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Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, ο υπολογιστής συνιστά δια-
πιστωμένα ένα ισχυρά επικουρικό εργαλείο διδα-
σκαλίας και εκπαίδευσης των παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Με το συγκεκριμένο επιστη-
μονικό-εμπειρικό πόνημα, διερευνάται η διδακτική 
υιοθέτηση και αξιοποίηση του υπολογιστή από τους 
ειδικούς παιδαγωγούς στη διαδικασία μάθησης των 
παιδιών αυτών. Ως εκ τούτου, επιχειρείται η κατα-
γραφή και αποδελτίωση των γνωμών και απόψεων 
των ειδικών παιδαγωγών που υπηρετούν στα Τμή-
ματα Ένταξης της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λασιθίου, το σχολικό έτος 2019-
20, όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους ενσωματώνουν τελεσφόρα την 
υπολογιστική τεχνολογία κατά την άσκηση του έργου τους.
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Abstract

Lately, the computer is considered as a powerful 
auxiliary tool and teaching medium for this special 
group of students. This article investigates the 
scientific and educational use and exploitation 
of the computer by the special educators while 
teaching children with special needs in the inclusion 
class. In this sense, it is attempted to record and 
interpret the opinions and views of the in service 
special educators when conduct in inclusion class of Lasithi the school year 
2019-20 about the ways they include the computer successfully in their work. 

1. Εισαγωγή

Η επικουρικά παιδαγωγικο-επιστημονική χρήση και εφαρμογή του υπολογιστή 
στη διαδικασία μάθησης των παιδιών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας στο Τμήμα 
Ένταξης, ύστερα από στοχευμένη αξιοποίησή του από τους ειδικούς παιδαγωγούς, 
συμβάλλει στην απελευθέρωση των δημιουργικών τους δυνατοτήτων και στην 
ενεργοποίηση των μαθησιακών τους κινήτρων για απόκτηση γνώσης (Kirschner 
& Karpinski, 2010). Οι ειδικοί παιδαγωγοί, με άλλα λόγια, οφείλουν να αναθεω-
ρούν τις απόψεις τους για την κλασική μορφή παράδοσης του περιεχομένου των 
αντικειμένων μάθησης προς τη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών, επειδή προκαλεί 
(Coobs, 1995) συναισθήματα ανάσχεσης των διδακτικών τους προσπαθειών. Η 
χρήση του συγκεκριμένου ψηφιακού μέσου, συνεπώς, συνιστά ελπίδα για την 
πολυποίκιλη και πολυτροπική πρόσβασή τους στην πληροφορία και τη γνώση. 
Γι’ αυτό τον λόγο, οφείλουν να ενσωματώνουν με κάθε τρόπο τον υπολογιστή 
στη διαδικασία μάθησης των παιδιών αυτών (Papert, 1991). Σε κάθε περίπτωση, 
αναφαίνεται ότι η ένταξη του υπολογιστή στην εκπαιδευτική πράξη αυτής της 
ιδιαίτερης ομάδας μαθητών/τριών, εξασφαλίζει μια εναλλακτική μέθοδο κατά-
κτησης της παρεχόμενης γνώσης και συνάμα διευκολύνει στην ενίσχυση και 
τόνωση της μνήμης τους (Marzano, 1992). 
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2. Η εισαγωγή του υπολογιστή ως ρηξικέλευθου 
γνωστικού μέσου εκπαίδευσης των μαθητών/τριών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Υπό την ισχύ αυστηρών προϋποθέσεων, εφεξής διαπιστώνεται ότι η χρήση του 
υπολογιστή στη διδασκαλία των μαθητών αυτών οδηγεί σταδιακά και σταθερά 
στην αναβάθμιση των μεθόδων γνωστικής μάθησης και υποστήριξής τους (Wood, 
1998). Πέραν των άλλων, αναπτύσσεται ο κριτικός τους συλλογισμός και η ικα-
νότητά τους να αναζητούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφοριακά 
μαθησιακά δεδομένα και οδηγίες (Ploetzner et al., 2009). Κοντολογίς, επιτυγχάνεται 
η ανάπτυξη των ακαδημαϊκών τους δυνατοτήτων μέσω της συνετά επιστημονι-
κής ένταξης του υπολογιστή στις διαδικασίες εκπαίδευσης των μαθητών αυτών 
(Mosaker, 2001). Στο εγγύς μέλλον, ως εκ τούτου, δύναται (Roblyer & Edwards, 
2000) να αλλάξει προς το καλύτερο το γνωστικό προφίλ και status των μαθητών 
της ομάδας αυτής, εάν και εφόσον η εισαγωγή και αξιοποίηση του υπολογιστή 
στη διδασκαλία τους θεμελιωθεί σε επιστημονικά δεδομένα και πρακτικές που 
έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς σε άλλες χώρες στο σύστημα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Richardson, 2006). 

