηκε για 

να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο της μάθησης και όχι να αντικαταστήσει την 

διδασκαλία.  Το λογισμικό αυτό βοηθάει παιδιά τα οποία έχουν δυσλεξία. ( 

RichardsonandLyytinen, 2014)  

Το πρόγραμμαDore, απευθύνεται σε παιδιά με δυσλεξία. Πρόκειται για το πρόγραμμα 

το οποίο βοηθάει τα παιδιά στην ανάγνωση και ελέγχει αν τα παιδιά διαβάζουν 

σωστά. ( Nicolson, FawcettandDean, 2001)  

 Ο Συμβολογράφος είναι ένα εργαλείο ,το οποίο σχεδιάστηκε από την εταιρία 

WidgitSofttware  . σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να βοηθήσει ενήλικες και 

μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον γραπτό λόγο.  Άφορά άτομα με 

ειδικές ανάγκες τα οποία πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία . βοηθάει και τους 

εκπαιδευτικού να οργανώσουν γλωσσικό υλικά να οργανώσουν τον χρόνο της 

διδασκαλίας και να διαμορφώσουν εργασίες για τα παιδιά. Το λογισμικό αυτό αναλύει 

την γραμματική και την σύνταξη μιας πρότασης. Βοηθάει με αυτόν τον τρόπο τα 

άτομα να επικοινωνούν καθώς διαμορφώνουν το δικό τους κείμενο και το ακούν. ( 

ΕΠΕΑΕΚ, 2014) 

Το Αερόστατο πρόκειται για το λογισμικό το οποίο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 

πέντε ετών . περιλαμβάνει ασκήσεις , σχήματα, ξένες γλώσσες και μουσική. Μέσα 

από αυτό το λογισμικό διαφαίνεται αν το παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης 



εξυπηρετεί και τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα ακοής ,καθώς το λογισμικό 

αυτό περιλαμβάνει και την νοηματική γλώσσα . (ΕΠΕΑΕΚ, 2014)  

Μικροί Καλλιτέχνες σε Δράση , το λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε για να αναπτύξει 

από κοινού τις δεξιότητες όλων των παιδιών στο ίδιο επίπεδο. Δίνει στα παιδιά την 

δυνατότητα να αυτοσχεδιάζουν να δημιουργούν κείμενα εικόνες και να αναπτύσσεται 

με αυτόν τον τρόπο η δημιουργικότατα του και η φαντασία τους.Απευθύνεται σε 

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες . Μέσα από αυτό το λογισμικό δίνεται η δυνατότητα 

,στα παιδιά με ειδικές ανάγκες να διακρίνουν σχήματα και να τα συνθέσουν. ( ΕΑΠΥ, 

2008) 

Ενσφηνώματα, εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο απευθύνεται σε παιδιά με δυσλεξία 

και αυτισμό . Περιλαμβάνει ασκήσεις μνήμης με αριθμούς. Η εφαρμογή δίνει την 

δυνατότητα στα παιδιά μέσα από διάφορα διασκεδαστικά παιχνίδια , να κάνουν 

πρόσθεση και αφαίρεση. Στόχος αυτού του λογισμικού είναι να κατανοήσουν τα 

παιδιά τον πολλαπλασιασμό, την πρόσθεση ,την αφαίρεση ,την διαίρεσή και να 

παρακολουθήσουν βήμα βήμα πως γίνεται μια πράξη. Τα παιδιά μέσα από αυτό το 

λογισμικό θα μπορέσουν να έχουν μαθηματική σκέψη , και να λύσουν σε βήματα 

πράξεις και προβλήματα. 

(ΕΑΠΥ ,2008) 

Αριθμομαχίες , είναι το λογισμικό το οποίο αναπτύχθηκε για τα παιδιά τα οποία έχουν 

πρόβλημα στον λόγο και στην ομιλία. Περιλαμβάνει δραστηριότητες για την 

εξάσκηση των μαθητών σε θέματα ανάγνωσης και ορθογραφίας. Ο μαθητής μαθαίνει 

να ταιριάζει μια εικόνα με την ορθογραφημένη λέξη την οποία βλέπει. Βοηθάει με 

αυτόν τον τρόπο τα παιδιά να βλέπουν την εικόνα και να μπορούν να βρουν ην σωστή 

λέξη με την σωστή ορθογραφία του. ( ΕΠΕΑΕΚ, 2014) 

Το σπίτι και το σχολείο μου ,είναι το λογισμικό το οποίο αποτελείται από δυο 

εκπαιδευτικά προγράμματα, το σπίτι και το σχολείο. Το λογισμικό αυτό έχει 

σχεδιαστεί για τα παιδιά τα οποία έχουν βαριά νοητική αναπηρία και σοβαρές 

επικοινωνιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα αυτό αναπτύσσει την αυτονομία των 

παιδιών και γλωσσικές δεξιότητες. Το συγκεκριμένο λογισμικό  προετοιμάζει τα 

παιδιά για συγκεκριμένες εμπειρίες , καθώς ξεναγεί τα παιδιά σε διάφορα δωμάτια 

του σπιτιού και  με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν πολλές λέξεις. ( ΕΠΕΑΕΚ, 

2014) 

Στρογγυλά με Αξία. Σκοπός αυτού του λογισμικού είναι να βοηθήσει παιδία με 

σοβαρές δυσκολίες στην μάθηση να εξοικειωθούν με τα κέρματα και να αναπτύξουν 



δεξιότητες. Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει πολλές δραστηριότητες ώστε να 

βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν τα κέρματα. Περιλαμβάνει πάζλ τα οποία το παιδί 

πρέπει να βάλει τα κέρματα στην σειρά , περιλαμβάνει την σκάλα όπου ανάλογα με 

αυτά που θέλει να αγοράσει ο μαθητής τοποθετεί τα κέρματα σε μια σκάλα. 

Πρόκειται για παιχνίδια τα οποία βοηθάνε τα παιδιά τα οποία έχουν σοβαρές 

δυσκολίες στην μάθησή να αναπτύξουν δεξιότητες και να συμμετέχουν στην μάθηση. 

( ΕΠΕΑΕΚ, 2014) 

Το DolphinEasyReader , είναι μια εφαρμογή κατά την οποία οι μαθητές μπορούν να 

ακούν ένα κείμενο και να ακούν σαν κείμενο ην εξήγηση από μια εικόνα βλέπουν. Η 

εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται σε σχολεία και βιβλιοθήκες. Απευθύνεται σε παιδιά 

με χαμηλή όραση και παιδιά με αυτισμό και μαθησιακές δυσκολίες. (ΕΠΕΑΕΚ, 2014) 

ClaroReadplus , πρόκειται για το λογισμικό το οποίο μετατρέπει κάθε γραπτό κείμενο 

σε προφορικό λεξικό. Μπορεί να αναγνωρίζει μέσω της οπτικής διάφορους 

χαρακτήρες. Το λογισμικό αυτό βοηθάει σε μεγάλο βαθμό παιδιά με χαμηλή όραση, 

δυσλεξία , μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό . (ΕΠΕΑΕΚ,2014) 

ΔΙΟΛΚΟΣ, διαθέτει δυο γλώσσες και ελληνικά και αγγλικά. Έχει ως σκοπό να 

αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα στους κωφούς όταν βρίσκονται στα πρώτα 

στάδια της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική υπόσταση ενισχύεται με ένα επεξηγηματικό 

βίντεο για να γίνεται κατανοητό το λειτουργικό περιεχόμενο κάθε όρου. Το 

συγκεκριμένο λογισμικό δημιουργεί όρους οι οποίοι βασίζονται στις λεξιλογικές 

δομές και στην φυσική κατάσταση των κωφών. (ΕΠΕΑΕΚ, 2014) 

Μαθαίνω τα νοήματα, πρόκειται για το λογισμικό το οποίο υιοθετεί τα επίπεδα της 

γλωσσικής επικοινωνίας, υποστηρίζει την  εξατομικευμένη διδασκαλία ώστε να είναι 

πιο αποτελεσματική η επαφή του μαθητή με το διδακτικό αντικείμενο. Το 

συγκεκριμένο λογισμικό περιλαμβάνει ένα ειδικό λεξιλόγιο το οποίο σχηματίζει 

βασικά νοήματα  και οργανώνει σημασιολογικούς χαρακτήρες όπου επιτρέπουν την 

δημιουργία ομάδων λεξιλογίου. Επίσης βοηθάει πολύ τα παιδιά τα οποία 

αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες διότι οργανώνει ένα απλό λεξιλόγιο για αυτά 

τα παιδιά ώστε να εκπαιδευτούν σωστά και να αναπτύξουν τις κατάλληλε δεξιότητες. 

( Επεαεκ,2014)  

Ακτίνες, αποτελεί ένα δομημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο είναι κατάλληλο 

για παιδιά με ελαφριά και μέτρια νοητική καθυστέρηση. Το λογισμικό αυτό 

περιλαμβάνει τρεις αισθητηριακούς οδούς, ακουστική , οπτική και απτική. Οι 

δραστηριότητες και οι ασκήσεις έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά σε έναν 



πολύ μεγάλο βαθμό. Αναφέρεται στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 

παιδιών , επεξεργάζεται πληροφορίες και αναπτύζει τις γνωστικές λειτουργίες των 

παιδιών . Όλα αυτά βοηθάνε τα παιδιά με μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση 

να εκπαιδευτούν σωστά να μάθουν και να συμμετέχουν και αυτά ενεργά στην μάθηση 

. ( Bourgonjonetal, 2013 ) 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια , είναι το λογισμικό το οποίο αναφέρεται σε παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Σκοπός αυτού του λογισμικού είναι μέσα από τα ψηφιακά 

παιχνίδια οι μαθητές να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους τις αισθητηριακές και 

αντιληπτικές λειτουργίες και να βελτιώσουν με αυτόν τον τρόπο προβλήματα 

συμπεριφοράς και της γλωσσική ικανότητάς τους. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια τα 

παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν όλες τους τις αισθήσεις να επικοινωνούν και να 

ακούν. Αυτό θα τους βοηθήσει  να εκπαιδευτούν σωστά και να καλλιεργήσουν 

δεξιότητες . ( Κρουσταλλάκη, 2005) 

 

 

1.4 Εκπαιδευτικά λογισμικά. 

 Παρακάτω θα κατηγοριοποιήσουμε τα είδη των εκπαιδευτικών λογισμικών ανάλογα με τα 

είδη αναπηρίας των παιδιών. Τα παιδιά ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους χρειάζονται 

και ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό λογισμικό για να μπορούν να εκπαιδεύονται σωστά και να 

μάθουν τα ίδια που παθαίνουν και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτά τα λογισμικά είναι πολλά 

και το κάθε ένα εξυπηρετεί έναν δικό του στόχο με σκοπό τα παιδιά να μαθαίνουν με πιο 

αποτελεσματικό και διασκεδαστικό τρόπο. 

Λογισμικά για  παιδιά με αυτισμό :  

Αρχικά το Thinking Mind, πρόκειται για το λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουν πολλοί 

εκπαιδευτικοί για να καλύψουν πολλές από τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών με 

αναπηρία. Το χαρακτηριστικό αυτού του λογισμικού περιλαμβάνει δραστικότητα, 

αναβαθμίζεται ώστε να είναι μικρός ο βαθμός δυσκολίας για τα παιδιά με αυτισμό. 

(ΕΠΕΑΕΚ, 2014 )  

Εκτόνους, Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει ως στόχο να διαχωρίσει το οπτικό κομμάτι που 

βλέπει το παιδί στον υπολογιστή από την μνήμη που είναι αυτό που θα σκεφτεί το άτομο για 

να απαντήσει. Προσανατολίζεται το παιδί και μπορεί να διαχωρίσει το αριστερό από το δεξί, 



βελτιώνει την αυτοπεποίθηση του και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας. 

Επίσης περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τον 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. Υποστηρίζει συγκεκριμένα πεδία ενδιαφέροντος και αναπτύζει 

δεξιότητες επικοινωνίας, λόγου και μαθηματικών . ( ΕΠΕΑΕΚ, 2014 ) 

Το Sebrans ABC- Free Software For Kids, πρόκειται για το λογισμικό το οποίο βοηθάει τα 

παιδιά να εξοικειωθούν με την αλφαβήτα και τους αριθμούς. Διδάσκονται στα παιδιά 

γράμματα , αριθμοί και απλές αριθμητικές πράξεις . το συγκεκριμένο λογισμικό διαθέτει  

πολύχρωμες εικόνες , μουσική και εύκολα παιχνίδια.( ΕΠΕΑΕΚ, 2014 ) 

Το Δελφίνι , απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τον 

προφορικό λόγο και να κατανοήσουν ένα προφορικό κείμενο. Για να βοηθηθούν αυτοί οι 

μαθητές δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο λογισμικό το οποίο θα ενσωματώσει την διδακτική 

πράξη στα χαρακτηριστικά των μαθητών. ( ΕΠΕΑΕΚ, 2014 ) 

Εκτοίνους , το συγκεκριμένο λογισμικό περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες οι οποίες 

συμβάλουν στην ανάπτυξη διαχωρισμού της μνήμης. Οι δραστηριότητες αυτές βοηθάνε τα 

παιδιά να διαχωρίσουν ήχους τους οποίους ακούν, να μετρήσουν σωστά και να εξασκηθούν 

σε σειρά αριθμών. Αναπτύζει τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών. Κάθε φορά που το παιδί 

απαντάει σωστά εμφανίζεται μια χαρούμενη φάτσα και αν απαντήσει λάθος μια λυπημένη 

φατσούλα. Ο τρόπος αυτός αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο στα παιδιά με αυτισμό καθώς δεν 

μπορούν να κατανοήσουν αν κάποιος είναι χαρούμενος ή λυπημένος. ( Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Ιντρακόμ , 2014) 

Ευ –Δομή,το συγκεκριμένο λογισμικό αξιοποιεί εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας. Τα 

παιδιά μέσα από αυτό το λογισμικό μαθαίνουν τα σχήματα , τα χρώματα , τα μεγέθη, 

μαθαίνουν να ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ μέσω του λογισμικού , να καθαρίζουν το 

δωμάτιο τους και να κοινωνικοποιούνται . Μέσα από αυτό το λογισμικό τα παιδιά 

αναπτύσσουν πολλές δεξιότητες . (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , 2014) 

Επιστροφή στο σπίτι ,προωθεί ένα σενάριο εικονικής πραγματικότητας καθώς στην οθόνη 

παρουσιάζεται ένα παιδί το οποίο κάνει διάφορες καθημερινές εργασίες. Παρουσιάζονται 

