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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (W.H.O.) ορίζει ως βλάβη 

(impairment) «την οποιαδήποτε απώλεια ή ανωµαλία στην ψυχολογική, 

σωµατική ή ανατοµική δοµή ή λειτουργία». Όταν αυτή η δυσκολία καταλήγει 

σε αδυναµία «να εκτελέσει κάποιος µια δραστηριότητα µε τρόπο που 

θεωρείται φυσιολογικός για όλους τους ανθρώπους» τότε αυτή η δυσκολία 

αποτελεί πρόβληµα (disability) (π.χ. προβλήµατα στην επικοινωνία, στην 

ακοή, στην κίνηση ή στο χειρισµό αντικειµένων).  Η αναπηρία (handicap) 

είναι το αποτέλεσµα της βλάβης ή του προβλήµατος, όταν το άτοµο αδυνατεί 

να ανταποκριθεί στο φυσιολογικό του ρόλο. Σύµφωνα µε αυτούς τους 

ορισµούς, µια αναπηρία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ενός ατόµου αλλά είναι 

µία περιγραφή της σχέσης του ατόµου µε το περιβάλλον (W.H.O. 1980). Για 

παράδειγµα, ένα άτοµο που γεννιέται χωρίς τα άνω άκρα (η βλάβη) 

ενδεχοµένως να µη µπορεί να γράψει ή να αυτοεξυπηρετηθεί µε τρόπο 

κανονικό (πρόβληµα). Εάν αυτό το άτοµο δεν συµµετέχει στο σχολείο ή στην 

εργασία λόγω της δυσκολίας και του προβλήµατος, τότε αυτό είναι αναπηρία. 

Παρόλη τη δυσκολία, το άτοµο αυτό µπορεί να είναι ικανό να εκτελέσει 

καθηµερινές δραστηριότητες χρησιµοποιώντας τα πόδια ή το στόµα του ή 

χρησιµοποιώντας τεχνητά µέλη, προκειµένου να ξεπεράσει τις συνθήκες 

αναπηρίας. 

 Η προσέγγιση αυτή που µεταθέτει την αναπηρία από το άτοµο στο 

περιβάλλον, προσδίδει µια πολύ σηµαντική πλευρά στο ρόλο της 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη µείωση της αρνητικής επίδρασης των 

βλαβών/ προβληµάτων, ώστε να µην καταλήγουν να αποτελούν αναπηρία. 

Ακόµη, η περιγραφή αυτή των δυσκολιών των ατόµων τονίζει τις 

δυσλειτουργίες που απορρέουν από τις δυσκολίες και δεν εστιάζει στους 

περιορισµούς των ατόµων αυτών. Η Υποστηρικτική Τεχνολογία, σ' αυτό το 

πλαίσιο αξιοποιείται, προκειµένου να υποστηρίξει τη λειτουργικότητα των 

ατόµων µε δυσκολίες ώστε η σχέση τους µε το περιβάλλον να µην καταλήγει 

σε «αναπηρία». 

 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Ένας ευρέως διαδεδοµένος ορισµός στις Η.Π.Α. που περιλαµβάνεται 

και στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο για τις συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας είναι ο 

ακόλουθος : 

«Οποιοδήποτε αντικείµενο, µέρος εξοπλισµού ή παραγωγικού 
συστήµατος που µπορεί κανείς να προµηθευθεί από το εµπόριο, να  
προσαρµόσει ή να κατασκευάσει κατά παραγγελία και το οποίο 
χρησιµοποιείται προκειµένου να αυξήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές 
δυνατότητες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες». 

Αυτός ο ορισµός περιλαµβάνει πολλά σηµαντικά επί µέρους στοιχεία 

και καθώς προτιθέµεθα να τον χρησιµοποιήσουµε ως τον επίσηµο ορισµό 

εργασίας σε αυτό το δοκίµιο, θα πρέπει να τον αναλύσουµε σε βάθος. 

Καταρχήν, ο ορισµός περιλαµβάνει εµπορικές, τροποποιηµένες ή 

κατά παραγγελία συσκευές, που αποτελούν ένα πολύ µεγάλο φάσµα 

εφαρµογών. 

Κατά δεύτερο λόγο, ο ορισµός δίνει έµφαση στις λειτουργικές 
δυνατότητες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Η λειτουργικότητα λοιπόν είναι το µοναδικό µέτρο της επιτυχίας των 

εφαρµογών της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, γι' αυτό σε όλο το υπόλοιπο 

κείµενο θα τονισθεί η σπουδαιότητα της παροχής τεχνολογιών που έχουν 

αποτέλεσµα τη βελτίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων των ατόµων. 

Τέλος, η έµφαση δίνεται στο άτοµο µε ειδικές ανάγκες, γεγονός που 

αµβλύνει την εντύπωση ότι η κάθε τεχνολογική εφαρµογή αποτελεί κάτι 

µοναδικό: δε θα πρέπει ποτέ να υπάρξουν δύο εφαρµογές απολύτως όµοιες 

καθώς οι ανάγκες και οι δεξιότητες του ατόµου που εξυπηρετεί η εφαρµογή, οι 

δραστηριότητές του και το περιβάλλον στο οποίο λαµβάνουν χώρα, είναι 

µοναδικά. 

Ο νόµος στις Η.Π.Α. ορίζει επίσης τις υπηρεσίες Υποστηρικτικής 

Τεχνολογίας: 

«Οποιαδήποτε Υπηρεσία άµεσα υποστηρίζει ένα άτοµο µε ειδικές 
ανάγκες στην επιλογή, προµήθεια ή χρήση κάποιας συσκευής 
υποστηρικτικής τεχνολογίας». 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Ο νόµος επίσης αναφέρει συγκεκριµένα παραδείγµατα που 

διευκρινίζουν αυτόν τον ορισµό. 

Στα παραδείγµατα αυτά περιλαµβάνονται : 

1) Η αξιολόγηση των αναγκών και δεξιοτήτων ενός παιδιού µε 
αναπηρία. 

2) Η αγορά ή απόκτηση συσκευών υποστηρικτικής τεχνολογίας από 
παιδιά µε αναπηρία. 