Ωστόσο, ο υπολογιστής μπορεί να αποτελέσει ένα πρωτοποριακό διδακτικό 
εργαλείο, εφόσον οι ειδήμονες της πιστής εφαρμογής της συγκεκριμένης εκπαι-
δευτικής μεταρρύθμισης λάβουν σοβαρά υπόψη τα εξής:
• Η παλαιότητα των σχολικών κτιρίων καθιστά ανέφικτη την οργάνωση των 

χώρων τους, με αποτέλεσμα να φαντάζει δυσχερής η εφαρμογή της υπολογι-
στικής τεχνολογίας στα περισσότερα Τμήματα Ένταξης (Nardini et al., 2009).

• Η αντίσταση του συνόλου των παιδαγωγών σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
που προκαλούν ρήξη και αλλαγή στην καθημερινή τους σχολική ρουτίνα κατά 
τη διάρκεια της διδασκαλίας (Vrasidas & McIsaac, 2001).

• Η εισαγωγή χρήσης του υπολογιστή –ειδικά στην εκπαίδευση των μαθητών 
αυτών– παράλληλα με την συν-εφαρμογή των παραδοσιακών μοντέλων 
διδασκαλίας, δεν επιτρέπει την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που παρέχει 
το συγκεκριμένο γνωστικό μέσο (Tversky et al., 2002).

• Η απουσία δομικών και θεμελιωδών αλλαγών στα διδακτικά λογισμικά, στις 
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και στα αναλυτικά προγράμμα-
τα σε βραχύβιο χρονικό διάστημα, έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνει κενό 
γράμμα η αξιοποίηση του υπολογιστή στην εκπαίδευση αυτής της ιδιαίτερης 
ομάδας μαθητών. 

• Η κρίσιμη περίοδος εφαρμογής της συγκεκριμένης αλλαγής, δυστυχώς, ακο-
λουθείται από την απουσία εξειδικευμένης υποστήριξης των εκπαιδευτικών. 
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Παρά ταύτα, δεν προχωράει με τους ρυθμούς που αναμενόταν η χρήση του υπο-
λογιστή στην εκπαίδευση των μαθητών αυτών στο Τμήμα  Ένταξης από τους ειδι-
κούς παιδαγωγούς (Warr & Downing, 2000). Η προηγούμενη συνθήκη οφείλεται 
στο ότι: α) ακόμη και σήμερα δεν υφίσταται αποδεδειγμένα μία κοινή εκπαιδευτι-
κά πολιτική απόφαση για την υποχρεωτική χρήση του υπολογιστή στον χώρο της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, β) το υψηλότερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 
(Γενικής και Ειδικής Αγωγής) δεν επιθυμούν τη χρήση του (υπολογιστή), επειδή δεν 
έχουν την αντίστοιχη επάρκεια και εξειδίκευση να εφαρμόζουν το εργαλείο αυτό 
ως μία συμπληρωματικά καινοφανή μέθοδο στη διδακτική πράξη (Παπανικολάου 
και Γρηγοριάδου, 2005). Εξ ου και στις έρευνες που έχουν διεξαχθεί έως τώρα, οι 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με διδακτική απο-
τελεσματικότητα τον υπολογιστή στη σχολική τους καθημερινότητα, λόγω ελλιπούς 
επιστημονικής συγκρότησης και κατάρτισης (Φεσάκης και Δημητρακοπούλου, 
2006), γ) δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή οποιασδήποτε ψηφιακά τεχνολογι-
κής καινοτομίας στην καθημερινή εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών οργανι-
σμών, διότι η κουλτούρα (Siegler & Araya, 2005) του δασκαλοκεντρικού ελληνικού 
συστήματος ορθώνει τείχη στην αναδόμηση και στον ψηφιακό εμπλουτισμό του 
αναλυτικού προγράμματος και στην αλλαγή του διδακτικού κλίματος (Lowe, 2003). 