στην οθόνη του παιδιού διάφορες εικόνες και κάρτες οι οποίες διεγείρουν το ενδιαφέρον των 

παιδιών ακόμα περισσότερο. Το λογισμικό μπορεί να αποτελέσει ένα διδακτικό εργαλείο για 

την εκπαίδευση των μαθητών, καθώς τα παιδιά μιμούνται τις κινήσεις του παιδιού που 

βλέπουν στην οθόνη. Αναπτύζονται οι νοητικές δεξιότητες των παιδιών και βελτιώνεται  η 

συγκέντρωση προσοχής των παιδιών. ( ΕΚΠΑ, 2013)  



Ενδείκνυται για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία : 

Mathforkids, πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο βοηθάει τους χρήστες να αναπτύξουν 

μαθηματικές δεξιότητες. Τα παιδιά μαθαίνουν πρόσθεση, αφαίρεση πολλαπλασιασμό και  

διαίρεση.  ( ΕΠΕΑΕΚ, 2014 ) 

Inspiration ,στο συγκεκριμένο λογισμικό οι μαθητές αναπτύσσουν την δυνατότητα να 

δημιουργήσουν σενάρια , να οργανώσουν πληροφορίες , να κατανοήσουν έννοιες αι να 

μοιράζονται τις σκέψεις τους. Υπάρχουν έτοιμες βιβλιοθήκες οι οποίες περιλαμβάνουν πολλά 

θέματα και οι μαθητές μπορούν πολύ εύκολα να βρουν τις πληροφορίες που ψάχνουν. ( 

ΕΠΕΑΕΚ, 2014 ) 

Tux Paint , είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα.  Περιλαμβάνει ασκήσεις ζωγραφικής και 

χαρούμενους ήχους οι οποίοι ενθαρρύνουν τον μαθητή και τον καθοδηγεί πως να 

χρησιμοποιεί το πρόγραμμα . ( ΕΠΕΑΕΚ, 2014 ) 

Lucid Rapid Dyslexia Screening, πρόκειται για το λογισμικό το οποίο βάζει στα παιδιά 

διάφορες δοκιμασίες προκειμένου να δουν την εξέλιξη του παιδιού στην δυσλεξία, με το 

πέρασμα των χρόνων. Το λογισμικό αυτό περιέχει την κατάτμηση λέξεων και συλλαβών . Σε 

κάθε ηλικία υπάρχουν διαφορετικές δοκιμασίες με τις οποίες αξιολογούνται τα παιδιά. Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτής της δοκιμασίας στηρίζεται στις γενικές γλωσσικές εμπειρίες του 

παιδιού καθώς και το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο ακολουθεί. Βλέπει τις δυσκολίες που 

παρουσιάζει το παιδί στην ανάγνωση και το βοηθάει. ( Thomas, 2002 ) 

InCAS , το συγκεκριμένο λογισμικό αξιολογεί το λεξιλόγιο των παιδιών. Το παιδί περνάει 

από διάφορες δοκιμασίες όπως το να δει κάποιες εικόνες και να επιλέξει ανάμεσα σε πέντε 

λέξεις ποια είναι η σωστή, στην συνέχεια περνάει και από μια άλλη δοκιμασία όπου το παιδί 

ακούει άγνωστες λέξεις και πρέπει να επιλέξει την σωστή. Τέλος το παιδί ακούει μέσα σε μια 

πρόταση μια λέξη και καλείται ο μαθητής να γράψει την λέξη που άκουσε στο πληκτρολόγιο. 

Στόχος είναι να αξιολογηθεί το παιδί στη ανάγνωση , τονική ακολουθία και στην μνήμη 

γραμμάτων.  ( Merrel , Tymms 2007) 

Το ΛΑΜΔΑ , το συγκεκριμένο λογισμικό  περιλαμβάνει δοκιμασίες μέσα από της οποίες 

αξιολογείται η αναγνώριση εικόνας από το παιδί , καθώς και η αναγνώριση λέξεων . Στην 

συνέχεια το παιδί μαθαίνει ορθογραφία, κατανοεί καλύτερα γραπτά κείμενα και προφορικά. 

Όλες αυτές οι δοκιμασίες μπορούν να αξιολογήσουν το παιδί και μέσα από έναν υπολογιστή 

χωρίς την παρέμβαση των εκπαιδευτικών. ( Σκαλούμπακας, 2007) 



Το ΒΛΕΜΜΑ, το συγκεκριμένο λογισμικό αφορά την ανάγνωση , κατανόηση γραπτού 

κειμένου , αξιολόγησης την μνήμης τω παιδιών και τέλος την αναγνώριση λέξεων.( 

Protopapas, 2008) 

Αριθμομαχίες, το συγκεκριμένο λογισμικό περιλαμβάνει δραστηριότητες για ην εκμάθηση 

των παιδιών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες στο επίπεδο της ανάγνωσης της γραφής και 

των μαθηματικών. Επιπλέον δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρατηρεί την 

πορεία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και να τον κατευθύνει σωστά. Περιλαμβάνει 

παιχνίδια με ασκήσεις λέξεων καθώς και παιχνίδια για να μάθουν τα παιδιά πιο εύκολα 

μαθηματικά και ανταποκρίνεται στις γνωστικές τους δυνατότητες.( Πανεπιστήμιο Πατρών 

2010) 

Γράφω Απλά Διαβάζω εύκολα, πρόκειται για το λογισμικό το οποίο περιλαμβάνει ευχάριστες 

δραστηριότητες για τους μαθητές. Χρησιμοποιείται περισσότερο για το μάθημα της γλώσσας 

, καθώς βοηθάει τους μαθητές στην αναγνώριση γραμμάτων-συλλαβών , τη γραφή λέξεων, 

την αναγνώριση και περιγραφή εικόνων την σύνταξη προτάσεων και τη χρονική σειρά 

γεγονότων. Το λογισμικό αυτό αξιοποιείται καλύτερα μέσα στην σχολική τάξη.(Intelearn 

2008) 

Εικόνες, λέξεις και κατηγορίες, απευθύνεται σε μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

στην προφορική και γραπτή έκφραση γραμμάτων και λέξεων ή την κατηγοριοποίηση τους. 

Το λογισμικό περιλαμβάνει δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην αναγνώριση και 

γραφή λέξεων, την αναγνώριση εικόνων , τον έλεγχο της άρθρωσης, τον διαχωρισμό κι 

σύνθεση λέξεων σε συλλαβές και φθόγγους. Βοηθάει και τους εκπαιδευτικούς ώστε να 

καθοδηγούν με ευκολία τους μαθητές για να επιλέξουν και να ολοκληρώσουν τις διάφορες 

δραστηριότητες.  ( Intelearn 2008 )  

Σχήμα , μέγεθος , χρώμα, χώρος, πρόκειται για το λογισμικό το οποίο δίνει στους μαθητές 

την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης , παραγωγής , κατανόησης και 

οργάνωσης λόγου. Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να επιλέγει τις ασκήσεις που θα 

κάνει ο μαθητής και να βλέπει την πρόοδο τους. Οι δραστηριότητες τις οποίες θα κάνει ο 

μαθητής σχετίζεται με την αναγνωρίσει σχημάτων, συσχέτιση σχημάτων και μεγεθών και 

χρωμάτων. Την τοποθέτηση σχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία και την κατανόηση 

αντίθετων εννοιών. ( Intelearn )  

Απευθύνεται σε παιδιά με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης :  



Επιτελώ , πρόκειται για το λογισμικό το οποίο αναφέρεται σε παιδιά με προβλήματα 

προσοχής και συγκέντρωσης. Δημιουργήθηκε για να ενισχύσει εκείνες τις λειτουργίες τις 

οποίες ρυθμίζουν διαφορετικές πτυχές της συμπεριφοράς των παιδιών στην καθημερινότητα 

τους. Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο λογισμικό βοήθησε τα παιδιά να συμμετέχουν με 

μεγαλύτερη προσοχή μέσα στην τάξη.( ΕΠΕΑΕΚ, 2014) 

Kidspiration , σκοπός αυτού του λογισμικού είναι οι μαθητές να εκφράσουν και να 

οργανώσουν τις ιδέες τους. Δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να κατασκευάζουν σενάρια 

να οργανώνουν πληροφορίες και να κατασκευάζουν και να μοιράζονται τις σκέψεις τους με 

τους γύρω τους. Μέσα από αυτό το λογισμικό οι μαθητές μπορούν να βρουν εύκολα εικόνες 

και σύμβολα και να επιλύσουν πολύ εύκολα και γρήγορα δραστηριότητες που τους έχει 

αναθέσει ο εκπαιδευτικός. (ΕΠΕΑΕΚ, 2014) 

Inspiration, το συγκεκριμένο λογισμικό βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ιδέες τους. 

Παρέχει έτοιμες βιβλιοθήκες με διάφορα θέματα μέσα από της οποίες οι μαθητές μπορούν 

είτε να πάρουν πολλές πληροφορίες και να κατανοούν έννοιες είτε να βρουν διάφορες 

φωτογραφείς που θα τους βοηθήσουν να κατασκευάσουν χάρτες. (ΕΠΕΑΕΚ, 2010)  

Themagicbook , Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο περιλαμβάνει ένα ελεύθερο 

ηλεκτρονικό βιβλίο ζωγραφικής όπου επιτρέπει σε όλους τους μαθητές να αναπτύξουν 

δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. Είναι πολύ ενδιαφέρον και διασκεδαστικό για τους 

μαθητές. (ΕΠΕΑΕΚ, 2010)  

 

 

Λογισμικά για παιδιά με νοητική υστέρηση :  

Το μαγικό φίλτρο , πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο περιλαμβάνει μια ομάδα 

χαρακτήρων οι οποίοι βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Περιλαμβάνει αφηγηματικές σκηνές 

σχετικά με τα μαθηματικά ,τη γλώσσα τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και τις 

δεξιότητες της καθημερινής ζωής. Ο μαθητής μπορεί να αποχωρήσει από το λογισμικό όποτε 

θέλει διότι το συγκεκριμένο λογισμικό έχει σχεδιαστεί με αυτόνομη λογική.  

Ακτίνες, οι ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο λογισμικό έχουν ως σκοπό 

να πετύχουν περισσότερους εκπαιδευτικούς στόχους. Είναι προσαρμοσμένο ώστε να διατηρεί 

την προσοχή των παιδιών τους κινητοποιεί διότι έχει την μορφή παιχνιδιού. Το συγκεκριμένο 



λογισμικό προσαρμόζεται πολύ εύκολα στις ανάγκες , ικανότητες και προτιμήσεις των 

μαθητών. ( Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010) 

Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια, πρόκειται για το λογισμικό το οποίο περιλαμβάνει 

μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής τα οποία πετυχαίνουν οπτικό και ακουστικό αποτέλεσμα . 

Προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες των μαθητών , ώστε να επιτυγχάνεται 

το σωστό αποτέλεσμα , επιτρέπει αυτοσχεδιασμό και ενισχύει την δημιουργικότητα των 

μαθητών , βοηθώντας στην επικοινωνία τους με τους συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό.( 

Ένωση φυσικών προσώπων, 2010) 

Μικροί καλλιτέχνες σε δράση, το συγκεκριμένο λογισμικό αξιοποιεί την επικοινωνία των 

μαθητών μέσο της ζωγραφικής της μουσικής και των έργων τέχνης όπου πετυχαίνετε ,μέσα 

από το οπτικό και ακουστικό αποτέλεσμα. Προσαρμόζεται στις δυνατότητες των μαθητών με 

στόχο όλοι οι μαθητές να έχουν τα ίδια αποτελέσματα στην εκπαίδευση. Επίσης 

περιλαμβάνει τον αυτοσχεδιασμό και τον αυθορμητισμό των μαθητών. ( Ένωση φυσικών 

προσώπων, 2010) 

Στέρξις,το λογισμικό αυτό βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες της 

καθημερινότητας τους αλλά και να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Οι 

δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με την ζωγραφική και τα γράμματα της αλφαβήτου. 

Ακόμα περιλαμβάνει δεξιότητες στην καθημερινότητα του μαθητή όπως σε ένα κατάστημα 

όπου εκεί κατανοούν καλύτερα τις διάφορες εικόνες που βλέπουν και τα σχήματα. ( Εστία 

ειδικής επαγγελματικής αγωγής, 2013)  

Στρογγυλά με αξία, σκοπός αυτού του λογισμικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές να 

εξοικειωθούν με τα κέρματα και να αναπτύξουν δεξιότητες συναλλαγής. Οι δραστηριότητες 

που περιλαμβάνει αυτό το λογισμικό είναι πάζλ ή σκάλα. Μέσα από αυτές τις ασκήσεις ο 

μαθητής εξασκεί την οπτική του μνήμη και  κατανοεί καλύτερα την αγοραστική αξία των 

κερμάτων και παράλληλα να βλέπει στην οθόνη του τα διάφορα αγαθά. (Παιδαγωγικό 

ινστιτούτο, 2010) 

Το σπίτι και το σχολείο μου, το συγκεκριμένο λογισμικό περιλαμβάνει εικόνες από όλα τα 

μέρη ενός σχολείου και ενός σπιτιού με σκοπό να αναπτύξουν τις γλωσσικές δεξιότητες των 

μαθητών αλλά παράλληλα να  βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν την αυτονομία τους. 