3) Η επιλογή, ο σχεδιασµός, η διόρθωση ,η παραγωγή και η 
αντικατάσταση συστηµάτων ή συσκευών υποστηρικτικής 
τεχνολογίας. 

4) Ο συντονισµός των υπηρεσιών µε άλλες θεραπείες, παρεµβάσεις ή 
υπηρεσίες υποστηρικτικής τεχνολογίας όπως συνδέονται µε το 
εκπαιδευτικά ή άλλα προγράµµατα αποκατάστασης. 

5) Η εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και όσων εργάζονται 
µε αυτά τα άτοµα στο να χρησιµοποιούν την τεχνολογία 
αποτελεσµατικά. 

Ο ορισµός αυτός δείχνει το ευρύ φάσµα των υπηρεσιών που παρέχονται στα 

πλαίσια της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Υπάρχουν χιλιάδες προϊόντα τα οποία µπορούν να ταξινοµηθούν ως 

Υποστηρικτική Τεχνολογία. Αυτό που θα ήταν χρήσιµο είναι να τα 

κατηγοριοποιήσουµε  ανάλογα µε τη λειτουργικότητά τους, ως ακολούθως: 

 

• Γνωστικές ή Εκπαιδευτικές συσκευές, π.χ. παιχνίδια ελεγχόµενα µε 

διακόπτες, Η/Υ και λογισµικό 

• Συσκευές κινητικότητας, π.χ. αµαξίδια, scooters, ορθοστάτες, 

οποιαδήποτε συσκευή που εξυπηρετεί το άτοµο στην κινητικότητα στο 

περιβάλλον του. 

• Συσκευές Εναλλακτικής επικοινωνίας,π.χ. επικοινωνιακοί πίνακες ή 

ηλεκτρονικοί πίνακες επικοινωνίας (talkers),βοηθήµατα ακοής 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 



ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση  

των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα 

 6

• Συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος, π.χ. βοηθήµατα αυτόνοµης 

διαβίωσης, επικοινωνιακά βοηθήµατα, αρχιτεκτονικές τροποποιήσεις, 

τεχνολογίες ψυχαγωγίας. 

 

 Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες µπορεί να χρησιµοποιούν κοινές 

συσκευές, αλλά τυπικά κάθε µια εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες και 

ανάγκες των ατόµων. Μερικές φορές οι συσκευές αυτές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ή να παρακολουθούνται από διαφορετικούς ειδικούς 

αποκατάστασης. Παραδείγµατος χάριν, ένας ειδικός παιδαγωγός µπορεί 

συχνά να αξιολογεί και να δουλεύει µε παιχνίδια ελεγχόµενα µε διακόπτες 

(switch operated toys) αλλά και µε επιπλέον γνωστικές ή εκπαιδευτικές 

συσκευές, ένας λογοθεραπευτής χρησιµοποιεί συσκευές εναλλακτικής 

επικοινωνίας, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές δουλεύουν µε 

βοηθήµατα καθηµερινής ζωής, αµαξίδια και συσκευές, µηχανικοί 

αποκατάστασης ή εργοθεραπευτές δουλεύουν µε συσκευές ελέγχου 

περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια µια µεγάλη οµάδα αποκατάστασης χρειάζεται 

να συνεργαστεί στην εφαρµογή και τις πρακτικές της Υποστηρικτικής 

Τεχνολογίας στα πλαίσια ενός προγράµµατος ολιστικής προσέγγισης. 

Είναι πολύ σηµαντικό επίσης να γνωρίζουµε ότι σε όλες τις παραπάνω 

κατηγορίες υπάρχουν ένας µεγάλος αριθµός από συσκευές για να επιλέξουµε 

, από πολύ απλές έως εξαιρετικά σύνθετες, τις οποίες θα πρέπει να λάβουµε 

υπόψη στην προσπάθεια µας να βρούµε και επιλέξουµε αυτήν που ταιριάζει 

στις ιδιαίτερες ανάγκες ή δεξιότητες του ατόµου στο οποίο καλούµαστε να 

εφαρµόσουµε λύσεις Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. 

 Ο Βορειοαµερικανικός Σύλλογος Μηχανικών Αποκατάστασης 

(Rehabilitation Engineering Society of North America- RESNA) συχνά 

χρησιµοποιεί την ακόλουθη λίστα κατηγοριοποίησης για την Υποστηρικτική 

Τεχνολογία έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητά το εύρος και οι 

δυνατότητες των συσκευών και υπηρεσιών. 

 
Βοηθήµατα καθηµερινής ζωής (Aids for Daily Living) 
 Τα βοηθήµατα αυτουπηρέτησης σχεδιάζονται για χρήση σε 

δραστηριότητες όπως το ντύσιµο, η προσωπική υγιεινή, το µαγείρεµα το 

φαγητό. 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Βοηθήµατα ακοής  
 

 Συσκευές η βοηθήµατα ακοής, προκειµένου να ενισχυθούν οι 

ακουστικές δυνατότητες, περιλαµβάνουν ακουστικά, τηλέφωνα κειµένου, 

κ.λ.π. 

 

Συσκευές εναλλακτικής επικοινωνίας (Augmentative Communication) 
 
 Η επικοινωνία για τον άνθρωπο είναι µια αναγκαία λειτουργία για τη 

γνωστική και συναισθηµατική  εξέλιξη του καθώς και την κοινωνική  

ενσωµάτωση του. Πολλά παιδιά και ενήλικες εµφανίζουν διαταραχές στην 

επικοινωνία σε βαθµό που αποκλείεται η εξέλιξη λειτουργικής οµιλίας. Τα 

συστήµατα εναλλακτικής επικοινωνίας µπορούν να περιλαµβάνουν 

συµβολικές γλώσσες (ΜΑΚΑΤΟΝ, PICS, κ.λ.π.), µη ηλεκτρονικούς 

αλφαβητικούς πίνακες, πίνακες εναλλακτικής επικοινωνίας µε σύµβολα ή 

εικόνες, ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνία, συνθέτες φωνής και λογισµικό 

εναλλακτικής επικοινωνίας. 