3. Ο υπολογιστής ως ένα επικουρικά εναλλακτικό 
εργαλείο διδασκαλίας των μαθητών/τριών  
της ομάδας αυτής

Το πιο κύριο και βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του συγκεκριμένου ψηφιακού 
εργαλείου είναι η εποικοδομητική χρήση του, όχι απλώς για την παρουσίαση 
και μετάδοση των σχετικών με τη διδασκαλία πληροφοριών προς τους μαθητές, 
αλλά και για την ενεργή και ουσιαστική διαμόρφωση της γνώσης (Hammond, 
2000). Η υιοθέτηση του υπολογιστή από τους ειδικούς παιδαγωγούς στη διαδι-
κασία εκπαίδευσης των μαθητών αυτών, εν ολίγοις (Clark, 2008), αποτελεί έναν 
μονόδρομο και μια αναγκαιότητα που:
• τους διευκολύνει να αξιοποιούν πολλαπλές γνωστικές πηγές πληροφοριών, 

βάσει των γνωστικών τους δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων (Pelgrum, 2001),
• συμβάλλει στην τεχνητή διαμόρφωση ενός αλληλεπιδραστικού και διαδραστι-

κού περιβάλλοντος, όπου χρησιμοποιείται περισσότερο η ακουστική εικόνα 
(Λάμνιας κ.ά., 2006),

• μετατρέπονται σε ένα ομοιογενές σύνολο γνώσεων οι διάφορες ετερόκλητες 
πληροφορίες (Κόμης, 2004),
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• αυξάνεται το ποσοστό συνεργασίας και αλληλεπίδρασης των μαθητών αυτών 
με τους συμμαθητές τους και με τους ειδικούς παιδαγωγούς (HIT Lab, 2002), 

• εξασφαλίζεται ήρεμο –αποδεδειγμένα– παιδαγωγικο-διδακτικό κλίμα, που 
προκαλεί ψυχική σταθερότητα, ανθεκτικότητα και σιγουριά στη συγκεκρι-
μένη ομάδα μαθητών (Moss, 2002), 

• κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους για μάθηση, δημιουργώντας ταυτόχρονα 
αισθήματα απόλαυσης και ευχαρίστησης κατά την τέλεσή της (Μικρόπου-
λος, 2006), 

• συμμετέχουν οι μαθητές απρόσκοπτα στη διδασκαλία, αφού τους ενεργοποιεί 
πολυδιάστατα και πολυπρισματικά (Παυλίδης, 2008),

• όσον αφορά τη διερεύνηση των πολλαπλών πληροφοριών, παρέχει μαθησι-
ακή αυτονομία και αυτοτέλεια.