(Παιδαγωγικό ινστιτούτο Καστανιώτης, 2011) 

 



Λογισμικά για παιδιά με προβλήματα ακοής :  

Ταξίδι στην φύση με νόημα, μέσα από αυτό το λογισμικό ο εκπαιδευτικός μπορεί να διδάξει 

καλύτερα τους κωφούς μαθητές. Οι μαθητές με την χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού 

μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος σε γραπτή μορφή , να παρατηρούν 

εικόνες οι οποίες παρουσιάζονται μπροστά τους, οι οποίες συνδέονται με το κείμενο και 

βοηθάνε στην καλύτερη κατανόηση του. Επιλύουν ασκήσεις , απαντάνε σε διάφορες 

ερωτήσεις οι οποίες συνδέονται με το μάθημα το οποίο διδάσκονται και ψυχαγωγούνται με 

έναν πιο διασκεδαστικό και αποτελεσματικό τρόπο. ( Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010) 

Ταξίδι στο χρόνο με νόημα, το συγκεκριμένο λογισμικό περιλαμβάνει ενότητες από κάθε 

τάξη με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν και να μάθουν καλύτερα την κάθε ενότητα 

ξεχωριστά. Οι μαθητές μπορούν να ψυχαγωγηθούν , να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο 

λογισμικό στον ελεύθερο χρόνο τους και στο σχολείο και στο σπίτι. ( Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο , 2010) 

Ταξίδι στον κόσμο με νόημα, το λογισμικό είναι διαμορφωμένο για να βελτιώσει ποιοτικά 

και ποσοτικά τις γνωστικές και γλωσσικές ικανότητες των μαθητών. Βοηθάει  τους μαθητές 

να κατανοήσουν την <<οπτική >> επαφή αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

γραφή και την ανάγνωση. Το συγκεκριμένο λογισμικό καλύπτει μεγάλο μέρος της ύλης του 

αναλυτικού προγράμματος. Οι μαθητές μαθαίνουν με έναν πιο ευχάριστο τρόπο και ο 

δάσκαλος έχει την δυνατότητα να διαλέξει και να βάλει στους μαθητές πολλές ασκήσεις και 

να αξιολογήσει με αυτόν τον τρόπο την ανατροφοδότηση των μαθητών του. ( Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2010) 

Γλωσσικές περιπλανήσεις με νοήματα, το συγκεκριμένο λογισμικό περιλαμβάνει αρκετές 

ασκήσεις και ο μαθητής δέχεται αμέσως ανατροφοδότηση για κάθε λάθος απάντηση του. Αν 

ο μαθητής κάνει και δεύτερη φορά λάθος ενημερώνεται από το σύστημα για τους κανόνες και 

την θεωρία της συγκεκριμένης άσκησης. Σε περίπτωση που ο μαθητής κάνει και για τρίτη 

φορά λάθος τότε το σύστημα δίνει την σωστή απάντηση ,αλλά για να προχωρήσει στην 

επόμενη άσκηση ο μαθητής υποχρεώνεται να απαντήσει ο ίδιος ξανά στην ίδια άσκηση. Αυτό 

δίνει στους μαθητές την δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα της ασκήσεις και τους 

κανόνες της γραμματικής. ( Παιδαγωγικό ινστιτούτο επεξεργασίας του λόγου, 2010 )  

Λογισμικά για παιδιά με  κινητικά προβλήματα :   



Ακτίνες ,το συγκεκριμένο λογισμικό έχει ως στόχο οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον 

υπολογιστή και να κατανοήσουν καλύτερα τα μαθηματικά αλλά και τις γλωσσικές έννοιες 

του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν .Κάθε δραστηριότητα στην οποία επιτελούν τα παιδιά 

καθοδηγούνται από μια ανθρώπινη φωνή. Ο μαθητής μέσα από αυτές τις δραστηριότητες 

εξασκείται και περνάει από διάφορα επίπεδα δυσκολίας. (Παιδαγωγικό ινστιτούτο Intelearn , 

2011). 

Η σπίθα , ο κεραυνός…. Και ο ύποπτος της οδού Ανέμων, πρόκειται για ένα λογισμικό το 

οποίο βοηθάει τα παιδιά να χρησιμοποιούν το ποντίκι στον υπολογιστή για να εξασκούν τα 

πάνω άκρα τους. Μέσα από αυτό το λογισμικό οι μαθητές ψυχαγωγούνται αλλά τους δίνεται 

η ευκαιρία να μάθουν με πιο εύκολο  τρόπο την γραμματική. Παρουσιάζονται ασκήσεις με τις 

οποίες οι μαθητές κατανοούν κείμενα τα οποία παρουσιάζονται μπροστά τους αλλά και 

επιλύουν πολλές ασκήσεις τις οποίες τις βάζει ο εκπαιδευτικός και βλέπει την πρόοδο των 

παιδιών .(Παιδαγωγικό ινστιτούτο Siem, 2011). 

Ο Ξεφτέρης ταξιδεύει στην Ελλάδα, μέσα από αυτό το λογισμικό οι μαθητές ταξιδεύουν σε 

διάφορα μέρη και γνωρίζουν νέα τοπία και μνημεία . Οι μαθητές γνωρίζουν τις λίμνες , τα 

ποτάμια τα γεωγραφικά μέρη και τις κλίμακες. Στο τέλος κάθε δραστηριότητες οι μαθητές 

μπορούν να συλλέξουν αυτές τις φωτογραφίες και να διαμορφώσουν ένα άλμπουμ που 

μοιάζει σαν αληθινό. Όλα αυτά τα ταξίδια γίνονται μέσο της αφήγησης ενός παραμυθιού 

όπου το παιδί κατανοεί πολλά πράγματα με έναν ευχάριστο και πιο δημιουργικό τρόπο. 

Έχουν την δυνατότητα και οι μαθητές να συμμετέχουν μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες. ( 

Παιδαγωγικό  ινστιτούτο Siem, 2011). 

Μαθαίνω την γη, μέσα από αυτό το λογισμικό οι μαθητές μαθαίνουν την γη. Περιλαμβάνει 

κρυπτόλεξο, σταυρόλεξο και αντιστοίχιση. Οι μαθητές μαθαίνουν πολλά πράγματα και 

αξιολογούν βασικές έννοες τις οποίες τις κατανοούν με έναν πιο ευχάριστο τρόπο. Μέσα από 

αυτό το λογισμικό οι μαθητές κατανοούν καλύτερα και με μεγαλύτερη ευκολία το 

περιεχόμενο του μαθήματος. (Παιδαγωγικό  ινστιτούτο Siem, 2011). 

1.5 Χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών σε περιβάλλον σχολικής τάξης. 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν εισέλθει μέσα στα σχολεία και έχουν γίνει απαραίτητο 

εργαλείο και για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους μαθητές με αναπηρία. Οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αυτά τα λογισμικά ώστε να μπορέσουν να προάγουν στο 

μεγαλύτερο βαθμό την γνώση των μαθητών. (Moore&Marra,2003). 



Τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι αυτά τα οποία αυξάνουν την ανεξαρτησία. Μπορούν να 

βοηθήσουν στην εξάλειψη των φραγμών των παιδιών με αναπηρία. Επίσης μέσω τον 

λογισμικών πετυχαίνετε να ενισχυθούν οι γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές 

δεξιότητες των ατόμων. Αυτά τα λογισμικά δημιουργούν στους μαθητές κίνητρα για μάθηση 

και αυξάνεται το ενδιαφέρον τους απέναντι στις εργασίες που έχουν να εκπονήσουν. 

Δημιουργούνται στους μαθητές ευκαιρίες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και 

αυτοεκτίμηση. Μέσω των λογισμικών οι μαθητές σκέφτονται πράττουν και παίρνουν 

αποφάσεις μόνοι τους χωρίς να καθοδηγούνται από κάποιον άλλον. ( Lewandowski, 2016).  

Η χρήση των λογισμικών έχει διευκολύνει τους μαθητές με αναπηρία να επικοινωνούν να 

παρακάμψουν ορισμένα προβλήματα και να προσαρμόσουν τα πράγματα με έναν πιο εύκολο 

τρόπο όπου θα διευκολύνει τη μάθηση τους. Τα λογισμικά περιλαμβάνουν πολλές 

πληροφορίες και παρέχουν στους μαθητές με αναπηρία πάρα πολλές γνώσεις ώστε να 

φτάνουν σε ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό επίπεδο. ( Lewandowski, 2016). 

Ακόμα βοηθάνε τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν καθολικές προσεγγίσεις σχεδιασμού 

μέσα στην τάξη τους, όπου αυτό βοηθάει σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά με αναπηρία. Τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται για πάρα πολλά ήδη αναπηρίας, περιλαμβάνουν 

πάρα πολλές γλώσσες , έχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία παρουσιάζονται και αφηγηματικά 

για να βοηθάνε τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα όρασης. Στην συνέχεια βοηθάνε πολύ 

και τα παιδιά τα οποία έχουν δυσλεξία.  Αυτό σημαίνει ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

συμβάλλουν στην ολόπλευρη, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη των δυνάμεων του 

μαθητή ( Lewandowski, 2016). 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά βοηθάνε πολλά παιδιά με αναπηρία να μάθουν και να 

εκπαιδευτούν σωστά. Στα παιδιά με αυτισμό τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών 

λογισμικών είναι ότι μέσα στα λογισμικά υπάρχει μουσική την οποία όταν την ακούν τα 

παιδιά ενισχύεται ο ψυχικός και συναισθηματικός τους κόσμος. Μέσω της μουσικής τα 

παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν μεγαλύτερες επιδόσεις σε σχέση με άλλα παιδιά και βοηθάει 

περισσότερο στην κοινωνικοποίηση τους . ( Χίτογλου,2011) 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά βοηθάνε πολύ και τους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν αν οι 

μαθητές αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα στις κοινωνικές τους 

δεξιότητες. Επίσης παρουσιάζεται εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δεν παρέχεται στα παιδιά 

μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και έχουν την δυνατότητα να μαθαίνουν και να 

εκπαιδεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. ( Jordan, 1997)  



Τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσφέρουν στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής 

στρατηγικής, αφού η μάθηση των παιδιών με αναπηρία γίνεται πιο εύκολη και φυσική. Οι 

μαθητές αποκτούν νέες δυνατότητες και ενισχύουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω της 

συνεργατικής μάθησης. Τα λογισμικά αυτά λειτουργούν περισσότερο σαν έναν κρίκο 

επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές αλλά και ανάμεσα στον μαθητή με τους 

εκπαιδευτικούς. Περιέχουν δημιουργικές δραστηριότητες οι οποίες και δημιουργούν ένα 

ευχάριστο περιβάλλον μάθησης αλλά αναπτύσσουν ,γνωστικές δεξιότητες και η μάθηση 

γίνεται πιο συναρπαστική. ( Βοσνιάδου, 2002) 

Μέσω των εκπαιδευτικών λογισμικών όλοι οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές με αναπηρία με την χρήση των λογισμικών 

συνυπάρχουν μέσα σε τάξεις ειδικής και γενικής αγωγής και όλοι οι μαθητές έχουν την 

δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση χωρίς να έχουν περιορισμένο χρόνο. Μέσα από ην 

χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τις 

επιθυμητές τους συμπεριφορές και είναι ένα κίνητρο ώστε οι μαθητές να απολαμβάνουν τις 

δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσουν και να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. ( 

Βοσνιάδου, 2002)  

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία έχουν ήχο και εικόνα είναι αυτά που προσελκύουν 

περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε 

μαθητής. Οι μαθητές με αναπηρία πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τον υπολογιστή καθώς 

αυτό θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις δεξιότητες της επικοινωνίας και της κοινωνικής 

τους αλληλεπίδρασης. Μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά οι μαθητές καταφέρνουν να 

εκφράσουν τα συναισθήματα τους , τις σκέψεις τους και να μάθουν κοινωνικές δεξιότητες τις 

οποίες για πολλά χρόνια αγνοούσαν. (Τζιμιγιάννη,2002) 

Υπάρχουν έρευνες που έδειξαν ότι τα παιδιά τα οποία έχουν αυτισμό με την χρήση των 

λογισμικών ο εγκέφαλος των παιδιών λειτουργεί καλύτερα κα επικοινωνούν πιο άμεσα τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά παρά με τους ανθρώπους. Οι μαθητές μπορούν μέσα από εικόνες και 

διάφορες εφαρμογές να κατανοήσουν την χρήση του λόγου και να εκφράσουν με μεγαλύτερη 

ευκολία τις ανάγκες τους. Να αναπτύξουν γλωσσικές  και επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να 

εισέλθουν οι μαθητές αυτόνομα στο φυσικό περιβάλλον. ( Βογινδρούκας, 2005) 

Μέσα από την χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών τα παιδιά με αναπηρία ξεφεύγουν από 

την πραγματικότητα, ανεβαίνει η διάθεση τους , διότι η έξοδος τους από κάτι συνηθισμένο το 

οποίο πράττουν τα παιδιά σε καθημερινή βάση μπορεί να τους επιφέρει αρνητικά 



συναισθήματα και σωματικές επιπτώσεις. Μέσα από αυτόν τον τρόπο οι μαθητές γίνονται πιο 

αυτόνομοι και ανεξάρτητοι. Οι οπτικοακουστικές δραστηριότητες μέσα από τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά διεγείρει την φαντασία των μαθητών με αναπηρία και βελτιώνουν τις στερεότυπες 

συμπεριφορές των μαθητών. ( Griffiths,2000) 

Επιπρόσθετα όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά περιλαμβάνουν την αφήγηση η οποία αφηγείται 

όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν μέσα σε ένα παιχνίδι, όπου όλα αυτά δημιουργούν 

στους μαθητές ένα νόημα  ενσυναίσθησης , με αποτέλεσμα οι μαθητές να αισθάνονται και οι 

ίδιοι τα συναισθήματα που μπορεί να νιώθει ο παίχτης. Περιλαμβάνουν την αισθητική όπου 

εμφανίζεται στους μαθητές οπτικά ο κόσμος της κάθε δραστηριότητας , τα αντικείμενα οι 

ήχοι και τα βίντεο. ( Schell,2008)  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω τα εκπαιδευτικά λογισμικά διαμορφώνουν ένα ευχάριστο 

περιβάλλον για τους μαθητές με αναπηρία καθώς μέσα από  την μάθηση , την κίνηση, την 

εικόνα, τον ήχο διεγείρεται το ενδιαφέρον των μαθητών και προοδεύουν στη επικοινωνία τις 

κοινωνικές συναναστροφές , στην συνεργασία και στο παιχνίδι. Όταν οι μαθητές έρχονται σε 

επαφή με μη σωστά εκπαιδευτικά λογισμικά είτε την έλλειψη αυτών από το σχολείο , τότε 

αυτό μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές σε αναλφαβητισμό. Μέσο των  εκπαιδευτικών 

λογισμικών τα παιδιά με αναπηρία γνωρίζουν  έναν νέο τρόπο μάθησης πιο διασκεδαστικό 

όπου τα βοηθάει να συγκεντρωθούν , να συνεργαστούν και να αναζητήσουν την γνώση. 

(Ruter, 1981)  

1.6 Αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών στην εκπαίδευση μαθητών με 

αναπηρία.  

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες. εκπαιδευτικά λογισμικά δημιουργούν γόνιμα μαθησιακά 

περιβάλλοντα και ενεργητικούς μαθητές με διάθεση για μάθηση. ( Hehir,2011). 