 

 

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  
 

 Υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία στις τεχνολογίες πρόσβασης σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Το βλεφάρισµα των µατιών, η κίνηση µε τα χέρια, η 

χρήση φωνής, η κίνηση του κεφαλιού ή του λαιµού είναι µερικές από τις 

µεθόδους που µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει προκειµένου να αποκτήσει 

πρόσβαση και έτσι τον έλεγχο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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∆ιάφοροι ∆ιακόπτες-
Switches 

Με βάση τη θέση εργασίας και τις κατάλληλες εργονοµικές διευθετήσεις 

µπορεί κάποιος να επιλέξει τη συσκευή εισόδου πληροφοριών (input device), 

τη µέθοδο επιλογής (απευθείας ,µε σάρωση) και τις µεθόδους επιτάχυνσης 

της εργασίας (συντοµογραφίες, πρόβλεψη κειµένου). Συσκευές εισόδου 

πληροφοριών µπορούν να είναι διακόπτες, ειδικά πληκτρολόγια, ποντίκια, 

trackball, οθόνες αφής, λογισµικό ή συσκευές αναγνώρισης φωνής, οπτικά 

πληκτρολόγια και ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας.  

 

∆ιάφορα Trackball  Joystick 
 

 

Το πληκτρολόγιο IntelliKeys  (concept keyboard ) 
 

 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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 Συσκευές εξόδου αποτελούν οποιεσδήποτε προσαρµογές χρειάζονται 

για να επιτευχθεί πρόσβαση στο οπτικό αποτέλεσµα στην οθόνη όπως, 

εκτυπωτές braille, µεγέθυνση κειµένου, λογισµικό σύνθεσης φωνής. Σε 

µερικές περιπτώσεις η πρόσβαση στο πληκτρολόγιο µπορεί να ενισχυθεί από 

απλές τροποποιήσεις όπως επικλινή πληκτρολόγια, βοηθήµατα καρπού, 

τοποθέτηση θυλάκων στην επιφάνεια του πληκτρολογίου (keyguard), 

καλύµµατα πληκτρολογίου. 

 
Συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος (Environmental Control Units – ECU) 
 

 Η ανεξάρτητη χρήση του εξοπλισµού σε µια τάξη µπορεί να επιτευχθεί 

για µαθητές µε κινητικές αναπηρίες µε τη χρήση διαφόρων τύπων συσκευών 

ελέγχου περιβάλλοντος, που περιλαµβάνουν, ασύρµατους διακόπτες ελέγχου 

και ειδικές προσαρµογές για on/off διακόπτες προκειµένου να γίνουν 

προσβάσιµοι (Velcro για σταθεροποίηση). 

 
Κινητικότητα (Mobility) 
 

 Τέτοιες συσκευές είναι οι ορθοστάτες, οι κηδεµόνες ή νάρθηκες για 

βάδιση, τα χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα αµαξίδια. Τα βοηθήµατα 

κινητικότητας περιλαµβάνουν συσκευές για άτοµα µε µειωµένη όραση, 

τυφλότητα, αισθητηριακά προβλήµατα όπως ράβδοι, ηλεκτρονικούς 

αισθητήρες που παρέχουν πληροφόρηση µε δόνηση, συσκευές ανάγνωσης 

πινακίδων ή κατεύθυνσης.  

 

 
Βοηθήµατα Όρασης (Visual Aids) 
 

 Γενικές µέθοδοι προκειµένου να ενισχυθεί η όραση περιλαµβάνουν την 

ενίσχυση της αντίθεσης σε οπτικό ερέθισµα (contrast), τη µεγέθυνση εικόνων, 

και η χρήση απτικών και ακουστικών συσκευών. Συσκευές που µπορούν να 

βοηθήσουν την όραση περιλαµβάνουν, οπτικούς ή ηλεκτρονικούς µεγεθυντές, 

συστήµατα τηλεόρασης κλειστού κυκλώµατος για ανάγνωση/γραφή, 

µαγνητόφωνα, πληκτρολόγια, εκτυπωτές και υλικό σε Braille, λογισµικό ή 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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συσκευές ανάγνωσης κειµένου από ηλεκτρονικό υπολογιστή (συνθέτες 

φωνής), συσκευές φωτοαντιγραφής που ενισχύουν την αντίθεση στο κείµενο. 

 

Ψυχαγωγία, Ελεύθερος χρόνος και παιχνίδι 
 

 Οι συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για ψυχαγωγία και παιχνίδι 

περιλαµβάνουν διαφορετικά λογισµικά, όπως ζωγραφικής, ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. 

 

Παιχνίδια Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και διακόπτες 
 

 Επειδή το παιχνίδι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα , βρεφών, 

νηπίων και παιδιών οι υποστηρικτικές συσκευές όπως τα ελεγχόµενα µε 

διακόπτες παιχνίδια υπηρετούν ένα ζωικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών 

µε αναπηρία. Προσφέρουν στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες τους στο παιχνίδι, να αυτενεργήσουν και να νιώσουν ότι ελέγχουν 

το περιβάλλον τους. Τα παιχνίδια αυτά µπορούν να βοηθήσουν ακόµα και 

στην απόκτηση από αυτά τα παιδιά µια µεγάλης ποικιλίας κινητικών 

προτύπων. Τέλος, το παιχνίδι µε τα ελεγχόµενα µε διακόπτες παιχνίδια, 

βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων αιτίας-αιτιατού (cause ‘n effect) και των 

δεξιοτήτων επιλογής, που µπορούν να προετοιµάσουν εξαιρετικά το παιδί για 

χρήση συσκευών επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

 

 

 

 

Θέση εργασίας (Positioning) 
 

Σε µια σχολική τάξη τα άτοµα µε κινητικές αναπηρίες µπορεί να 

χρειαστούν βοήθεια στη τοποθέτηση σε σωστή θέση εργασίας προκειµένου 

να µπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στο εκπαιδευτικό ή 

οποιοδήποτε άλλο καθηµερινό περιβάλλον. Σε γενικές γραµµές οι θεραπευτές 

προσπαθούν να επιτύχουν µια σωστή, αξιόπιστη θέση εργασίας 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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χρησιµοποιώντας ειδικές προσθήκες στο κάθισµα, ειδικές καρέκλες, 

υποστηρικτικά υλικά, προκειµένου να τοποθετήσουν τον σώµα σταθερό, σε 

άνετη θέση. Η σχεδίαση προσαρµοσµένου καθίσµατος είναι η θεραπευτική 

παρέµβαση όπου, χρησιµοποιώντας εξειδικευµένο εξοπλισµό, σχεδιάζεται και 

ρυθµίζεται ένα εξατοµικευµένο κάθισµα, µε στόχο τη διατήρηση τής 

καλλίτερης εφικτής καθιστής θέσης, αποφεύγοντας σκελετικές δυσµορφίες και 

βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα.  Σε πολλές χώρες τού εξωτερικού , η 

σχεδίαση προσαρµοσµένου καθίσµατος εντάσσεται στη θεραπευτική 

παρέµβαση τής Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί 

είναι ότι η καθιστή θέση  επηρεάζει καταλυτικά την επιτυχή χρήση 

τεχνολογικών βοηθηµάτων.   