Η διασύνδεση του υπολογιστή με τη συνολική λειτουργία της διδασκαλίας 
και μάθησης πρέπει να είναι ουσιαστικά αποτελεσματική και ποιοτική (Bacca et 
al., 2014), προκειμένου να σχετίζεται άρρηκτα με το περιεχόμενο των διδακτι-
κών αντικειμένων. Υπό το πρίσμα αυτό, υπογραμμίζεται ότι δύναται να επιφέρει 
αντίθετα του επιθυμητού και αναμενομένου αποτελέσματα η (α)-στόχαστη χρήση 
και αξιοποίηση του υπολογιστή (Carmigniani & Furht, 2011). Μολαταύτα, θεω-
ρείται ότι η υπολογιστική τεχνολογία μπορεί να αναδιαμορφώνει επί τα βελτίω 
τον παραδοσιακό μηχανισμό μάθησης και λειτουργίας των Τμημάτων  Ένταξης. 
Εντούτοις, δεν πρέπει να βαυκαλιζόμαστε ότι η επικουρική χρήση του υπολογιστή 
στη διδασκαλία των μαθητών αυτών αποτελεί ένα μέσο επίλυσης των εγγενώς 
γνωστικών τους προβλημάτων (Gorski, 2002). 

Συνεπώς, κρίνεται κατανοητό ότι η ένταξη του υπολογιστή από τους ειδικούς 
παιδαγωγούς στην εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη των μαθητών αυτών, 
συνιστά μια καταλυτική, εμπροσθοβαρώς ανεξάρτητη μεταβλητή όσον αφορά την 
ορατή πρόοδό τους (Παπαδόπουλος, 2006· Σμυρναίος, 2010). Επιπλέον, μετασχη-
ματίζονται και διαμορφώνονται νέες μαθησιακές συνθήκες παρέμβασης προς 
όφελός τους, από τη χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία τους (Αλαχιώτης, 
2002). Βάσει των παραπάνω, καταδεικνύεται ότι η καινοφανής αξιοποίηση του 
υπολογιστή στην εκπαίδευση των μαθητών αυτής της ιδιαίτερης ομάδας συνιστά 
μία ακόμη εναλλακτική λύση στη μεθοδολογική φαρέτρα των ειδικών παιδαγω-
γών του Τμήματος  Ένταξης (Angus et al., 2004). 
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4. Ο ρόλος των ειδικών παιδαγωγών σε σχέση  
με την τελεσφόρο χρήση του υπολογιστή  
στο Τμήμα Ένταξης

Οι ειδικοί παιδαγωγοί οφείλουν με ορθό διδακτικά τρόπο και μορφή να ενσωμα-
τώνουν τον υπολογιστή –ως συμπληρωματικό γνωστικά εργαλείο– σε όλες τις 
φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας στο Τμήμα  Ένταξης. Η επιτυχής ανταπόκρι-
ση των ειδικών παιδαγωγών στις επιστημονικο-διδακτικές τους υποχρεώσεις 
και καθήκοντα συνυφαίνεται αναπόδραστα με την ποιότητα του ψηφιακού τους 
εγγραμματισμού και οράματος (Νικολακάκη, 2003). Βάσει της συλλογιστικής 
αυτής, μεριμνούν για τον εμπλουτισμό των γνωστικών βιωμάτων και εμπειρι-
ών των μαθητών αυτών, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τον υπολογιστή με 
την πιο προσήκουσα επιστημονικά μέθοδο και στρατηγική. Με τον τρόπο αυτό, 
αναδιαμορφώνουν και αναδομούν επί τα βελτίω τη φιλοσοφία εκπαιδευτικής 
λειτουργίας του Τμήματος Ένταξης (Larose et al., 2009). 

Δεδομένων τούτων, οι εκπαιδευτικοί συνιστούν το βασικό θεμέλιο εφαρμο-
γής του υπολογιστή ως επικουρικού νοητικού εργαλείου διδακτικής υποστήρι-
ξης των μαθητών αυτών στο Τμήμα  Ένταξης (Alghazo & Naggar-Gaad, 2004). 
Οι ειδικοί παιδαγωγοί, ως εξαρτημένη μεταβλητή εύρυθμης λειτουργίας του 
Τμήματος Ένταξης, αναγνωρίζεται ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
ορθά επιστημονική ενσωμάτωση και χρήση του υπολογιστή στις διαδικασίες 
διδασκαλίας των μαθητών αυτών (Avramidis & Norwick, 2002). Μολαταύτα, 
οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι δεν είναι επαρκής ο 
χρόνος τους, προκειμένου να διεξάγουν τη διδασκαλία τους μέσω χρήσης του 
υπολογιστή (BECTA, 2003). 