Μέσω των εκπαιδευτικών λογισμικών ενισχύεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία και 

προσαρμόζεται με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Δημιουργείται ένα φιλικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον που δίνει κίνητρα στον κάθε μαθητή  για μάθηση και γνώση.  διαμορφώνεται μία 

αμοιβαία επικοινωνία του μαθητή με τον υπολογιστή το μαθητής εκτελεί κάποιες ενέργειες 

και καθοδηγείται από τον υπολογιστή Ο οποίος διορθώνει τον κάθε μαθητή τον κρίνει και τον 

επιβραβεύει.  Ενισχύεται με αυτό τον τρόπο ο έλεγχος της μαθησιακής διαδικασίας Από τους 

μαθητές. Οι μαθητές  με ειδικές ανάγκες εξοικειώνονται  με τις νέες τεχνολογίες και τους 

υπολογιστές. ( Θεοδωρόπουλος , 2017). 



Με τα εκπαιδευτικά λογισμικά ο δάσκαλος και ο μαθητής συνδέονται σε ένα Πλαίσιο 

διαδραστικής μάθησης με στόχο η μάθηση να γίνει πιο ευχάριστη για όλους.  Όλα τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν ως απώτερο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας την 

επιτάχυνση του ρυθμού της μάθησης και την αξιοποίησή του χρόνου των εκπαιδευτικών.  τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και 

κάνουν το έργο των εκπαιδευτικών πιο ευχάριστο. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά εμβαθύνουν 

περισσότερο στις ιδιαιτερότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες και συμβάλλουν στην 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευσή τους.  Η χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών μπορεί να 

επιφέρει μόνο θετική επίδραση στην εκπαίδευση.  στόχος των εκπαιδευτικών λογισμικών δεν 

είναι να αντικαταστήσουν τον εκπαιδευτικό αλλά να ενισχύσουν το έργο του.  Εκπαιδευτικά 

λογισμικά μπορούν να επιφέρουν πολλές εκπαιδευτικές ευκαιρίες στα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες και είναι σε θέση να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικής αγωγής. ( 

Σαλβάρας, 2013) 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά περιλαμβάνουν πάρα πολλές εφαρμογές ποιες βοηθάνε σε μεγάλο  

βαθμό τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  εκπαιδευτικά λογισμικά μαθαίνουν  στα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες πολλά χρήσιμα πράγματα αλλά και τους ψυχαγωγούν μέσα από 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν πρόσβαση σε μία μεγάλη 

ποσότητα πληροφορίας τη δυνατότητα επεξεργασίας οργάνωσης αποθήκευσης και 

ανάκλησης πληροφοριών με τον τρόπο αυτό δίνεται και η ευκαιρία στους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες να αναστοχάζονται και αν αυτό αξιολογούνται. ( Ράπτη, 2007) 

Επιπρόσθετα τα εκπαιδευτικά λογισμικά δίνεται δυνατότητα σε όλους τους μαθητές με 

ειδικές ανάγκες Ναι έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση να καλύπτει τις ανάγκες του και να 

δημιουργεί ίσες ευκαιρίες μάθησης με τη συμμετοχή όλων των μαθητών.  Τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά δημιουργούν ευκαιρίες διερεύνησης για τη χρήση των τεχνολογιών και της 

πληροφορίας οι μαθητές εξοικειώνονται με αυτά. τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσφέρουν 

στους μαθητές με ειδικές ανάγκες ένα ψηφιοποιημένο βιβλίο το οποίο είναι ίδιο με ένα 

τυποποιημένο σχολικό εγχειρίδιο.  Δίνεται η δυνατότητα και στους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες να διδάσκονται τα ίδια πράγματα που μαθαίνουν και οι υπόλοιποι μαθητές.  Με 

σκοπό να νιώθουν και τα ίδια τα άτομα ότι ανήκουν σε μία ομάδα. ( Kourbetis, 2013) 

Εκπαιδευτικό υλικό το οποίο προσφέρουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά παρουσιάζονται σε 

ψηφιακή μορφή στους μαθητές με ειδικές ανάγκες ανάλογα με την αναπηρία του κάθε 

μαθητή. Όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και 



περιβάλλοντα μέσα της διαφοροποίησης της διδασκαλίας και του σχεδιασμού για τη μάθηση . 

Μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά η γνώση που παίρνουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

γίνεται με πάρα πολλούς ποικίλους εναλλακτικούς τρόπους και μέσα τα οποία υποστηρίζουν 

ενεργά τη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών με ειδικές ανάγκες. ( Νότας, 2005) 

Εκπαιδευτικά λογισμικά δημιουργούν  ένα ομοιόμορφο σύνολο με διαφορετικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες όταν χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά νιώθουν Μία χαρά διότι τους δίνεται η δυνατότητα να ταυτιστούν με κάποιες 

εικόνες Ακόμη και να αγγίξουν με το χέρι τους και να χαρούν. Τα  εκπαιδευτικά λογισμικά 

περιλαμβάνουν σχέδια χρώματα μουσική τα οποία Δήμος στους μαθητές ευχαρίστηση. Αυτό  

έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές με ειδικές ανάγκες να διαμορφώνουν μία θετική στάση για 

την εκπαιδευτική διαδικασία να γίνονται πιο πρόθυμοι και να απολαμβάνουν τη διαδικασία 

της μάθησης μέσα  από ένα φιλικό και ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον. ( Ματσαγγούρας, 

2005) 

Πολλοί μαθητές με ειδικές ανάγκες βελτιώνουν τις δεξιότητες τους μέσα από τη χρήση των 

εκπαιδευτικών λογισμικών. Μέσα  από τα εκπαιδευτικά λογισμικά ένα βασικό κίνητρο είναι 

η προσωπική ευχαρίστηση των μαθητών με ειδικές ανάγκες που δέχονται ερεθίσματα όπως 

ήχους εικόνες και σύμβολα. Μέσα  από όλα αυτά οι μαθητές με ειδικές ανάγκες εκφράζονται 

και γίνονται πιο αποδοτικοί σε πολλούς τομείς της ζωής τους. Η  αδυναμία των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες βελτιώνεται μέσα από τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών αφού έχουν 

τη δυνατότητα οι μαθητές  να συγκεντρώνονται Και να αναπτύσσουν τη φαντασία τους. ( 

Μπράτιτσης, 2011) 

Μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά οι μαθητές με ειδικές ανάγκες μπορούν να βελτιώσουν 

και την ανάπτυξη του λόγου τους . Μέσα Από τα εκπαιδευτικά λογισμικά οι μαθητές με 

ειδικές ανάγκες νιώθουν ότι κανένας που δεν θα τους κρίνει ούτε ότι βρίσκονται στην 

απομόνωση δεν έχουν προσωπική επαφή και μπορούν να αλληλεπιδράσουν καλύτερα με τον 

υπολογιστή.  Βοηθούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικοποίηση τους το εικονικό 

περιβάλλον είναι πιο ασφαλές και προβλέψιμο από το πραγματικό. Συνεπώς οι μαθητές είναι 

πιο προετοιμασμένοι και οργανωμένοι και πετυχαίνουν την καλύτερη προσαρμογή στη ζωή 

τους. ( Λαμπροπούλου, 2008) 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν βοηθήσει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους,  σκέψεις τους και να μάθουν κοινωνικές δεξιότητες που για χρόνια 

αγνοούσαν. Μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά οι μαθητές με ειδικές ανάγκες έρχονται σε 



επαφή με πολλές εικόνες που απεικονίζουν την πραγματικότητα και αυτό τους προετοιμάζει 

για την μετέπειτα ζωή. Η  πάθηση μετατρέπεται σε μία δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης 

η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών. οι μαθητές με ειδικές ανάγκες 

λειτουργούν καλύτερα και επικοινωνούν με πιο εύκολο τρόπο μέσα από τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά. Μαθητές μέσα από αυτά εκφράζονται, εκφράζουν τις ανάγκες τους,  αναπτύσσουν 

γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και κατανοούν σε μεγάλο βαθμό τον λόγο. Οι 

μαθητές με ειδικές ανάγκες καθημερινά βιώνουν πολλαπλά αρνητικά συναισθήματα τα οποία 

αντιμετωπίζονται μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά διότι τους δίνεται η δυνατότητα να 

εκφραστούν ελεύθερα,  να ανεβάσουν τη διάθεσή τους,  να ξεφύγουν από την συνήθεια για 

να ανεβάσουν την διάθεσή τους. ( Ιωάννου, 2008) 

Η χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών  συντελεί στην θετική ενίσχυση,  ενεργή συμμετοχή 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και τελικά οι μαθητές με ειδικές ανάγκες αποκτούν βασικές 

γνώσεις και δεξιότητες ενώ ταυτόχρονα ψυχαγωγούνται μέσα σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον. 

Τα  εκπαιδευτικά λογισμικά είναι ένα μέσον με το οποίο μειώνεται το άγχος των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες διότι η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται μέσα από διάφορα προγράμματα τα 

οποία περιλαμβάνουν διασκεδαστικούς τρόπους εκπαίδευσης. ( Γούδας , 2003) 

Μέσα από τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών οι μαθητές με ειδικές ανάγκες μιμούνται 

κάποια παραδείγματα τα οποία βλέπουνε. Τους  βοηθάνε να συνθέτουν προτάσεις,  

κατανοούν οι μαθητές σε μεγάλο βαθμό τα σχήματα, τα χρώματα, και τους αριθμούς με έναν 

παιγνιώδη τρόπο. Τα παιδιά διαβάζουν πολλές ιστορίες μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

ποια που βοηθάνε όταν έχουν μία άσχημη μέρα να νιώσουν καλύτερα. Μόνοι  τους οι 

μαθητές είναι ανεξάρτητη δεν μπορούν να γίνουν με μεγαλύτερη ευκολία τα προβλήματα που 

τους απασχολούν. Βελτιώνεται  η διάσπαση προσοχής των μαθητών όπου πολλοί μαθητές με 

ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο  κάθε 

εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει το υλικό που θέλει να παρουσιάσει στα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες ανάλογα με την ιδιαιτερότητα που έχει το κάθε παιδί. Πολλά  από τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες δεν έχουν μεγάλη επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω τους δεν έχουν 

φίλους δεν αναζητούν τη διαδικασία του παιχνιδιού. Τα  εκπαιδευτικά λογισμικά όμως 

πετυχαίνουν να βοηθήσουνε μαθητές διότι περιλαμβάνουν πολλές δραστηριότητες οι οποίες 

απασχολούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τους κάνουν να νιώθουν μια ευχαρίστηση. ( 

Hesh,2015) 



Μέσα από το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά οι 

μαθητές με ειδικές ανάγκες μπορούν να αποκτήσουν γνωστικά αντικείμενα υποσυνείδητα και 

με έναν όμορφο και μη επώδυνο τρόπο. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά οδηγούν τους μαθητές σε 

μία μεγαλύτερη κινητοποίηση και ενθουσιασμό δημιουργούν λιγότερα προβλήματα 

συμπεριφοράς και πραγματοποιείται με έναν πιο εύκολο και ελκυστικό τρόπο η διαδικασία 

απόκτησης της γνώσης. Η Διαδικασία της ανάγνωσης και της γραφής γίνεται πιο εύκολα 

μέσα από τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών. Βελτιώνει  τον κοινωνικό 

συναισθηματικό τομέα των παιδιών με  ειδικές ανάγκες. Τα παιχνίδια τα οποία 

περιλαμβάνουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά επηρεάζουν και τον γνωστικό και τον κοινωνικό 

συναισθηματικό τομέα των μαθητών. Περιλαμβάνουν κοινωνικές ιστορίες που περιέχουν 

οπτικοποιημένο υλικό και βοηθάει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να διαβάζουν και να 

κατανοούν διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Επίσης  διδάσκουν στους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες προσαρμόστηκες ρουτίνες και τους Παρέχουν υποστήριξη και βελτίωση 

συμπεριφορών. (Hammer, 2011) 

Επιπρόσθετα βοηθούν τους μαθητές με ειδικές ανάγκες να ακούν κάποιες εντολές και να τις 

εκτελούν. Περιλαμβάνει ένα λεξιλόγιο το οποίο μπορούν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες να το 

βλέπουν να το κατανοούν καλύτερα και να εμφανίζουν μεγαλύτερες επιδόσεις. 

Περιλαμβάνουν διάφορες συμπεριφορικές τεχνικές και βελτιώνουν την κοινωνικοποίηση των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες. Μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά εκπαιδευτικός μπορεί να 

κάνει μία πιο έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση μαθητών με ειδικές ανάγκες. Τα Εκπαιδευτικά 

λογισμικά περιλαμβάνουν οπτικό υλικό τα οποία βοηθούν σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές  με 

ειδικές ανάγκες. ( Μαυρογιώργος , 2001) 

1.7 Χρήση από εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών λογισμικών για την εκπαίδευση 

παιδιών με αναπηρίες. 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά επηρεάζουν θετικά τους εκπαιδευτικούς και οδηγούν σε ποιοτικά 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Προσφέρουν υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και τους 

βοηθάνε να μεταδώσουν καλύτερα τις γνώσεις στους μαθητές με αναπηρία. Οι εκπαιδευτικοί 

με την χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών υποστηρίζουν με έναν ουσιαστικό τρόπο την 

διδακτική τους , ενισχύουν τους μαθητές και προάγουν την γνώση τους.(Jonassen, 2003)   

Σημαντικό ρόλο στην χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών είναι η ηλικία των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι μεγάλη σε ηλικία δεν συμφωνούν με την 

χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών , καθώς θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο μειώνεται η 



δουλειά των εκπαιδευτικών. Έτσι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί νιώθουν άγχος όταν 

καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά για να μεταδώσουν την γνώση 

στους μαθητές. Όμως πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν ξεκινήσει να κάνουν προσπάθειες ώστε να 

εκπαιδευτούν πάνω στα εκπαιδευτικά λογισμικά και ενεργοποιούν τα κίνητρα τους ως προ 

αυτό. (Higgins,1995)  

Πολλοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά παρουσιάζουν μία 

ομοιομορφία στην εκπαίδευση , αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με την άμεση 

επαφή που έχουν οι μαθητές με τον δάσκαλό. Πιστεύουν ότι μπορούν να χειραγωγήσουν την 

εκπαίδευση των μαθητών προς μια κατεύθυνση και να μειωθεί ο αυθορμητισμός , η 

δημιουργική μάθηση και η ικανότητα προσαρμογής των εκπαιδευτικών στρατηγικών, 

σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία. ( Ράπτης, 2007)  

Άλλοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι μαθητές με αναπηρία πρέπει να ακολουθούν την 

τυπική διδασκαλία, προκειμένου να κατακτήσουν την γνώση και να βελτιώσουν τις βασικές 