 

Βοηθήµατα µεταφοράς 
Η Υποστηρικτική Τεχνολογία περιλαµβάνει επίσης µια σειρά βοηθηµάτων που 

ενισχύουν την αυτονοµία στις προσωπικές µεταφορές και µετακινήσεις όπως, 

ειδικές χειρολαβές, προσαρµογές σε αυτοκίνητα κ.λ.π. 

 

Επαγγελµατικές δεξιότητες 
Συσκευές που ενισχύουν ή εκπαιδεύουν το άτοµο σε προεπαγελµατικές ή 

επαγγελµατικές δεξιότητες προκειµένου να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν 

στην εργασιακή τους καθηµερινότητα, όπως τροποποιήσεις σε µηχανήµατα ή 

εργαλεία. 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Τα Windows αποτελούν τα τελευταία 15 χρόνια το δηµοφιλέστερο λειτουργικό 

σύστηµα στον κόσµο. Οι περισσότεροι όµως χρήστες δεν γνωρίζουν ότι τα 

windows από την έκδοση 95 και µετά παρέχουν µια ποικιλία από ρυθµίσεις 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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προσβασιµότητας, που σε πολλές περιπτώσεις η ενεργοποίησή τους καθιστά 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή πιο λειτουργικό για τα άτοµα µε αναπηρίες. Πιο 

συγκεκριµένα τα Windows περιλαµβάνουν τα ακόλουθα προγράµµατα για τη 

βελτίωση των δυνατοτήτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες: 

Πιο αναλυτικά οι επιλογές για άτοµα µε ειδικές ανάγκες περιλαµβάνουν 

ρυθµίσεις για το πληκτρολόγιο, τον ήχο, το ποντίκι και γενικότερα.  

 

Ρυθµίσεις πληκτρολογίου 

Ασύγχρονα πλήκτρα:  Τα Ασύγχρονα πλήκτρα έχουν σχεδιαστεί για άτοµα 

που δυσκολεύονται να κρατήσουν πατηµένα δύο ή περισσότερα πλήκτρα 

ταυτόχρονα. Όταν µια συντόµευση απαιτεί ένα συνδυασµό πλήκτρων, όπως 

CTRL+P, τα  Ασύγχρονα πλήκτρα σας επιτρέπουν να πιέζετε ένα πλήκτρο 

µεταβολής (CTRL, ALT ή SHIFT) ή το πλήκτρο µε το λογότυπο των Windows 

και αυτό να παραµένει ενεργό µέχρι να πιέσετε κάποιο άλλο πλήκτρο. 

 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Φίλτρο πλήκτρων: Το φίλτρο πλήκτρων είναι µια δυνατότητα του 

πληκτρολογίου η οποία δίνει εντολή στο πληκτρολόγιο να παραβλέπει τα 

σύντοµα πατήµατα πλήκτρων ή την επανάληψη χαρακτήρων. 

Χρησιµοποιώντας το φίλτρο πλήκτρων, µπορείτε επίσης να µειώσετε το 

ρυθµό επανάληψης ενός χαρακτήρα όταν κρατάτε πατηµένο το αντίστοιχο 

πλήκτρο. 

 

• Για να αγνοήσετε ένα πάτηµα πλήκτρου το οποίο επαναλαµβάνεται πολύ 

γρήγορα, επιλέξτε το κουµπί επιλογής Παράβλεψη επανάληψης 
χαρακτήρων. Για να ορίσετε περαιτέρω επιλογές, όπως τον καθορισµό 

του χρόνου που πρέπει να παρεµβάλλεται µεταξύ επαναλαµβανόµενων 

πατηµάτων πλήκτρων, ώστε ένα πάτηµα πλήκτρου να θεωρείται έγκυρο, 

κάντε κλικ στο κουµπί Ρυθµίσεις. 

• Για να αγνοήσετε ένα πάτηµα πλήκτρου το οποίο έγινε πολύ γρήγορα, 

κάντε κλικ στο κουµπί επιλογής Παράβλεψη της γρήγορης επανάληψης 
χαρακτήρων και µείωση του ρυθµού επανάληψης. Για να ορίσετε 

περαιτέρω επιλογές, όπως τον καθορισµό µη επανάληψης χαρακτήρων 

όταν ένα πλήκτρο κρατιέται πατηµένο ή ότι ένα πλήκτρο πρέπει να 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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κρατηθεί πατηµένο για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ώστε να γίνει 

αποδεκτό ως έγκυρο πάτηµα πλήκτρου, κάντε κλικ στο κουµπί Ρυθµίσεις. 

Εναλλαγή πλήκτρων: Η εναλλαγή πλήκτρων έχει σχεδιαστεί για άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης ή γνωστικές ειδικές ανάγκες. Όταν είναι ενεργοποιηµένη 

η εναλλαγή πλήκτρων, ο υπολογιστής σας εκπέµπει ηχητικά σήµατα όταν 

πιέζονται τα πλήκτρα κλειδώµατος (CAPS LOCK, NUM LOCK ή SCROLL 

LOCK). Εκπέµπεται ένας δυνατός ήχος κατά την ενεργοποίηση των 

πλήκτρων και ένας χαµηλός ήχος κατά την απενεργοποίησή τους. 