Η δυναμική και ο διδακτικός μετασχηματισμός του Τμήματος Ένταξης, 
ωστόσο, αλλάζει ολιστικά διαμέσου του συνετού χειρισμού του υπολογιστή 
από τους ειδικούς παιδαγωγούς κατά την εκπαίδευση των μαθητών αυτών 
(Penuel, 2006). Όταν η διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας είναι πολυμε-
σική, εξάλλου, διευκολύνεται αποδεδειγμένα η ποικιλότροπη και ποικιλόμορ-
φη επεξεργασία και κατανόηση των ετερόκλητων γνωστικών πληροφοριών 
από τη μεριά των μαθητών αυτών (Christofides et al., 2009). Με άλλα λόγια, 
οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα και ευκαιρία να ρυθμίζουν και 
να ελέγχουν μόνοι τους όλο τον μηχανισμό αναζήτησης και πρόσκτησης της 
γνώσης (Newhouse, 2001).

Προφανώς, η ταυτόχρονη λεκτική και οπτική παρουσίαση των γνωστικών 
δεδομένων (Mayer, 2003) φαίνεται να διευκολύνει την ανάλυση και ερμηνεία 
τους, μέσω της κωδικοποίησης και συσχέτισης αυτών των δύο ετερογενών 
μορφών αναπαράστασής τους. Όσον αφορά τους ειδικούς παιδαγωγούς (Bran 



TΕΥΧΟΣ 6  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.184

et al., 2011), οφείλουν να αξιοποιούν τον υπολογιστή, όχι μόνο ως ένα ψηφι-
ακά μεθοδολογικό μέσο οικοδόμησης της μάθησης, αλλά και ως ένα εργαλείο 
πληροφόρησης των παιδιών που παρακολουθούν τη διδασκαλία στο Τμήμα 
Ένταξης (Lewalter, 2003). Η ενσωμάτωση του υπολογιστή σε όλα τα στάδια 
διδασκαλίας των μαθητών αυτών, ενισχύει το έργο των ειδικών παιδαγωγών, 
αφού έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να οργανώνουν, να δομούν και 
να παρουσιάζουν την υπό παράδοση νέα ύλη διαμέσου της οπτικοποίησης 
(Hartman, 2002). 

5. Αναγκαιότητα της έρευνας

5.1. Σκοπός της έρευνας

Με την έρευνα αυτή, επιχειρείται μία διεξοδική απόδοση και ερμηνεία των γνωμών 
και αντιλήψεων των ειδικών παιδαγωγών που εργάζονται στα Τμήματα  Ένταξης 
της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λασιθίου, σχετικά με την ικανότητα και δυνατό-
τητά τους να αξιοποιούν αποτελεσματικά τον υπολογιστή στη διδακτική πράξη. 

5.2. Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα που πραγματεύτηκαν είναι τα εξής:
• Ποιος είναι ο βαθμός και το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων των ειδικών 

παιδαγωγών, ούτως ώστε να αξιοποιούν τον υπολογιστή ως επικουρικό μέσο 
στη διδασκαλία;

• Κατά πόσο ο υπολογιστής διευκολύνει στην πραγματικότητα τους μαθητές 
που φοιτούν στο Τμήμα  Ένταξης να κατανοούν τη διδακτέα ύλη;

• Τι πιστεύουν οι ειδικοί παιδαγωγοί για τη χρηστικότητα του υπολογιστή ως 
συμπληρωματικού εργαλείου παράδοσης της διδακτέας ύλης και διεκπεραί-
ωσης των εργασιών στο Τμήμα  Ένταξης; 

• Κατά πόσο μπορεί να επηρεάζει θετικά τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθη-
τών του Τμήματος  Ένταξης η ουσιαστική αξιοποίηση του υπολογιστή από 
τους ειδικούς παιδαγωγούς; 
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6. Μεθοδολογία της έρευνας