δεξιότητες λεπτής κινητικότητας και οπτικού συντονισμού, χρησιμοποιώντας τις κλασικές 

μεθόδους διδασκαλίας. Επίσης επισημαίνουν ότι μαθητές με αναπηρία πρέπει να μαθαίνουν 

σε έναν πραγματικό χρόνο, ρεαλιστικό περιβάλλον και όχι μέσα από μια εικονική 

πραγματικότητα. ( Guernsey, 2012) 

Η παραδοσιακή διδασκαλία περιλαμβάνει και δεξιότητες λεπτής κινητικότητας και 

οπτικοκινητικού συντονισμού, οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά . Δηλαδή όταν ο μαθητής θα χρειαστεί να πιάσει το στυλό του και να 

μάθει να γράφει κάτι μικρό, δεν θα μπορεί να συντονίσει το χέρι του με το μάτι του για να 

γράψει ακόμα και κάτι μικρό. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές με αναπηρία πρέπει πρώτα να 

κατακτήσουν κάποιες δεξιότητες μέσα από την  παραδοσιακή διδασκαλία και μετά να 

συνεχίσει με τα εκπαιδευτικά λογισμικά. (Ράπτης, 2007) 

Οι μαθητές με αναπηρία μαθαίνουν πιο εύκολα στο πραγματικό περιβάλλον διδασκαλίας , 

όπου ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση μετατρέπει την μάθηση σε 

βιωματική έναντι των εκπαιδευτικών λογισμικών. Σίγουρα τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

βοηθάνε στην μάθηση των παιδιών με αναπηρία και η εκπαίδευση τους γίνεται πιο εύκολα 

αλλά , υπάρχουν παιδιά τα οποία δυσκολεύονται περισσότερο με τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

και είναι καλύτερη η παραδοσιακή διδασκαλία. ( Barr,2008) 

Οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται σε τρείς ομάδες σε αυτούς που υποστηρίζουν τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά ότι βοηθάνε πολύ τα παιδιά με αναπηρία να μάθουν και να προχωρήσουν σε 



καλύτερο βαθμό στην  εκπαίδευση, σε αυτούς που πιστεύουν ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

σε συνδυασμό με την παραδοσιακή διδασκαλία βοηθάνε τα παιδιά με αναπηρία καλύτερα  

και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η παραδοσιακή διδασκαλία βοηθάει 

καλύτερα τα παιδιά με αναπηρία. Διότι η παραδοσιακή διδασκαλία προσφέρει περισσότερα 

στα παιδιά με αναπηρία από ότι ένα εικονικό περιβάλλον μέσα από το οποίο χάνεται η επαφή 

με τον πραγματικό κόσμο με αποτέλεσμα να μειώνεται  η αλληλεπίδραση τους με τα φυσικά 

πρόσωπα , εκπαιδευτικούς , τους συμμαθητές τους και να απομονώνονται. Επιπρόσθετα 

τονίζουν ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά δεν μπορούν να  αντικαταστήσουν τον εκπαιδευτικό 

αλλά μπορεί να είναι ένα υποστηρικτικό εργαλείο στα χέρια τους. (Ματσαγούρας, 2005) 

Υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμφωνούν με τα εκπαιδευτικά λογισμικά διότι 

πιστεύουν ότι μετατρέπουν την μάθηση σε μαθητοκεντρική και το επίκεντρο, είναι οι 

μαθητές κι όχι ο δάσκαλος. Οι μαθητές λειτουργούν αυτόνομα , ελέγχουν τις γνώσεις και τις 

επιδόσεις τους χωρίς την αυθεντία του δασκάλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά με 

αναπηρία να διαμορφώσουν μια πιο θετική στάση για την εκπαιδευτική διαδικασία , να 

γίνονται πιο πρόθυμοι και να απολαμβάνουν την διαδικασία της μάθησης μέσα από ένα 

ευχάριστο και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. (Brophy, 2014) 

 Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν κατακτήσει σε έναν βαθμό τον οπτικοακουστικό τους 

συντονισμό, την συγκέντρωση προσοχής, να έχουν κατακτήσει σε ένα βαθμό την εκτέλεση 

εντολών και να ξέρουν κάποια βασικά σχήματα και χρώματα για να μπουν στην διαδικασία 

να έρθουν σε επαφή με τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία έχον 

αντικαταστήσει το χαρτί και το μολύβι δεν πρέπει να είναι μονόδρομος για τους 

εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σωστά για τα παιδιά με αναπηρία ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε 

μαθητή. Υποστηρίζουν ότι αποτελούν  ενδιαφέρον τα γραφικά και τα χρώματα τα οποία 

βλέπουν τα παιδιά στα εκπαιδευτικά λογισμικά , διότι βοηθάνε όλα τα παιδιά με αναπηρία 

και ειδικά τα παιδιά με αυτισμό. Οι μαθητές με αναπηρία βελτιώνουν κατά πολύ τις 

δεξιότητες τους με την χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών. Ακόμα οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν ότι οι μαθητές με αναπηρία αποκτούν ένα βασικό κίνητρο , νιώθουν ευχαρίστηση 

εκφράζονται με μεγαλύτερη ευκολία και γίνονται περισσότερο αποδοτικοί σε πολλούς τομείς 

της ζωής τους. Επίσης επιβεβαιώνεται από πολλούς εκπαιδευτικούς ότι τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά βοηθάνε κατά πολύ τα παιδιά με αναπηρία να κοινωνικοποιηθούν, αρχίζουν και 

εξοικειώνονται με την εικονική επαφή και δεν έρχονται σε επαφή με διαρκείς συγκρούσεις ή 

ξαφνικές αλλαγές. ( Κανδρούδη, 2011)  



Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά βελτιώνουν την ανάγκη 

επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και δημιουργούνται κίνητρα για τους μαθητές  προς την 

μάθηση και την γνώση. Αναγνωρίζουν οι μαθητές τα συναισθήματα τους και κατανοούν 

σκέψεις. Μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί οι μαθητές 

αναγνωρίζουν πρόσωπα , βελτιώνεται η  κοινωνική τους αλληλεπίδραση, χρησιμοποιείται η 

βρεγματική επαφή, εκφράσεις του προσώπου και κινήσεις του σώματος, προκειμένου να 

συνδυάσει εικόνες και πρόσωπα και να έρθει σε επαφή μαζί τους. ( Martin&Wallace, 2010) 

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πώς τα εκπαιδευτικά λογισμικά βοηθούν τους μαθητές να 

συνθέτουν διάφορες προτάσεις και να αναπτύσσουν τον λόγο τους. Βοηθάει τον προφορικό 

λόγο των μαθητών καθώς κατακτούν στόχους και συμπληρωματικά με τα φύλλα εργασίας 

και τα βιβλία που χρησιμοποιούν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί όλα αυτά συντελούν ώστε οι 

μαθητές με αναπηρία να κατανοήσουν καλύτερα τους αριθμούς, τα χρώματα και τα σχήματα. 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι ένα μέσο που βοήθησαν και τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές. Διότι στα παιδιά με αναπηρία γίνονται καλύτερα κατανοητά πολλά πράγματα όταν 

τα βλέπουν. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά βελτιώνουν 

ακόμα και την διάσπαση προσοχής των μαθητών με αναπηρία, ένα κομμάτι που οι μαθητές 

αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία. ( Kakana, 2011) 

Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών λογισμικών είναι ορατά σε πολλά παιδιά 

με αναπηρία καθώς βελτιώνονται . Διότι μέσα από το παιχνίδι προσφέρονται εξατομικευμένα 

προγράμματα διδασκαλίας , όπου ο μαθητής μπορεί να κατακτήσει γνωστικά αντικείμενα με 

έναν πιο εύκολο τρόπο και όχι επώδυνο. Εκπαιδευτικοί έχουν επισημάνει πως τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά κερδίζουν σε μεγάλο βαθμό την προσοχή των παιδιών. (Neely, 2013)  

Πόλοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά λιγότερο 

μέσα στην βδομάδα και περισσότερο δίνουν βάση στην εκπαίδευση η οποία γίνεται πιο 

άμεσα με τους μαθητές. Όπως φύλλα εργασίας τα βιβλία και διάφορα παιχνίδια μέσα στην 

τάξη. Επίσης αναφέρουν πως τα εκπαιδευτικά λογισμικά βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά με 

αναπηρία να έχουν μια πιο ουσιαστική, διασκεδαστική και ταυτόχρονα εύκολη μάθηση. 

Όμως από την άλλη μεριά πολλά παιδιά με αναπηρία όταν χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά διαλέγουν δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι ομαδικές με αποτέλεσμα να μην 

κοινωνικοποιούνται οι μαθητές με τους γύρω τους, για αυτό τον λόγο κάποιοι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν περισσότερο ομαδικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη για να μπορούν οι 

μαθητές να έχουν μια πιο άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τους γύρω τους. Τα 



εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς όπως αναφέρουν και οι 

ίδιοι συνδυαστικά  με την μάθηση μέσα στην τάξη και τα εκπαιδευτικά λογισμικά. ( 

Avramidis,2005) 

 Σύμφωνα με πολλούς εκπαιδευτικούς τα παιδιά με αναπηρία χρειάζονται λίγο περισσότερο 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά στην καθημερινότητα τους καθώς, μέσα από αυτά κατανοούν 

καλύτερα πολλές έννοιες, καταστάσεις και γεγονότα. Δημιουργείται μια ασφάλεια και έτσι οι 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πώς διευκολύνεται η εκπαίδευση τους προς τους μαθητές με 

αναπηρία. Πολλοί μαθητές με αναπηρία δείχνουν καλύτερα αποτελέσματα στην μάθηση όταν 

ασχολούνται με πρακτικές δραστηριότητες  οι οποίες  εμφανίζονται μέσα από εκπαιδευτικά 

λογισμικά. Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι όχι μόνο οι πρακτικές 

δραστηριότητες έχουν αποτέλεσμα στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία αλλά και οι 

ήχοι που μαθαίνουν και ακούνε, τα χρώματα , οι εικόνες, τα σχήματα και πολλά άλλα. ( 

Παπαδάτος, 2010) 

Όπως αναφέρεται από τους εκπαιδευτικούς η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία με τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά μπορεί να είναι χρονοβόρα και για τους ίδιους αλλά και για τους 

μαθητές αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αδύνατη. Με την κατάλληλη τροποποιήσει του 

σχολικού προγράμματος οι μαθητές με αναπηρία θα μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην 

τυπική τάξη. Η πρακτική εφαρμογή μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στα παιδιά με 

αναπηρία , βελτιώνει την επίδοση τους και προωθείτε η γνώση και η βιωματική τους μάθηση. 

Η οπτικοποίηση της πληροφορίας αποτελεί σημαντικό  κίνητρο για τους μαθητές με 

αναπηρία, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολία να μάθουν μόνο με ένα κείμενο.( 

Λαμπροπούλου, 2003) 

 Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς τα εκπαιδευτικά λογισμικά καλούνται να υποστηρίξουν 

έναν διττό ρόλο στην ζωή των παιδιών με αναπηρία. Αφενός είναι θεραπευτικό μέσο και 

ατόμων. Οι μαθητές εκτελούν τις εκπαιδευτικές εργασίες με τους δικούς τους ρυθμούς και 

χωρίς άγχος. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά λειτουργούν ως ψυχαγωγικό μέσον στους μαθητές 

και μόνο ευχάριστα συναισθήματα τους δημιουργούν. Οι μαθητές βλέπουν μέσα από τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά πως πρέπει να συμπεριφέρονται σε κάθε περίσταση και αυτό είναι 

ένα γεγονός που βοηθάει πολύ τους εκπαιδευτικούς. (Doyle, 2011) 

 Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω οι μαθητές με αναπηρία πρέπει να έρχονται σε επαφή και να 

χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά , καθώς μέσα από αυτά αναπτύζουν τις γνωστικές 

τους δεξιότητες και αρχίζουν να αναγνωρίζουν τα διάφορα συναισθήματα και να τα 



κατανοούν. Μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά βοηθάνε τους μαθητές με αναπηρία στην 

καθημερινή τους διαβίωση καθώς και στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Αυξάνεται το 

ενδιαφέρον των μαθητών και η ενεργητική εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

(Σούλης,2013) 

 

 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΕΝΑΣ 

2.1 Μεθοδολογία 

 Ερευνητικά ερωτήματα: 

1) Σε πιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά για την διδασκαλία μαθητών με αναπηρίες; 

2) Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούν τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών με αναπηρίες, όπως αυτά προκύπτουν με 

τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών; 

3) Ποιες είναι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότερη χρήση των 

εκπαιδευτικών λογισμικών στη διδασκαλία των μαθητών με αναπηρίες; 

 

Συμμετέχοντες στην Έρευνα: 

Το δείγμα της παρούσας Έρευνας αποτελούνταν από 53 διδάσκοντες της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 24 

8εκπαίδευση οι 32 (60,38%) ήταν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ενώ οι 21 (39,62%) ήταν 

εκπαιδευτικοί. ( Σχήμα 2.1) 

 



 

Σχήμα 2.1 Θέση στην εκπαίδευση ως 

Από τους 53 εκπαιδευτικούς , οι 17 ( 32,69%)  είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και οι 35 (67,31%) είχαν ολοκληρώσει της σπουδές τους 

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.( Σχήμα 2.2) 

 
Σχήμα 2.2. Τίτλοι σπουδών 

 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει  την  περιγραφή  του  δείγματος  των  εκπαιδευτικών  για  

την ηλικία τους. ( Πίνακας 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 



Ηλικία 

 

 

     Ν 

 

 

Μέση τιμή 

 

Τυπική 

απόκλιση 

SD 
 

 25-35 20 37,7 37,7 

36-45 14 26,4 26,4 

46-55 17 32,1 32,1 

56-65 2 3,8 3,8 

 

Πίνακας 2.1 Ηλικία  

 

 

 

Μέσα της έρευνας 

Για την υλοποίηση της Έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που απευθύνονταν στους  

εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης και των ειδικών σχολείων. Το  ερωτηματολόγιο 

αποτελούνταν  από 14  ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 

1,2,3,4,5,6,7,8 ήταν πολλαπλής επιλογής και οι  άλλες 8 ερωτήσεις ήταν και αυτές πολλαπλής 

επιλογής. 

Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν, τμήματα από κάποια 

ερωτηματολόγια τα οποία διαμορφωθήκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τους 

σκοπούς της  έρευνας και να είναι κατάλληλα για τον πλήθος στον οποίο απευθύνονται. 