 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Ρυθµίσεις οθόνης 

 

Οι επιλογές των αντιθέσεων έχουν σχεδιαστεί για άτοµα µε προβλήµατα 

όρασης. Οι συνδυασµοί χρωµάτων έντονων αντιθέσεων µπορούν να 

βελτιώσουν την ορατότητα της οθόνης για ορισµένους χρήστες, επειδή 

τονίζουν το κοντράστ της οθόνης µε εναλλακτικούς συνδυασµούς χρωµάτων. 

Ορισµένοι συνδυασµοί αλλάζουν επίσης τα µεγέθη γραµµατοσειρών για 

ευκολότερη ανάγνωση. 

 
Ρυθµίσεις ποντικού και συσκευών κατάδειξης 

 Τα πλήκτρα ποντικιού έχουν σχεδιαστεί για άτοµα που δυσκολεύονται 

να χρησιµοποιήσουν το ποντίκι. Τα πλήκτρα ποντικιού επιτρέπουν να 

χρησιµοποιείται το αριθµητικό πληκτρολόγιο για να ελέγχει κάποιος το δείκτη 

του ποντικιού. Εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε το αριθµητικό πληκτρολόγιο για 

εισαγωγή δεδοµένων καθώς και για περιήγηση, µπορείτε να ρυθµίσετε τα 

Πλήκτρα ποντικιού ώστε να ενεργοποιούνται πατώντας το πλήκτρο NUM 

LOCK. 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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.  

Μεγεθυντικός φακός στην οθόνη 
 

 Ο Μεγεθυντικός φακός είναι ένα βοηθητικό πρόγραµµα εµφάνισης, που 

καθιστά την οθόνη πιο ευανάγνωστη για τους χρήστες µε προβλήµατα 

όρασης. Ο Μεγεθυντικός φακός δηµιουργεί ένα ξεχωριστό παράθυρο, στο 

οποίο εµφανίζεται σε µεγέθυνση ένα τµήµα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να 

αλλάξετε το συνδυασµό χρωµάτων του παραθύρου µεγέθυνσης, για να έχετε 

καθαρότερη εικόνα. Μπορείτε να µετακινήσετε ή να προσαρµόσετε το µέγεθος 

του παραθύρου του Μεγεθυντικού φακού ή να το σύρετε προς την άκρη της 

οθόνης και να το σταθεροποιήσετε σε αυτήν τη θέση. Ο Μεγεθυντικός φακός 

έχει σκοπό να παράσχει ένα ελάχιστο επίπεδο λειτουργικότητας σε χρήστες 

µε µικρά προβλήµατα όρασης. 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Οπτικό πληκτρολόγιο 

 Το Πληκτρολόγιο οθόνης είναι ένα βοηθητικό πρόγραµµα που 

εµφανίζει ένα εικονικό πληκτρολόγιο στην οθόνη και επιτρέπει στους χρήστες 

µε κινητικά προβλήµατα να πληκτρολογούν δεδοµένα µε τη βοήθεια µιας 

συσκευής κατάδειξης ή joystick  

 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
 Στο σηµείο αυτό ενδεικτικά µπορούµε να εξετάσουµε µερικά λογισµικά 

που χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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Παράλληλα ακολουθεί µια παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών λογισµικών ανά 

κατηγορία προκειµένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η διαφοροποίηση. Τα 

προγράµµατα που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά καθώς στην κάθε 

κατηγορία υπάρχουν εκατοντάδες εναλλακτικά προϊόντα από τα οποία µπορεί 

να επιλέξει ο χρήστης. 

Το λογισµικό σε συνεργασία µε το υλικό ή τις συσκευές στην Υποστηρικτική 

Τεχνολογία µπορούµε να το διακρίνουµε στις ακόλουθες κατηγορίες : 
 

1)  Λογισµικό πρόσβασης / επικοινωνίας  
 

 Το λογισµικό αυτό χρησιµοποιείται παράλληλα µε τις υποστηρικτικές 

συσκευές προκειµένου να κάνει προσβάσιµο τον υπολογιστή στο άτοµο µε 

αναπηρία ή να τον µετατρέψει σε ένα δυναµικό ηλεκτρονικό πίνακα 

εναλλακτικής επικοινωνίας. 

 

The Grid 

 Το The Grid της εταιρείας Sensory Software  παρέχει επικοινωνία µε 

σύµβολα ή κείµενα και ολοκληρωµένη πρόσβαση σε σύστηµα Windows µε 

ταυτόχρονη χρήση διακοπτών, πληκτρολόγιων και συσκευών υπόδειξης 

(pointing devices). 

 

        Επικοινωνία µε σύµβολα    Επικοινωνία µε κείµενα 

Το Grid περιλαµβάνει : 

• Επικοινωνία µε σύµβολα  

• Επικοινωνία µε κείµενα  

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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• Οπτικό πληκτρολόγιο 

 

Οπτικό πληκτρολόγιο 

 Οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν κάθε µια µόνο από τις τρεις 

λειτουργίες του προγράµµατος χωριστά, παραδείγµατος χάριν την 

επικοινωνία συµβόλων, ή να δουλέψουν ταυτόχρονα και µε περισσότερους 

από έναν τρόπους όπως π.χ.  µεταξύ της επικοινωνίας µε κείµενα και της 

δυνατότητας περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο.  

Συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία σε ένα πρόγραµµα, οι χρήστες κάνουν χρήση 

του υπολογιστή τους µόνοι τους, χωρίς την ύπαρξη βοηθού και χωρίς να 

χρειάζεται να αλλάζουν πρόγραµµα για κάθε ενέργεια. Το συγκεκριµένο 

λογισµικό αποτελεί ένα δυναµικό εργαλείο χρήσης ολόκληρου του Η/Υ και άρα 

και όλων των δυνατοτήτων του καθώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άτοµα 

που µπορούν να κάνουν χρήση έστω και ενός µόνο διακόπτη. 

Στο περιβάλλον του The Grid µπορούµε ακόµα να αναπτύξουµε µαθησιακά 

περιβάλλοντα όπως π.χ. σύνταξη προτάσεων ή πολυσύλλαβων λέξεων. 