6.1. Δείγμα της έρευνας

Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελείται από δεκαέξι (16) ειδικούς παι-
δαγωγούς (ΠΕ71), που το σχολικό έτος 2019-20 διδάσκουν στα Τμήματα  Έντα-
ξης της εκπαιδευτικής περιφέρειας Λασιθίου. Οι εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν με 
μοναδικό κριτήριο την πολύχρονη εμπειρία και εργασία τους αποκλειστικά και 
μόνο στα Τμήματα  Ένταξης. Τέλος, αναφέρεται ότι οι δεκαπέντε (15) εκπαιδευ-
τικοί του δείγματος είναι γυναίκες και ο ένας (1) άντρας.

6.2. Μέσο συλλογής ερευνητικών δεδομένων

Το μέσο-εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα είναι οι ημι-δομημένες 
συνεντεύξεις. Με το συγκεκριμένο εργαλείο, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να 
αλλάζει τη σειρά, τη μορφή και τον τρόπο των ερωτήσεων, φυσικά, κάθε φορά 
που το κρίνει απαραίτητο και αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στην 
έρευνα (Schostak, 2006). 

Οι ειδικοί παιδαγωγοί των Τμημάτων  Ένταξης ρωτήθηκαν σχετικά: α) για τους 
λόγους χρήσης του υπολογιστή στο Τμήμα  Ένταξης, β) για την τεχνολογικο-επι-
στημονική τους κατάρτιση και ετοιμότητα, ώστε να αξιοποιούν τον υπολογιστή 
τελεσφόρα στο Τμήμα Ένταξης, γ) με ποιον μεθοδολογικό τρόπο και πρακτική, 
ενσωματώνουν τον υπολογιστή στη διδασκαλία των μαθητών αυτών, δ) ποιες 
είναι οι δυσκολίες που επηρεάζουν την εφαρμογή του παραπάνω εγχειρήματος 
στο Τμήμα Ένταξης, ε) ποια είναι τα οφέλη που εισπράττουν/αποκομίζουν οι 
μαθητές του Τμήματος Ένταξης από την καθημερινή χρήση του υπολογιστή σε 
σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.

6.3. Μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων

Το ερευνητικό υλικό εξετάστηκε διεξοδικά και ερμηνεύτηκε με την ποιοτική 
μέθοδο ανάλυσης του περιεχομένου. Με την προαναφερόμενη μέθοδο, δύναται ο 
ερευνητής να εξάγει αξιόπιστα συμπεράσματα, στηριζόμενος πάντα στις απόψεις 
και παραδοχές του δείγματος της έρευνας, που εν προκειμένω είναι οι ειδικοί 
παιδαγωγοί των Τμημάτων  Ένταξης (Robson, 2002).
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6.4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Βάσει των συνεντεύξεων των ειδικών παιδαγωγών που έλαβαν μέρος στην έρευ-
να, προκύπτουν τα εξής δεδομένα: 

6.4.1. Απόψεις ειδικών παιδαγωγών για τους λόγους χρήσης του υπολογιστή  
στο Τμήμα Ένταξης

Οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς πιστεύουν ότι η χρήση 
του υπολογιστή ως συμπληρωματικού γνωστικού εργαλείου της παραδοσιακής 
μεθόδου διδασκαλίας συντελεί στην ενεργητική εμπλοκή και συμμετοχή των 
μαθητών αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ, παράλληλα, διευκολύνει 
και ενισχύει τις μαθησιακές τους προσπάθειες για πιο ουσιαστική κατανόηση 
και κατάκτηση της γνώσης.

«Οι μαθησιακές δραστηριότητες γίνονται παιγνιώδεις και σίγουρα 
πιο ελκυστικές γι’ αυτούς».

«Με τη χρήση του, έχουν κίνητρα για ενεργητική συμμετοχή στο 
μάθημα».

«Ο υπολογιστής ως ψηφιακό εργαλείο μπορεί να προσαρμοστεί στις 
δυνατότητες των μαθητών αυτών».