Συγκεκριμένα από το ερωτηματολόγιο «Παπαευθιμίου» χρησιμοποιήθηκαν τμήματα για την 

ερώτηση 9 και τις ερωτήσεις 1-8 που περιλαμβάνει. Επιπρόσθετα από το ίδιο 

ερωτηματολόγιο χρησιμοποίησα τροποποιημένα και τμήματα για την ερώτηση 10 και τα 

ερωτήματα 1-8 που περιλαμβάνει αυτή  ερώτηση. Επίσης για τα δημογραφικά στοιχεία για τις  

ερωτήσεις 1, 2, 3 χρησιμοποίησα και τροποποίησα τμήμα από το ερωτηματολόγιο της << 

Οικονομοπούλου>>. Για την ερώτηση 11 χρησιμοποίησα πάλι τμήμα από το ερωτηματολόγιο 

της << Οικονομοπούλου>, το οποίο το διαμόρφωσα εγώ σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα 

της έρευνας. Οι υπόλοιπες δημογραφικές ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο μου, η 4, 5, 6, 7, 

8, διαμορφώθηκα και τροποποιήθηκαν από το ερωτηματολόγιο «Παπαευθιμίου». 

 



 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 6 μέρη: 

 

 Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου απαρτίζεται από τέσσερις (4) ερωτήσεις για τα  

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών φύλο, ηλικία, σπουδές, θέση στην 

εκπαίδευση κ.ά. 

 Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις για τον αν έχουν παιδιά με 

ειδικές ανάγκες στην τάξη τους και αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα 

Τ.Π.Ε.  

 Το τρίτο μέρος εμπεριέχει δύο (2) ερωτήσεις  για το αν έχουν χρησιμοποιήσει ξανά 

εκπαιδευτικά λογισμικά για παιδιά με ειδικές ανάγκες και αν έχουν κάποια 

επιμόρφωση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

 Το τέταρτο μέρος αποτελείται από οχτώ (8) ερωτήσεις που σχετίζονται με τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά κα την χρήση τους σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Η οποία 

αποτελείται από τις εξής ερωτήσεις. Την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών 

στην διδασκαλία σας για παιδιά με ειδικές ανάγκες  αν πρέπει να γίνεται καθημερινά. 

Είναι καλό να χρησιμοποιούνται τα εκπαιδευτικά λογισμικά περισσότερο  στην 

εκπαίδευση. Είναι καλό να αξιοποιείται τα εκπαιδευτικά λογισμικά τις περισσότερες 

φορές στην αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες. Πιστεύεται ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά επιφέρουν πρόοδο στα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες , σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Η χρήσης των 

εκπαιδευτικών λογισμικών είναι αποδοτικότερη σε μαθητές με ειδικές ανάγκες από 

ότι σε μαθητές χωρίς ιδιαιτερότητες. Παρουσιάζονται δυσκολίες στην χρήση των 

εκπαιδευτικών λογισμικών στη σχολική τάξη.  Είναι πολύ σημαντικό στην σχολική 

μονάδα η ύπαρξη συγκεκριμένου χώρου προς χρήση Τ.Π.Ε. Πιστεύεται ότι σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εκπαιδευτικά λογισμικά για 

μαθητές με ειδικές ανάγκες . 

 Το πέμπτο μέρος  εμπεριέχει οχτώ (8) ερωτήσεις που σχετίζονται με το πόσο 

καταρτισμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί πάνω στα εκπαιδευτικά λογισμικά και ποια η 

υποστήριξη που έχουν. Η οποία αποτελείται από τις εξής ερωτήσεις. Πόσο 

καταρτισμένοι θεωρείται ότι είναι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά. Λαμβάνετε ικανοποιητική υποστήριξη και επιμόρφωση κατά την χρήση 

των εκπαιδευτικών λογισμικών από τους κρατικούς φορείς. Υπάρχει ενδιαφέρον από 



τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για παραπάνω εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά 

λογισμικά για μαθητές με ειδικές ανάγκες. Σε πιο βαθμό πιστεύεται ότι όλα τα 

μαθήματα πρέπει να διδάσκονται μέσω τον εκπαιδευτικών λογισμικών , σε παιδιά με 

ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν δυσκολίες εξατομικευμένης εφαρμογής των 

εκπαιδευτικών λογισμικών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Υπάρχει 

έλλειψη αυτοπεποιθήσεις και σιγουριάς από του εκπαιδευτικούς για την χρήση των 

εκπαιδευτικών λογισμικών. Υπάρχει αδυναμία σύνδεσης της θεωρίας με την 

διδακτική πράξη των εκπαιδευτικών λογισμικών.  Πιστεύεται ότι υπάρχει έλλειψη του 

χρόνου για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

 Το έκτο μέρος απαρτίζεται από μια  (1) ερώτηση κατά την αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών με ειδικές ανάγκες πιο είδος αξιολόγησης θα 

χρησιμοποιούσατε. 

 

Πριν την διανομή των ερωτηματολόγιων έγινε πιλοτική εφαρμογή  του σε  πέντε  

εκπαιδευτικούς  της γενικής τάξης. Οι τέσσερις εκπαιδευτικοί είχαν εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία από  10  έως 20  έτη  και  για  τον  1 ήταν  η  δεύετρη  του  χρονιά. Οι 

εκπαιδευτικοί διάβασαν το ερωτηματολόγιο και δήλωσαν ότι είναι κατανοητό και δεν 

χρειάζεται κάποια αλλαγή. 

 

Διαδικασία της έρευνας 1 

 

Τόπος και Χρόνος Πραγματοποίησης της Έρευνας 1 

Η Έρευνα 1 διεξήχθη κατά τη διάρκεια του  ακαδημαϊκού έτους  2020-2021 στα  πλαίσια  της 

Μεταπτυχιακής διατριβής στις Επιστήμες της Αγωγής στο  Πανεπιστήμιο της Φλώρινας και 

απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης που δίδασκαν 

στην γενική τάξη και σε ειδικά σχολεία . Ειδικότερα, το δείγμα που συμμετείχε στην Έρευνα 

1 προερχόταν από τους τέσσερις Δήμους της περιφερικής ενότητας Θεσσαλονίκης : τον Δήμο 

Καλαμαριάς (14 ερωτηματολόγια), τον Δήμο Νεάπολης - Συκεών (15 ερωτηματολόγια), τον 

δήμο Ωραιοκάστρου  (13 ερωτηματολόγια) και τον Δήμο Θέρμης  (11 ερωτηματολόγια). 

 

Συλλογή Δεδομένων: Από τους περίπου  1.100 εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης που 

εργάζονται στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης δόθηκαν ερωτηματολόγια σε 53 



εκπαιδευτικούς. Από αυτά τα ερωτηματολόγια επεστράφησαν συμπληρωμένα και 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της έρευνας και τα 53 . 

 

Στατιστική επεξεργασία δεδομένων Έρευνας 1 

Η δομή του ερωτηματολογίου παρείχε την δυνατότητα λήψης ποιοτικών στοιχείων (δεδομένα 

ονομαστικού τύπου – nominal ) και ποσοτικών στοιχείων (πολλαπλής επιλογής) καθώς και 

μεταβλητές τύπου αναλογίας (ratio) όπως ηλικία των εκπαιδευτικών. Η επεξεργασία των 

στοιχείων περιλάμβανε περιγραφική και συμπερασματική στατιστική επεξεργασία. Για την 

ανάλυση μίας μεταβλητής ονομαστικού τύπου (ποιοτικά στοιχεία), υπολογίστηκαν η απόλυτη 

και σχετική κατανομή συχνοτήτων των απαντήσεων, ενώ για δεδομένα πολλαπλής επιλογής 

(ποσοτικές μεταβλητές) οι στατιστικές παράμετροι θέσης (μέση τιμή, ελάχιστο, μέγιστο) και 

διασποράς (τυπική απόκλιση [SD] ) . 

Οι μέθοδοι της συμπερασματικής στατιστικής ανάλυσης που εφαρμόστηκαν, περιλάμβαναν: 

 την Ανάλυση διακύμανσης (one way ANOVA) για τον έλεγχο  των μέσων τιμών σε 

ποσοτικές μεταβλητές (πχ  ηλικία εκπαιδευτικών). 

Το επίπεδο σημαντικότητας για την αποδοχή ή όχι της ύπαρξης στατιστικά 

σημαντικής διαφοροποίησης που ελήφθη για όλους τους ελέγχους, ήταν το 5%. Η 

επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό λογισμικό SPSS . 

 

 

2.2 Αποτελέσματα έρευνας 

 

Για τους 53 εκπαιδευτικούς του δείγματος που υπήρχαν δεδομένα για το είδος της 

επιμόρφωσης, οι 9(16,98%) εκπαιδευτικοί δήλωσαν λίγο , οι 15 (28,30%) μέτρια. Οι 5 

(9,43%) απάντησαν πάρα πολύ, και οι 24 (45,28%) εκπαιδευτικοί απάντησαν πολύ. ( Σχήμα 

2.3) 

 

Σχήμα 2.3 Έχετε κάποια επιμόρφωση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες; 



 

 

Παρακάτω βλέπουμε ότι στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες 

στην τάξη τους, οι 44( 84,62%) απάντησαν ότι ναι έχουν, ενώ ένα μικρό ποσοστό 

εκπαιδευτικών το 8(15,38%), απάντησαν όχι. (Σχήμα 2.4) 

 

 

Σχήμα 2.4 Έχετε παιδιά με ειδικές ανάγκες στην τάξη σας 

Βλέπουμε ότι από τους 53 εκπαιδευτικούς οι 43,(81,13%) όπου είναι ένα μεγάλο ποσοστό 

έχουν απαντήσει ναι, το 10,( 18,87%) όπου είναι ένα μικρό ποσοστό απάντησαν όχι. ( 

Σχήμα2.5) 

  



Σχήμα 2.5 Έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα Τ.Π.Ε. 

 
 

 

 

Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά λογισμικά κα την χρήση τους 

σε μαθητές με ειδικές ανάγκες:  

 

Από τους 53 εκπαιδευτικούς, οι 36 (67,92% ) απάντησαν θετικά ότι είχαν χρησιμοποιήσει 

ξανά εκπαιδευτικά λογισμικά για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ενώ οι 17 (32,08%)  έδωσαν 

αρνητική απάντηση στην αντίστοιχη ερώτηση. (Σχήμα 2.6) 

 
Σχήμα 2.6 Έχετε χρησιμοποιήσει ξανά εκπαιδευτικά λογισμικά για παιδιά με ειδικές ανάγκες 
 

Οι  53 εκπαιδευτικοί  ρωτήθηκαν αν αξιοποιούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά στην διδασκαλία 

τους για παιδιά με ειδικές ανάγκες και αν πρέπει αυτό να γίνεται καθημερινά.  Στο 

παρακάτω σχήμα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 42 (79,25%), απάντησαν ότι 

συμφωνούν. Οι επόμενοι και στις δύο απαντήσεις ήταν 5 (9,43%) απάντησε ότι ούτε 

συμφωνεί ούτε διαφωνεί και συμφωνεί απόλυτα. Τέλος ο 1(1,89%) απάντησε ότι διαφωνεί.( 

Σχήμα 2.7) 

 



 
Σχήμα 2.7 Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών στην διδασκαλία σα για παιδιά με ειδικές ανάγκες πρέπει να 
γίνεται καθημερινά 

 

Στην ερώτηση αν είναι καλό να χρησιμοποιούνται τα εκπαιδευτικά λογισμικά περισσότερο 

στην εκπαίδευση, οι περισσότεροι 36  (67,92%) απάντησαν ότι συμφωνούν, οι επόμενοι και 

πιο λίγοι 11 ( 20,75%) είπε ότι συμφωνεί απόλυτα και οι  6 (11,32%) απάντησαν ούτε 

συμφωνώ ούτε διαφωνώ. ( Σχήμα 2.8) 

 

 
Σχήμα 2.8 Είναι καλό να χρησιμοποιούνται τα εκπαιδευτικά λογισμικά περισσότερο στην εκπαίδευση 
 

Στην επόμενη ερώτηση  αν είναι καλό να αξιοποιείται τα εκπαιδευτικά λογισμικά τις 

περισσότερες φορές στην αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες. Οι 27 (50,94%) όπου είναι το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησαν ότι 

συμφωνούν Το αμέσως επόμενοι 12 (22,64%) απάντησαν ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, οι 

επόμενοι με μικρή διαφορά 11 (20,75%) απάντησαν συμφωνώ απόλυτα. Τέλος οι 3 (5,66%) 

απάντησαν ότι διαφωνούν. (Σχήμα 2.9) 

 



 
Σχήμα 2.9 Είναι καλό να αξιοποιείται τα εκπαιδευτικά λογισμικά τις περισσότερες φορές στην αξιολόγηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

 

Οι 53 εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν πιστεύουν  ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά επιφέρουν 

πρόοδο στα παιδιά με ειδικές ανάγκες , σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Οι 27 

(50,94%) απάντησαν ότι συμφωνούν. Οι επόμενοι 13 (24,53%) απάντησαν ότι συμφωνούν 

απόλυτα. Οι 10( 18,87%) απάντησαν ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν. Οι 2 (3,8%) 

απάντησαν ότι διαφωνούν και ο 1 (1,89) ότι διαφωνεί απόλυτα. ( Σχήμα 2.10) 

 

 
Σχήμα 2.10 Πιστεύεται ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά επιφέρουν πρόοδο στα παιδιά με ειδικές ανάγκες , σε σχέση με την 
παραδοσιακή διδασκαλία 

Στην ερώτηση αν η χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών είναι αποδοτικότερη σε μαθητές με 

ειδικές ανάγκες από ότι σε μαθητές χωρίς ιδιαιτερότητες. Σε αυτήν την ερώτησης μπορούμε 

να διακρίνουμε ότι οι 16 (30,19%) απάντησαν ότι συμφωνούν και οι 15 ( 28,30%) με 

ελάχιστη διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι ούτε συμφωνούν, ούτε 

διαφωνούν . Οι επόμενοι 14 (26,42%) απάντησαν ΄τι συμφωνούν απόλυτα και οι 8 (15,09%) 

είπαν ότι διαφωνούν. (Σχήμα 2.11)  

 



 
Σχήμα 2.11 Η χρήσης των εκπαιδευτικών λογισμικών είναι αποδοτικότερη σε μαθητές με ειδικές ανάγκες από ότι σε 
μαθητές χωρίς ιδιαιτερότητες 

 