Το The Grid διαθέτει µια µεγάλη γκάµα δυνατοτήτων για συσκευές εισόδου: 

οθόνες αφής, «ποντίκια», δείκτες κεφαλής, πληκτρολόγια και διακόπτες. 

Στο λογισµικό επίσης µπορούµε να εισάγουµε απ’ ευθείας αρχεία ήχου 

(προηχογραφηµένα) προκειµένου να το χρησιµοποιήσουµε ως ένα 

ολοκληρωµένο ηλεκτρονικό πίνακα επικοινωνίας. 

 

 
 
 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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2) Εκπαιδευτικό / Ψυχαγωγικό Λογισµικό 
       
 Λογισµικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διττό σκοπό, αφενός 

µεν την ενίσχυση της µαθησιακής διαδικασίας και την εκπαίδευση του ατόµου 

σε ειδικές περιφερειακές µονάδες-συσκευές, αφετέρου δε για λόγους 

ψυχαγωγίας. Το λογισµικό µπορεί να είναι ανοικτό , να µπορεί δηλαδή ο 

χρήστης να αναπτύξει θεµατολογία σε multimedia περιβάλλον, ή κλειστό, να 

το χρησιµοποιήσει ως έχει. 

 

Α) Ανοικτό 

  
Το περιβάλλον του λογισµικού είναι ανοικτό έτσι ώστε ο χρήστης να 

µπορεί να αναπτύξει τη δική του θεµατολογία, να προσθέσει εικόνες, κείµενα 

και ήχο έτσι ώστε να δώσει στον εκπαιδευόµενο ένα εξατοµικευµένο 

µαθησιακό περιβάλλον το οποίο µπορεί να τροποποιεί ή να συµπληρώνει 

κάθε φορά. 

 

Β) Κλειστό 

 
Το περιβάλλον του λογισµικού , στο οποίο εκτός από ρυθµίσεις που 

αφορούν στην προσβασιµότητα (π.χ. ταχύτητα σαρώµατος, µέγεθος 

γραµµατοσειράς κλπ.) ή την επιλογή θεµατολογίας από αυτές που προσφέρει 

το πρόγραµµα, ο χρήστης δεν µπορεί να επέµβει παρά να το χρησιµοποιήσει 

ως έχει. 

The Switch Connection 

 Το Switch Connection αποτελείται από 6 διαφορετικά παιχνίδια για 

χρήστες που χρησιµοποιούν 1 ή 2 διακόπτες. Τα παιχνίδια αυτά επιτρέπουν 

σε µικρούς χρήστες διακοπτών να παίζουν χωρίς επίβλεψη, αναπτύσσοντας 

παράλληλα τις ικανότητές στους στη χρήση τους. Κάθε παιχνίδι διδάσκει σε 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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ένα διαφορετικό τοµέα χρήσης διακοπτών όπως επιλογή του σωστού, 

χρονισµός, τυχαία επιλογή κλπ. 

 
   Το περιβάλλον του λογισµικού Switch Connection 

 

Επίσης περιλαµβάνει δραστηριότητες εκπαίδευσης σε βασικές έννοιες (π.χ. 

αριστερό-δεξί, κατευθυντικότητα κλπ.) 

 
3) Λογισµικό Αιτίας και Αποτελέσµατος  (Cause ‘n Effect) 
 Λογισµικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εκπαιδευτικούς ή/ και 

ψυχαγωγικούς σκοπούς. Συνήθως ο χρήστης καλείται να χρησιµοποιήσει ένα 

πλήκτρο ή ένα διακόπτη και αυτό προκαλεί ένα αποτέλεσµα στην οθόνη του. 

Χρήσιµο για εκπαίδευση σε ειδικές συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας, 

ιδιαίτερα σε µικρές ηλικίες, ή/ και εκµάθηση βασικών εννοιών, της έννοιας 

αιτίου και αποτελέσµατος κλπ. 

 
Switch on Original 

 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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 To Switch on Original είναι ιδανικό για χρήστες µε κινητικές και 

γνωστικές δυσκολίες. Ενισχύει τις δεξιότητες χρήσης των διακοπτών (µε 

εναλλαγή αριστερό-δεξί χέρι) , την αύξηση της προσοχής στη δραστηριότητα 

και την έννοια αιτία-αποτέλεσµα. Περιλαµβάνει εικόνες για κατασκευή, 

ταίριασµα, συνδυασµό και χρόνο αντίδρασης µε παράλληλη ακουστική 

επανατροφοδότηση µε ήχους. Το επίπεδο δυσκολίας µπορεί να αυξηθεί 

προκειµένου να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από αρκετούς µαθητές µε 

διαφορετικές δυνατότητες. 

 

Η  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

Η αξιολόγηση αποτελεί το πρώτο βήµα τής Υ.Τ. ως θεραπευτικής 

παρέµβασης. Το άτοµο αξιολογείται λειτουργικά, γνωστικά, κινητικά και 

αισθητηριοαντιληπτικά, µε σκοπό, αφ’ ενός τον καθορισµό θεραπευτικών 

στόχων και αφ’ ετέρου, τον σχεδιασµό τού θεραπευτικού προγράµµατος. Η 

αξιολόγηση στην Υ.Τ.  γίνεται, τόσο µε παραδοσιακές µεθόδους όσο και µέσω 

τεχνολογικών περιβαλλόντων, ειδικά σχεδιασµένων για την εκτίµηση τού 

επιπέδου ικανοτήτων τού ατόµου. Με µοναδικό σκοπό, την καλλίτερη 

παρουσίαση τής διαδικασίας αξιολόγησης, έχει γίνει διαχωρισµός σε δύο 

ενότητες : λειτουργική αξιολόγηση (που εµπεριέχει λειτουργικότητα, κινητικές 

δεξιότητες και αισθητηριακοαντιληπτικές δεξιότητες) και γνωστική αξιολόγηση. 

 
Λειτουργική αξιολόγηση 
 

  Αρχικά αξιολογείται το άτοµο στο επίπεδο τής λειτουργικότητας, 

αναζητούνται δηλαδή οι περιοχές λειτουργικότητας που αποτελούν 

περιορισµό για το άτοµο, παρεµποδίζοντας την ανεξάρτητη διαβίωση 

γενικότερα ή ειδικά σε κάποιους χώρους (σχολείο, σπίτι, εργασία). 