6.4.2. Απόψεις ειδικών παιδαγωγών για την τεχνολογική τους κατάρτιση  
στην υπολογιστική τεχνολογία

Σχετικά με την τεχνολογική/ψηφιακή τους κατάρτιση, δηλώνουν ανέτοιμοι 
να αξιοποιούν με θετικά αποτελεσματικό τρόπο τον υπολογιστή στο διδακτικό 
τους έργο. Όπως καταθέτουν/παραδέχονται επίσης, η εκπαίδευση που έλαβαν στο 
πανεπιστήμιο σχετικά με την ουσιαστική εφαρμογή του υπολογιστή στην εργασία 
τους είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη. Γι’ αυτούς τους λόγους, νιώθουν τεχνολογι-
κά ανεπαρκείς να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή προς όφελος των μαθητών.

«Δεν έμαθα τίποτα για τη σωστή χρήση του υπολογιστή στο πανεπι-
στήμιο. Γι’ αυτό τον λόγο, δεν νιώθω έτοιμη να τον αξιοποιήσω στη 
διδασκαλία τους».

«Το μόνο που μάθαμε κατά τις πανεπιστημιακές μας σπουδές ήταν να 
ψάχνουμε, με μεθοδικό τρόπο, υλικό για τη διδασκαλία των μαθητών 
αυτών στο διαδίκτυο».
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«Αν περίμενα από τις πανεπιστημιακές μου σπουδές… μόνη μου ανα-
ζητώ τα πάντα, γιατί αγαπώ αυτό που κάνω».

6.4.3. Απόψεις ειδικών παιδαγωγών για τον τρόπο και την πρακτική που αξιοποιούν 
τον υπολογιστή στη διδασκαλία των μαθητών αυτών

Κατά γενική ομολογία, όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ρητά και κατηγορη-
ματικά ότι δεν διαθέτουν ψηφιακές ικανότητες και γνώσεις για να εισάγουν, με 
παιδαγωγικο-επιστημονικά διδακτική στρατηγική, τον υπολογιστή στη διαδικασία 
μάθησης της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών. Επομένως, θεωρούν ότι υπολεί-
πονται εξειδικευμένων τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων –λόγω ελλιπούς 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο τομέα και αντικείμενο– ώστε 
να παρέχουν στους μαθητές αυτούς ολοκληρωμένες και άρτιες δραστηριότητες, 
με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου τεχνολογικού εργαλείου.

«Δεν υπάρχει η ικανότητα στο συγκεκριμένο εργαλείο, ώστε να το 
χρησιμοποιήσω με τον επιστημονικό και μεθοδολογικό τρόπο που 
επιθυμώ εγώ».

«Όποιοι σας πουν ότι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, κατόπιν προ-
ετοιμασίας, με επιστημονική μεθοδολογία, τότε σίγουρα ψεύδονται 
τελείως».

«Δεν νιώθω σιγουριά και ετοιμότητα προκειμένου να χρησιμοποιήσω 
τον υπολογιστή στο Τμήμα Ένταξης». 

6.4.4. Απόψεις ειδικών παιδαγωγών για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν  
από τη χρήση του υπολογιστή στο Τμήμα Ένταξης

Κυριότερη παράμετρο-πρόσκομμα ενσωμάτωσης του υπολογιστή σε καθημερι-
νή βάση στη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης συνιστούν οι ανύπαρκτες γνώσεις 
και δεξιότητες των μαθητών αυτών σχετικά με το συγκεκριμένο ψηφιακό εργα-
λείο, τον υπολογιστή. Συνεπώς, αναλογιζόμενοι τις δυσχέρειες που αντιμετωπί-
ζουν οι μαθητές που φοιτούν στο γενικό σχολείο, όσον αφορά την επιστημονικο-
μεθοδολογική χρήση του υπολογιστή στη σχολική πράξη, φαντάζει ακατόρθωτο 
έως αδύνατο οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να χρησιμοποιούν 
τον υπολογιστή μεθοδικά και τελεσφόρα κατά τις διεργασίες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και πράξης. 