Παρουσιάζονται δυσκολίες στην χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών στη σχολική τάξη. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 20 (37,74%) απάντησαν ότι συμφωνούν. Οι επόμενοι 19 

(35,85%) απάντησαν ότι ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν. Οι 13 (24,53%) απάντησαν ότι 

συμφωνούν απόλυτα και ο 1 (1,89%) απάντησε ότι διαφωνεί. (Σχήμα 2.12 ) 

 

 
Σχήμα 2.12 Παρουσιάζονται δυσκολίες στην χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών στη σχολική τάξη 

 

Οι 53 εκπαιδευτικοί  ρωτήθηκαν αν είναι πολύ σημαντικό στην σχολική μονάδα η ύπαρξη 

συγκεκριμένου χώρου προς χρήση Τ.Π.Ε. Οι περισσότεροι  26 (49,06%) απάντησαν ότι 

συμφωνούν. Οι επόμενοι 19 (35,85%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα. Οι 7 (13,21%) 

απάντησαν ότι ούτε συμφωνούν , ούτε διαφωνούν και τέλος ο 1 (1,89%) απάντησε ότι 

διαφωνεί. ( Σχήμα 2.13) 



 

 
Σχήμα 2.13 Είναι πολύ σημαντικό στην σχολική μονάδα η ύπαρξη συγκεκριμένου χώρου προς χρήση Τ.Π.Ε 

 

Οι 53 εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν πιστεύουν ότι σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται τα εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με ειδικές ανάγκες. Οι 

περισσότεροι 37 (69,81%) απάντησαν ότι συμφωνούν , οι 10 (18,87%) απάντησαν ότι ούτε 

συμφωνούν ούτε διαφωνούν. Οι 4 (7,55%) απάντησαν ότι συμφωνούν απόλυτα και οι 

υπόλοιποι 2 (3,77%) απάντησαν ότι διαφωνούν. (Σχήμα 2.14) 

 

 

Σχήμα 2.14 Πιστεύεται ότι σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα εκπαιδευτικά λογισμικά για 

μαθητές με ειδικές ανάγκες 

 

Οι παρακάτω ερωτήσεις σχετίζονται με το πόσο καταρτισμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί 

πάνω στα εκπαιδευτικά λογισμικά και ποια η υποστήριξη που έχουν: 

 

Οι 53 εκπαιδευτικοί απάντησαν στο πόσο καταρτισμένοι θεωρείται ότι είναι οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Οι 20 (37,74%) απάντησαν 

μέτρια, οι 15 (28,30%) απάντησαν πολύ, Οι επόμενοι 2 (22,64%) απάντησαν λίγο, οι 5 

(9,43%) απάντησαν πάρα πολύ και οι επόμενος 1 (1,89) απάντησε καθόλου. (Σχήμα 2.15) 



  

Σχήμα 2.15 Πόσο καταρτισμένοι θεωρείται ότι είναι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

 
 

Στην ερώτηση αν λαμβάνετε ικανοποιητική υποστήριξη και επιμόρφωση κατά την χρήση των 

εκπαιδευτικών λογισμικών από τους κρατικούς φορείς. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 18 

(33,96%) απάντησαν μέτρια, οι 12 (22,64%) απάντησαν λίγο. Οι επόμενοι  11 (20,75%) 

απάντησαν πολύ , οι 8 (15,09%) απάντησαν πάρα πολύ και τέλος οι 4 (7,55%) απάντησαν 

καθόλου. (Σχήμα 2.16) 

 

Σχήμα 2.16 Λαμβάνετε ικανοποιητική υποστήριξη και επιμόρφωση κατά την χρήση των 

εκπαιδευτικών λογισμικών από τους κρατικούς φορείς. 

 
 

Οι 53 εκπαιδευτικοί στην ερώτηση αν υπάρχει ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής για παραπάνω εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με ειδικές 

ανάγκες. Οι περισσότεροι 16 (30,19%) απάντησαν πολύ, οι 14 (26,42%) απάντησαν μέτρια. 

Οι επόμενοι 13 (24,53%) απάντησαν πάρα πολύ και τέλος οι υπόλοιποι 10 (18,87%) 

απάντησαν  λίγο. (Σχήμα 2.17) 

Σχήμα 2.17 Υπάρχει ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για παραπάνω 

εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθητές με ειδικές ανάγκες. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση σε πιο βαθμό πιστεύεται ότι όλα τα μαθήματα πρέπει να διδάσκονται μέσω τον 

εκπαιδευτικών λογισμικών , σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 30( 

56,60%) απάντησαν πολύ, οι επόμενοι 10 (18,87%) απάντησαν μέτρια. Οι  6 (11,32%) 

απάντησαν πάρα πολύ και οι 7 (13,21%) απάντησαν λίγο. (Σχήμα 2.18) 

Σχήμα 2.18 Σε πιο βαθμό πιστεύεται ότι όλα τα μαθήματα πρέπει να διδάσκονται μέσω 

τον εκπαιδευτικών λογισμικών , σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

 
 

Οι 53 εκπαιδευτικοί απάντησαν στην ερώτηση αν υπάρχουν δυσκολίες εξατομικευμένης 

εφαρμογής των εκπαιδευτικών λογισμικών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. 

Οι περισσότεροι 23 (43,40%) απάντησαν πολύ, οι επόμενοι 15 (28,30%) απάντησαν μέτρια. 

Οι επόμενοι 10 (18,87%) απάντησαν λίγο και οι 5 (9,43%) πάρα πολύ. (Σχήμα 2.19) 



 

Σχήμα 2.19 Υπάρχουν δυσκολίες εξατομικευμένης εφαρμογής των εκπαιδευτικών 

λογισμικών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. 

 

 

Στην ερώτηση αν υπάρχει έλλειψη αυτοπεποιθήσεις και σιγουριάς από του εκπαιδευτικούς 

για την χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών, οι 16 (30,77%) απάντησαν πολύ, οι επόμενοι 

15 (28,85%) ήταν ο ίδιος αριθμός και γι αυτούς που απάντησαν μέτρια και για αυτούς που 

απάντησαν λίγο. Οι υπόλοιποι 3 (5,77%) υπήρχε ο ίδιος αριθμός για αυτούς που απάντησαν 

πάρα πολύ και αυτούς που απάντησαν καθόλου. (Σχήμα 2.20) 

 

Σχήμα 2.20 Υπάρχει έλλειψη αυτοπεποιθήσεις και σιγουριάς από του εκπαιδευτικούς 

για την χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών 

 
Οι 53 εκπαιδευτικοί στην ερώτηση αν υπάρχει αδυναμία σύνδεσης της θεωρίας με την 

διδακτική πράξη των εκπαιδευτικών λογισμικών. Οι περισσότεροι 18 (33,96%) απάντησαν 

πολύ, οι επόμενοι 13 (24,53%) απάντησαν μέτρια. Οι 10 (18,87%) απάντησαν λίγο, οι 9 

(16,98%) απάντησαν πάρα πολύ, Τέλος οι 3 (5,66%) απάντησαν καθόλου. (Σχήμα 2.21) 

Σχήμα 2.21Υπάρχει αδυναμία σύνδεσης της θεωρίας με την διδακτική πράξη των 

εκπαιδευτικών λογισμικών 



 
 

 

 

 

Στην ερώτηση αν πιστεύεται ότι υπάρχει έλλειψη του χρόνου για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 16 (30,19 %) απάντησαν πολύ , οι 15 (28,30%) απάντησαν 

μέτρια και λίγο. Σε αυτές τις δυο απαντήσεις  υπήρχε ίδιος αριθμός εκπαιδευτικών. Τέλος οι 7 

(13,21%) απάντησαν πάρα πολύ. (Σχήμα 2.22) 

Σχήμα 2.22 Πιστεύεται ότι υπάρχει έλλειψη του χρόνου για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

 

 

Στην τελευταία ερώτηση οι 53 εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν κατά την αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών με ειδικές ανάγκες πιο είδος αξιολόγησης θα 

χρησιμοποιούσαν. Στο παρακάτω διάγραμμα γίνεται φανερό πως ο μεγαλύτερος αριθμός των 

εκπαιδευτικών 14 (32,6%) απάντησαν ότι θα επέλεγαν προφορική εξέταση. Οι επόμενοι 12 

(27,9%) απάντησαν ότι δεν θα επέλεγαν καμία εξέταση. Οι 3 (7%) απάντησαν ότι θα 

επέλεγαν προφορική εξέταση, Οι 2 (4,7%) απάντησαν ότι είτε θα επέλεγαν την εξέταση την 

οποία θα ακολουθούσαν και στην υπόλοιποί τάξη, είτε διαδραστική εξέταση με την χρήση 

Τ.Π.Ε. Τέλος ο 1 (2,3%) απάντησε με γραπτή εξέταση. (Σχήμα 2.23) 

 



Σχήμα 2.23 Κατά την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών με ειδικές 

ανάγκες πιο είδος αξιολόγησης θα χρησιμοποιούσατε ; 

 

 
 

 

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα Τ.Π.Ε. 

Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας όπως φαίνεται παραπάνω έδειξε ότι 

εκπαιδευτικοί́ έχουν εντάξει στην εκπαιδευτική́ διαδικασία των παιδιών με αναπηρία τα 

εκπαιδευτικά́ λογισμικά́. Στην παραπάνω έρευνα διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι οι 

εκπαιδευτικοί́ έχουνε γνώση πάνω στο Τ.Π.Ε . Ενώ λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν 

έχουν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα Τ.Π.Ε.  

Διότι όπως αναφέρει και ο Πανάγος (2019). Οι περισσότερου εκπαιδευτικοί έχουνε 

χρησιμοποιήσει τα εκπαιδευτικά́ λογισμικά́ σε παιδιά́ με ειδικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα 

από́ την παρούσα μελέτη επιβεβαιωθήκαν απόψεις ερευνητών οι οποίες έχουνε αναφέρει τα 

εκπαιδευτικά́ λογισμικά́ ως εργαλεία μάθησης για τα παιδιά́ με αναπηρία. Επίσης και ο 

(Ράπτης, 2007), σε μια έρευνα του έρχεται σε συμφωνία με αυτήν την άποψη διότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Τ.Π.Ε, ώστε να βοηθήσουν 

τους μαθητές τους στον καλύτερο βαθμό. 

 

 



Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών 

Ο μεγαλύτερος αριθμός απάντησαν θετικά στην χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών σε 

παιδιά με ειδικές ανάγκες ενώ μικρός ήταν ο αριθμός αυτών οι οποίοι απάντησαν αρνητικά. 

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τις αντιλήψεις του Brindley (2005),ο οποίος υποστηρίζει 

ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν ενταχθεί πολύ μέσα στην εκπαίδευση διότι οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν και να εντοπίσουν τις δυσκολίες που έχει ο κάθε μαθητής αλλά 

βοηθάνε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν μέσα σε μία ομάδα. 

Παρόμοια αντίληψη με το θέμα αυτό είχε και ο Mavrou (2010), ο οποίος και οι ο ίδιος 

υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν συχνά τα εκπαιδευτικά λογισμικά διότι αυτό 

προσφέρει στους μαθητές με ειδικές ανάγκες αυτονομία και μπορούν να εκτελούν μόνοι τους 

καθημερινές δραστηριότητες. Επίσης υποστηρίζει ότι με τη χρήση των εκπαιδευτικών 

λογισμικών μπορούν οι εκπαιδευτικοί πιο εύκολα να βρουν ασκήσεις οι οποίες δεν θα 

ταιριάζουνε στις ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Επιπρόσθετα και η Αγγελοπούλου (2011), υποστηρίζει και η ίδια ότι οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν συχνά εκπαιδευτικά λογισμικά διότι προσφέρουν πολλά στους μαθητές και 

τους βοηθά να κατανοήσουν σε διάφορες έννοιες και δίνουν την δυνατότητα οπτικοποίησης 

στους μαθητές. 

Επιμόρφωση σε ζητήματα εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρίες 

Σ’ αυτό  οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι έχουνε μεγάλη επιμόρφωση σε παιδιά 

με ειδικές ανάγκες ενώ μικρότερο ήταν το ποσοστό που απάντησε ότι έχουνε μέτρια 

επιμόρφωση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έρχονται σε συμφωνία με τον Guernsley (2012), ο 

οποίος υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουνε πολλές γνώσεις πάνω σε παιδιά 

με ειδικές ανάγκες γι’ αυτό το λόγο δε χρειάζονται κάποιο μέσο για να τα βοηθήσουν και ότι 

μπορούν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να προσφέρουνε την σωστή μάθηση και τις κατάλληλες 

ασκήσεις σ’ αυτά τα παιδιά. 

Αυτό έρχεται σε συμφωνία και με τον Μαντσαγγούρας (2005), όπου και ο ίδιος υποστηρίζει 

ότι οι εκπαιδευτικοί έχουνε πολλές γνώσεις σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και προσπαθούν να 

μην τους απομονώνουν αλλά να τους βοηθάνε και να τους στηρίζουν. Επίσης υποστηρίζει ότι 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι δίπλα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν την 



κατάλληλη επιμόρφωση και είναι πρόθυμοι να απολαμβάνουν την διαδικασία της μάθησης με 

αυτά τα παιδιά. 

 

Αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών λογισμικών, στην καθημερινή διδακτική πράξη 

Όσον αφορά́ το μεγαλύτερο ποσοστό́ των εκπαιδευτικών που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο συμφωνήσαν με αυτήν την άποψη, ενώ μικρός ήταν ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν συμφώνησαν.  

Αναμενόμενο είναι το παραπάνω εύρημα το οποίο συμφωνεί με την άποψη του Bar (2008),  ο 

οποίος υποστηρίζει ότι  τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά και 

από την καθημερινή τους χρήση μαθαίνουν πιο εύκολα . Διότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

μπορούν να μάθουνε καλύτερα μέσα από μία εικόνα και μέσα από χρώματα και σχήματα. 

Αυτή η άποψη έρχεται σε αντίθεση με τον Δημητρόπουλος (2009), ο οποίος υποστηρίζει ότι 

δεν πρέπει να υπάρχει καθημερινή αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών για να 

μπορούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιούν και την παραδοσιακή διδασκαλία να 

έχουν τον εκπαιδευτικό μπροστά τους και να τους μιλάει και λιγότερο τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά τα οποία είναι μία οθόνη. 