Αναγνωρίζοντας τις λειτουργικές δεξιότητες που πρέπει να υποστηριχθούν, µε 

σκοπό την επίτευξη ανεξαρτησίας (χρήση γραπτού λόγου, µετακίνηση), 

τίθενται οι θεραπευτικοί στόχοι τού προγράµµατος. 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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  Στη συνέχεια γίνεται σύντοµη αξιολόγηση (screening) των 

αισθητηριοαντιληπτικών δεξιοτήτων, όπου  αυτές οι δεξιότητες σχετίζονται µε 

τη χρήση τεχνολογικών περιβαλλόντων (όραση για ηλεκτρονικό υπολογιστή 

κ.ο.κ.) 

  Το επόµενο βήµα τής αξιολόγησης στοχεύει στην αναζήτηση των 

θέσεων εργασίας τού ατόµου (συνήθως η καθιστή θέση). Εδώ, στόχος είναι 

να βρεθεί η εργονοµικά σωστή καθιστή θέση, απ’ όπου το άτοµο θα χειριστεί 

ευκολότερα το τεχνολογικό περιβάλλον. Αν δεν έχει επιτευχθεί µία τέτοια 

θέση, τότε παρεµβαίνουµε µέσω βοηθηµάτων στήριξης. 

 Τέλος, η ιδιαίτερα σηµαντική φάση τής λειτουργικής αξιολόγησης 

είναι η κινητική αξιολόγηση. Εδώ αναζητείται η κίνηση (ή οι κινήσεις) που το 

άτοµο έγκυρα και αξιόπιστα µπορεί να χρησιµοποιήσει για πρόσβαση στο 

τεχνολογικό περιβάλλον (κίνηση ελέγχου – control site). Πρέπει να τονισθεί ότι 

η κίνηση ελέγχου αναζητείται, όποιο τεχνολογικό περιβάλλον και αν 

χρησιµοποιηθεί για τις λειτουργικές ανάγκες τού ατόµου (ηλεκτρονικός 

υπολογιστής, πίνακας εναλλακτικής επικοινωνίας, σύστηµα ελέγχου τού 

περιβάλλοντος, ηλεκτροκίνητο αµαξίδιο). 

   

Γνωστική αξιολόγηση 
 

Οι συµβατικοί τρόποι (µη τεχνολογικοί) αξιολόγησης του γνωστικού 

επιπέδου ατόµων µε ειδικές ανάγκες εµπεριέχουν αρκετές δυσκολίες κατά τη 

διάρκεια της εφαρµογής τους. Οι δυσκολίες οι οποίες έχουν καταγραφεί, 

αφορούν τη δυναµική του περιβάλλοντος της αξιολόγησης από ψυχολογική 

πλευρά, τη συνάφεια µε την οποίαν παρουσιάζονται τα θέµατα αξιολόγησης, 

τη συµµετοχή του αξιολογούµενου µε βάση τα ιδιαίτερα προβλήµατά του 

καθώς και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων.  Αρκετές φορές, οι 

αξιολογητές έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν µπόρεσαν να καταγράψουν το 

πραγµατικό λειτουργικό επίπεδο του ατόµου. Ιδιαιτέρως για τα άτοµα µε 

κινητικές δυσκολίες, προστίθεται ένα επί πλέον πρόβληµα σε σχέση µε την 

προσβασιµότητα στο αξιολογητικό θεµατολόγιο,  πρόβληµα που έχει 

αντιµετωπίσει αρκετά ικανοποιητικά ο τοµέας της υποστηρικτικής τεχνολογίας. 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ   
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

 Από πολύ νωρίς στο χώρο της ειδικής αγωγής, αρκετοί παιδαγωγοί 

εκτίµησαν τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας και διέβλεψαν κάποιο ρόλο 

της µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι προσπάθειες των πρώτων ετών 

συνάντησαν πολλές δυσκολίες. Οι δυνατότητες των υπολογιστών ήταν 

περιορισµένες, η σχολική κοινότητα αρκετά ανώριµη για καινοτοµίες και το 

τεχνολογικό παρελθόν (state of the art) σχεδόν ανύπαρκτο. Χρήσιµη έως ενός 

σηµείου ήταν η συµβολή των µέχρι τότε εφαρµογών της Προγραµµατισµένης 

∆ιδασκαλίας (programmed instruction) όπως αυτή είχε εκφραστεί µέσα από 

τις διάφορες εκπαιδευτικές συσκευές (teaching machines). Ως εκ τούτου το 

λογισµικό το οποίο ανεπτύχθη τότε, είχε έντονα στοιχεία από τη Θεωρία της 

Συµπεριφοράς (Behavior therapy). Ενδεικτικά αναφέρουµε τους χρόνους 

παροχής ενίσχυσης, τη σειριακή δοµή των θεµάτων, την άµεση γνώση του 

αποτελέσµατος κ.α.  

 

           
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

                      
                      

 

 

 

 

       

                                                                                    
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ 

ΜΑΘΗΤΗΣ 
 

    Το υπολογιστικό εκπαιδευτικό τρίγωνο ως εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης. 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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 Το εκπαιδευτικό λογισµικό της πρώτης δεκαετίας (1970-1980) µε βάση 

τα προαναφερόµενα, στηρίχτηκε σε φτωχά υπολογιστικά περιβάλλοντα τόσο 

από δυνατότητες υπολογιστικής µηχανής (hardware) όσο και από εµβέλεια 

προγραµµατιστικής γλώσσας καθώς και σε εκπαιδευτικές µεθοδολογίες 

συµπεριφοριολογικής νοοτροπίας. Τα πρώτα δείγµατα αυτής της εποχής ήταν 

τα προγράµµατα δοκιµής και πρακτικής (Drill and Practice) µε συνοδεία 

κάποιου ηχητικού µηνύµατος επιδοκιµασίας ή ενίσχυσης οριοθετηµένα µέσα 

σε δύσκαµπτο υπολογιστικό περιβάλλον (DOS) και σε µαυρόασπρες οθόνες 

οι οποίες διέθεταν περιορισµένη ανάλυση. 