«Οι μαθητές μας δεν διαθέτουν πολλές φορές ούτε τις στοιχειώδεις 
ψηφιακές ικανότητες για να ανοίξουν τον υπολογιστή».
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«Πιο πολύ τα παιδιά βλέπουν τον υπολογιστή ως παιχνίδι παρά ως 
ένα διδακτικό εργαλείο παράδοσης των μαθημάτων».

«Καλύτερα να τους πούμε να ανέβουν ένα βουνό παρά να χρησιμο-
ποιήσουν τον υπολογιστή για τη μελέτη των μαθημάτων τους».

6.4.5. Απόψεις ειδικών παιδαγωγών για τα οφέλη χρήσης του υπολογιστή  
σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας

Όπως διατείνονται οι περισσότεροι από τους ειδικούς παιδαγωγούς, η χρήση 
του υπολογιστή αλλάζει και μετασχηματίζει ποικιλόμορφα και πολυτροπικά τη 
δομή του διδακτικού τους έργου και της παραδοσιακής μορφής διδασκαλίας. Εξ 
ου και πιστεύουν ότι η αξιοποίηση του υπολογιστή στο Τμήμα  Ένταξης βελτιώ-
νει, έστω και ελάχιστα, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών τους. Η στοχευ-
μένη ενσωμάτωση του υπολογιστή –ως νοητικά επικουρικού εργαλείου– από 
τους ειδικούς παιδαγωγούς στο καθημερινό τους έργο, ως εκ τούτου, δύναται να 
αναδιαμορφώνει και να αλλάζει επί τα βελτίω την κλασική μορφή και μέθοδο 
προσέγγισης και παράδοσης της διδακτέας ύλης και γνώσης.

«Μόνο με τη χρήση του υπολογιστή πείθονται να συμμετάσχουν στο 
μάθημα με την κλασική του μορφή».

«Με τον υπολογιστή ηρεμούν και ησυχάζουν, ενώ με την παραδοσιακή 
διδασκαλία δεν θέλουν να κάνουν μάθημα και δεν κατανοούν τίποτα». 

«Ειδικά για τους μαθητές μας, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο τεχνολο-
γικό εργαλείο και μέσο διδασκαλίας τους».

7. Συμπεράσματα – Προτάσεις

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς λίγο-πολύ αποδέχονται ότι η ένταξη, 
η συνετή χρήση και η ορθή αξιοποίηση του υπολογιστή –ως επικουρικού διδα-
κτικού εργαλείου στο Τμήμα Ένταξης– ενεργοποιεί τα μαθησιακά κίνητρα των 
μαθητών αυτών. Η προαναφερόμενη συνθήκη εδράζεται στο ότι ο υπολογιστής ως 
ψηφιακό μέσο έχει την ιδιότητα να προσαρμόζεται στο εξατομικευμένο μαθησιακό 
προφίλ, στα ενδιαφέροντα και στο γνωστικό επίπεδο ικανοτήτων των μαθητών 
της ομάδας αυτής. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται πιο ελκυστική, ουσιαστική και 
τελεσφόρος η τέλεση της διδακτικής πράξης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η αλλη-
λεπίδρασή τους τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με τους συμμαθητές τους.
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Στον αντίποδα, αναγνωρίζουν τις ψηφιακές τους αδυναμίες και ελλείψεις 
όσον αφορά την παιδαγωγικο-επιστημονική αξιοποίηση του υπολογιστή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, αποφεύγουν την ενσωμά-
τωση και χρήση του σε καθημερινά σταθερή βάση κατά τη διάρκεια επιτέλεσης 
του διδακτικού τους έργου, επικαλούμενοι τις ανύπαρκτες ψηφιακές δεξιότητες 
των μαθητών, τις δικές τους και, τέλος, την έλλειψη επαρκούς διδακτικού χρόνου 
προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. 
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