Από την άλλη υπάρχει και ακόμα μία έρευνα του Κανδρούδη (2011), ο οποίος υποστηρίζει 

ότι η αδυναμία που έχουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες βελτιώνεται μπροστά στην χρήση των 

εκπαιδευτικών λογισμικών και αναπτύσσεται έτσι η φαντασία τους και η λεκτικές τους 

δεξιότητες. Για το λόγο αυτό πρέπει τα εκπαιδευτικά λογισμικά να χρησιμοποιούνται 

καθημερινά στην διδασκαλία. 

Ανάγκη για περαιτέρω αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών είπε ότι συμφωνεί με αυτή την άποψη. Ενώ ένα 

μικρότερο ποσοστό των εκπαιδευτικών διαφωνεί. 

Το παραπάνω εύρημα συμφωνεί και με τα όσα είπε και η Τάσση (2014). Διότι με την 

περισσότερη χρήση των αποδεικτικών λογισμικών στην εκπαίδευση ενισχύεται η 

αυτοπεποίθηση των μαθητών και εκπαίδευσή τους είναι πιο αποτελεσματική. 

Στη συνέχεια το παραπάνω εύρημα έρχεται σε συμφωνία και με τον Κουστουράκης (2006),Ο 

οποίος υποστηρίζει ότι τα εκπαιδευτικά λογισμικά στην εκπαίδευση εμπλουτίζουν τις 



εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυξάνουν την φαντασία των μαθητών Και με αυτό τον τρόπο 

το έργο των εκπαιδευτικών γίνεται πιο εύκολα.  

Επιπρόσθετα στην θεωρία αυτή συμφωνεί και ο Καραμηνάς (2006), ο οποίος υποστηρίζει ότι 

αν τα εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται καθημερινά στην εκπαίδευση τότε οι 

μαθητές έχουνε την δυνατότητα πρόσβασης σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών με διάφορες 

μορφές. Η μάθηση με αυτό τον τρόπο προσφέρει πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες σε παιδιά 

με ειδικές ανάγκες και επίσης αποκαθιστούν φυσικές αδυναμίες αυτών των μαθητών. 

Επίσης σε  αυτή τη θεωρία έρχεται σε συμφωνία και ο Mingfong (2013), όπου και ο ίδιος 

υποστηρίζει ότι όταν τα εκπαιδευτικά λογισμικά χρησιμοποιούνται περισσότερο στην 

εκπαίδευση η μάθηση σχεδιάζεται μέσα σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, διότι αυτό βοηθάει στους μαθητές να μαθαίνουν καλύτερα και να 

είναι πιο εξοικειωμένοι και ενημερωμένοι. 

 

Χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών 

Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι συμφωνεί ,ενώ μικρότερος ήταν ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών οι οποίο απάντησαν ότι ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν. 

Αυτό το εύρημα έρχεται σε συμφωνία με τον Αναστασιάδης (2011). Ο οποίος υποστηρίζει ότι 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά βοηθάνε και επηρεάζουν θετικά την προσοχή και την μνήμη 

αυτών των παιδιών και ότι είναι καλό να υπάρχουνε στην εκπαίδευση διότι τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες με αυτόν τον τρόπο είναι πιο αποτελεσματικά στην εκπαίδευση. 

Τα κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να ξεπεράσουν 

κάποιες συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες. Όπως αναφέρει και ο Θεοδωρόπουλος( 2014), 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, διότι ο μαθητής διαμορφώνει ένα περιβάλλον μέσα στα εκπαιδευτικά 

λογισμικά και έτσι παρουσιάζονται οι  αδυναμίες και ανάγκες που έχει. 

Σύμφωνη με αυτή τη θεωρία είναι και η Αγγελοπούλου (2011), διότι υποστηρίζει ότι 

εκπαιδευτικά λογισμικά περιλαμβάνουν ασκήσεις και θεωρίες στις οποίες ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να αξιολογήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα του κάθε μαθητή. Με τον τρόπο αυτό ο 

εκπαιδευτικός θα καταλάβει τις μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να έχει ο μαθητής και έτσι 

θα εφαρμόσει στον κάθε μαθητή το ανάλογο εκπαιδευτικό λογισμικό που του ταιριάζει.  



Σύμφωνος με αυτό το εύρημα είναι και ο Στασινός (2013), ο οποίος υποστηρίζει ότι ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να βλέπει τις αδυναμίες του κάθε μαθητή και να προσαρμόζει τα 

κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά. Διότι με αυτό τον τρόπο η μάθηση των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες θα βελτιωθεί αρκετά και θα βοηθήσει το κάθε παιδί ανάλογα με την 

αναπηρία που έχει ο καθένας. 

Χρησιμότητα των εκπαιδευτικών λογισμικών σε μαθητές με και χωρίς αναπηρίες 

Ο μεγαλύτερος αριθμός απάντησε ότι συμφωνεί, ενώ μικρή διαφορά είχε ο αριθμός των 

εκπαιδευτικών ο οποίος ανέφερε ότι ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί. Αυτό έρχεται σε σύνδεση 

και με  αυτό που υποστηρίζει ο Ράπτης (2003), ο οποίος λέει ότι τους μαθητές με αναπηρία 

τους βοηθάνε καλύτερα τα εκπαιδευτικά λογισμικά να αναπτύξουν την φαντασία τους να 

επικοινωνούν με μεγαλύτερη ευκολία με πολλούς τρόπους  και να κάνουν διάφορες 

δραστηριότητες. Οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν ακόμη και στην γενική τάξη. 

Μπορούν να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και βοηθάει τους μαθητές να 

μελετήσουν με πιο διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο. 

Το παραπάνω εύρημα έρχεται σε συμφωνία με τον Clark (2011), ο οποίος υποστηρίζει ότι 

εκπαιδευτικά λογισμικά είναι πιο αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούνται σε παιδιά με 

ειδικές ανάγκες διότι τους βοηθάει να ενσωματωθούν σταδιακά στο επίπεδο των υπολοίπων 

μαθητών. Υποστηρίζει ότι με τα εκπαιδευτικά λογισμικά μπορούν να συνδεθούν πιο εύκολα 

οι σχολικές δραστηριότητες που υπάρχουνε στην καθημερινότητα των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες με σκοπό να της κατανοήσουν καλύτερα. 

Σε αυτή την άποψη συμφωνεί και ο Βουγιούκας (2008), διότι και ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά είναι πιο αποδοτικά σε μαθητές με ειδικές ανάγκες λόγω του ότι οι 

μαθητές αποκτούν σταθερά κίνητρα μάθησης και βελτιώνεται η αυτοεικόνα τους. 

Επίσης ο Ράπτης (2001), συμφωνεί και ο ίδιος με αυτή τη θεωρία διότι επισημαίνει ότι τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσω των εκπαιδευτικών λογισμικών αποκτούν μία αυτόνομη 

μάθηση και μπορούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και νιώθουν την αίσθηση 

της ανεξαρτησίας στην μάθηση και έχουνε πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες. 

Μ’ αυτές τις απόψεις όμως έρχεται σε αντίθεση ο Rice (2007) Ο οποίος υποστηρίζει ότι τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μαθητές που δεν έχουν κάποιες 

ιδιαιτερότητες ώστε να βοηθηθούν κι αυτή οι μαθητές να κατανοήσουν ε με μεγαλύτερη 

ευκολία κάποια πράγματα στην μάθηση. 



Δυσκολίες στην χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών στη σχολική τάξη 

Στη συνέχεια ο μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευτικών συμφωνεί με αυτή την άποψη, ενώ 

μικρή διαφορά έχει ο αριθμός των εκπαιδευτικών οι οποίοι ούτε συμφωνούν , ούτε 

διαφωνούν με αυτή την άποψη. 

 Το αποτέλεσμα που αναγράφεται από τον αριθμό συμφωνίας των εκπαιδευτικών  σχετίζεται 

και με την άποψη του Κουτσογιάννης( 2009). Ο οποίος υποστηρίζει ότι στα σχολεία δεν 

υπάρχουνε πόροι για να χρησιμοποιούνται τα εκπαιδευτικά λογισμικά κι αυτό εμποδίζει και 

τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές να έχουν περισσότερη ενασχόληση με τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά μέσα στη σχολική τάξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός 

να καθοδηγεί τους μαθητές του έτσι ώστε να ασχολούνται περισσότερο με τα εκπαιδευτικά 

λογισμικά στο σπίτι. 

Η Καραμούζη (2005), υποστηρίζει ότι σε πολλά σχολεία δεν υπάρχουν τα κατάλληλα 

χρήματα για να μπορούν να αγοραστούν εκπαιδευτικά λογισμικά και δεν υπάρχουνε και τα 

απαραίτητα τεχνικά μηχανήματα. Αυτό δημιουργεί μεγάλο κενό στην ένταξη των 

εκπαιδευτικών λογισμικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης πολλοί εκπαιδευτικοί  

θεωρούν ότι η έλλειψη αυτού του εξοπλισμού είναι ένα σημαντικός παράγοντας διότι με αυτό 

τον τρόπο δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά σε μαθητές με ειδικές 

ανάγκες. 

Σε αυτή την άποψη συμφωνεί και η Κάραλη (2017), η οποία και η ίδια υποστηρίζει ότι τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά είναι αναγκαία στην σχολική τάξη για να διευκολύνουν την μάθηση 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Όμως στα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν υπάρχει 

αυτός ο απαραίτητος εξοπλισμός με αποτέλεσμα η διαδικασία της μάθησης σε παιδιά με 

ειδικές ανάγκες να είναι πιο χρονοβόρα και λίγο πιο δύσκολη. 

Χρησιμότητα της αίθουσας ΤΠΕ στο σχολικό χώρο 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι συμφωνούν , ενώ μικρότερος αριθμός των 

εκπαιδευτικών είπε ότι διαφωνεί.  

Το εύρημα αυτό επαληθεύεται από την θεωρία του Hourcade (2012), ο οποίος υποστηρίζει 

ότι πρέπει να υπάρχει ειδικός διαμορφωμένος χώρος ο οποίος θα περιλαμβάνει Τ.Π.Ε. Διότι 

με αυτό τον τρόπο ο κάθε μαθητής θα ασχολείται με το δικό το εκπαιδευτικό λογισμικό 

ανάλογα με την αναπηρία που έχει ο κάθε μαθητής και θα αναπτύσσει ο καθένας ξεχωριστά 



τις δικές του δεξιότητες. Επίσης τόνισε ότι με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί και ένα πιο 

φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με κίνητρα για τον κάθε μαθητή για μάθηση και γνώση. 

Η άποψη αυτή έρχεται σε συμφωνία και με τον Ρηγάλου (2001), ο οποίος υποστηρίζει ότι στα 

σχολεία δεν υπάρχει συγκεκριμένος χώρος Τ.Π.Ε. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει τους 

εκπαιδευτικούς, διότι η χρήση των Τ.Π.Ε. βρίσκει πιο πρόσφορο έδαφος σε παιδιά με ειδικές 

ανάγκες. 

Την άποψη αυτή την επιβεβαιώνει και ο Rosen (1995) , ο οποίος υποστηρίζει ότι η χρήση των 

Τ.Π.Ε. βοηθάει σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και είναι πολύ σημαντικό να 

υπάρχει στις σχολικές μονάδες. Το γεγονός αυτό βοηθάει και τους εκπαιδευτικούς να 

διαμορφώσουν και να κατηγοριοποιήσουν  καλύτερα την διδακτέα ύλη αλλά βοηθάει και 

τους μαθητές με ειδικές ανάγκες να κατανοήσουν καλύτερα τις εκπαιδευτικές γνώσης. 

3.1 Περιορισμοί της έρευνας 

Βασικός περιορισμός της έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι το δείγμα μας τόσο στην 

ποσοτική έρευνα (ερωτηματολόγιο), καθώς δεν επιτρέπει την επαφή με το δείγμα  την ώρα 

της συμπλήρωσης. Παρ’ όλα αυτά από το ερωτηματολόγιο , εντοπίστηκαν περιπτώσεις για 

μελέτη σε βάθος, από τις οποίες είχαμε τη δυνατότητα να μάθουμε πολλά σχετικά με τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά σε παιδιά με αναπηρία. 

 Επίσης, μια ακόμη αδυναμία του παρόντος ερωτηματολογίου αποτελεί η ανίχνευση πολλών 

μεταβλητών. Η συγκεκριμένος αριθμός των εκπαιδευτικών που απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι μαθητές με αναπηρία είναι ένα πολυσύνθετο 

φαινόμενο που επηρεάζεται από πολλούς  παράγοντες.  

  Επιπρόσθετα τα πορίσματα της ποσοτικής έρευνας προέκυψαν από ένα μικρό δείγμα (53 

εκπαιδευτικών) και για αυτό το λόγο δεν μπορούν να γενικευτούν. Δεν ζητήθηκε η γνώμη 

από μαθητές με αναπηρία. 

Ούτε ζητήθηκε η γνώμη των γονέων  που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες  

3.2  Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Σε ερευνητικό επίπεδο μελλοντικές έρευνες θα ήταν γόνιμο να εστιάσουν στην εφαρμογή του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και σε άλλες περιφέρειες , για να διαπιστωθεί, εάν όντως 

χρησιμοποιούνται τα εκπαιδευτικά λογισμικά από τους εκπαιδευτικούς σε παιδιά με ειδικές 

ανάγκες για την καλύτερη εκμάθηση τους. 



Επιπλέον περεταίρω έρευνα θα μπορούσε να γίνει για την διερεύνηση των απόψεων των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες και των γονέων τους, αναφορικά με τις ανάγκες τους. Θα 

μπορούσε να διαμορφωθεί ένα ερωτηματολόγιο μέσα από τα εκπαιδευτικά λογισμικά και να 

έχουμε απαντήσεις και από τους ίδιους τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

Επιπρόσθετα έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί με την μορφή της παρατήρησης, ώστε να 

υπάρξουν πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή της διαφοροποίησης και της 

εξατομίκευσης της διδασκαλίας στην τάξη. Ώστε να μπορέσουμε να δούμε με ποιον τρόπο 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες τα εκπαιδευτικά λογισμικά ποια η χρήση των 

εκπαιδευτικών , για την άμεση βοήθεια τους. Κατά πόσο χαίρονται οι μαθητές όταν έρχονται 

σε επαφή με τα εκπαιδευτικά λογισμικά και πόσο αποτελεσματική είναι η μάθηση μέσα από 

αυτά. 

Επίσης  θα μπορούσε να διεξαχθεί  έρευνα, η οποία να ανιχνεύει για τους τρόπους, τα μέσα, 

τα υλικά, τις μεθόδους και τις τεχνικές διαφοροποίησης που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

στην τάξη. Με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιούν όλα αυτά οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη και 

αν βοηθάνε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
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