 Με τα πρώτα προγράµµατα άρχισε να συζητείται και πάλι ο θεσµός του 

εκπαιδευτικού τριγώνου το οποίο είχε διεξοδικά αναφερθεί στα πλαίσια της 

προγραµµατισµένης διδασκαλίας, µε τη µόνη διαφορά ότι ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής είχε αντικαταστήσει τη συσκευή. 

 Οι εµπλεκόµενοι σε αυτό το σχήµα ήταν οι εκπαιδευτές οι οποίοι είχαν 

σχέση µε τους υπολογιστές ή και συνέβαλαν στη δηµιουργία του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος. Αυτοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι είδαν το ρόλο 

της τεχνολογίας ως συµπληρωµατικό ή υποβοηθητικό στο δικό τους ρόλο και 

όχι ανταγωνιστικό. Οι αντιδράσεις των µαθητών µε ειδικές ανάγκες στο νέο 

αυτό εκπαιδευτικό περιβάλλον ήταν πολύ θετικές. Ένας παράγοντας που 

συνέτεινε στην επιτυχία του εγχειρήµατος ήταν το ότι η νέα αυτή προσέγγιση 

παρουσίασε ένα διαφορετικό-εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης (απαραίτητος 

παράγοντας στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ) και τροποποίησε την δυναµική της 

ψυχολογίας της µάθησης µε το νέο ρόλο του εκπαιδευτή (έµµεση σχέση). 

 Το τριγωνικό αυτό σχήµα έδειξε να έχει εντυπωσιακά αποτελέσµατα 

στη διαδικασία της αξιολόγησης των ΑΜΕΑ, χώρο όπου οι µη τεχνολογικές 

προσεγγίσεις συναντούν αρκετά εµπόδια στην καταγραφή του λειτουργικού 

επιπέδου των ΑΜΕΑ.  

 Ίσως γιατί τα άτοµα στη δύσκολη αυτή επαφή µε τους ειδικούς 

ένοιωθαν απειλούµενα και αρκετά συγκρατηµένα στη σχέση τους µε τον 

αξιολογητή. Η παρέµβαση του υπολογιστή µετατόπισε την προσοχή και το 

ενδιαφέρον του ατόµου από τον αξιολογητή στον υπολογιστή. Ο ρόλος του 

αξιολογητή “υποβιβάστηκε” και το αξιολογούµενο άτοµο απελευθερώθηκε 

από το άγχος και την αρνητικότητά του. Οι νέες αυτές συνθήκες και η αλλαγή 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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του κλίµατος της αξιολόγησης ενίσχυσαν τις πιθανότητες για καταγραφή του 

λειτουργικού επιπέδου.  

 Η διείσδυση της νέας τεχνολογίας στη διαδικασία της Αξιολόγησης 

(Computer Based Assessment), ήταν ένα πολύ θετικό πρώτο βήµα το οποίο 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιµετώπισαν µε αποδοχή και ευµενή σχόλια 

για το ρόλο της τεχνολογίας. 

ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 

 Εκτενής είναι η πληροφόρηση και η βιβλιογραφία σε ότι αφορά το θέµα 

των ΑΜΕΑ στο ∆ιαδίκτυο. Υπάρχουν sites: 

• µε καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα,  

• µε ενηµερωτικό και συµβουλευτικό χαρακτήρα,  

• που παρέχουν την δυνατότητα της on-line επικοινωνίας µεταξύ 

ατόµων, 

• σχολείων για ΑΜΕΑ,   

• που διαφηµίζουν και προσφέρουν software. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τα παρακάτω : 

 Ability Magazine – έκδοση της  British Computer Society Disability Group 

για την ανάπτυξη της προσβασιµότητας στην Πληροφορική. 

http://www.abilitymagazine.org.uk. 

 Ability Web  - Ιστοσελίδα µε πληροφοριακό υλικό. http://www.ability.org/. 

 Ability-UK.http://www.ability-uk.org. 

 Ace Centre North.http://www.ace-north.org.uk. 

 Assistive Technology On-Line – Θέµατα και πληροφόρηση για την 

Υποστηρικτική Τεχνολογία. http://www.asel.udel.edu/. 

 Υποστηρικτική Τεχνολογία, Εκπαίδευση και θεραπευτικές τεχνολογίες.  

http://www.assistive.co.uk. 

 Electric Wheelchairs at The Wheelchair Site – Ανεξάρτητη ιστοσελίδα που 

βοηθά στη σωστή επιλογή αµαξιδίων. http://www.thewheelchairsite.com. 

 Widgit Software  - Εταιρεία λογισµικού για την εκαπίδευση και τις ειδικές 

ανάγκες. http://www.widgit.com/. 

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση! 
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 Makaton – Ιστοσελίδα για την συµβολική γλώσσα ΜΑΚΑΤΟΝ.  

http://www.makaton.mta.ca/. 

 Microsoft Accessibility Page – Η ιστοσελίδα της Microsoft για θέµατα 

προσβασιµότητας στο περιβάλλον του Η/Υ.  

http://www.microsoft.com/enable/. 

 R J Cooper – Η ιστοσελίδα της εταιρείας  R J Cooper  που 

δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό εξοπλισµού για αναπήρους. 

http://www.rjcooper.com. 

 Trace Centre – Ιστοσελίδα του παγκοσµίως γνωστού κέντρου στο πεδίο 

των νέων τεχνολογιών και της αναπηρίας.  http://trace.wisc.edu. 

 Web Site Accessibility Guidelines – Οδηγίες για την ανάπτυξη 

προσβάσιµων ιστοσελίδων. http://trace.wisc.edu. 

 Η ιστοσελίδα της µη κερδοσκοπικής οργάνωσης AbilityNet στη Μεγ. 

Βρετανία που δραστηριοποιείται στον τοµέα της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. Περιέχει κατάλογο µε δεκάδες διασυνδέσεις µε εταιρείες και 

φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας. http://www.abilitynet.co.uk 

 Η ιστοσελίδα του Robert W. Lawler που περιλαµβάνει άρθρα για την 

εκπαίδευση, τη πληροφορική, τη Ψυχολογία και τη Τεχνητή Νοηµοσύνη. 

http://robertw.lawler.us/   
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